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Հապավումներ 

ՀԱՃԼ - Հայաստանի ազգային ճարտարագիտական լաբորատորիա 

ՀԱՀ – Հայաստանի ամերիկայն համալսարան   

ԲՏԱՏ - Բարդ տարեկան աճի տեմպը 

ԵԿՏԱ - Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա 

ՕՈՒՆ - Օտարերկրյա ուղղակի ներդրում  

ՀՆԱ - Համախառն ներքին արդյունք 

ՏՀՏ - Տեղեկատվական տեխնոլոգիա 

ՀՀ ԱՎԾ – Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն  

ՌՀՍՀ - Ռուս-հայկական (սլավոնական) համալսարան  

ՀՊՃՀ - Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան  

ԻՏՁՄ - Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միություն 

ԿՏՖ - Կանանց տնտեսական ֆորում 

ԵՊՀ – Երևանի պետական համալսարան   

Աղյուսակներ 
Աղյուսակ 1. Հայաստանի բուհերում ՏՀՏ-ի և ճարտարագիտության ուսանողների և 

շրջանավարտների թիվը, 2013/2014 թթ. 

Աղյուսակ 2. Հայաստանի բուհերում ուսանող-ֆակուլտետ հարաբերակցությունը  

Աղյուսակ 3. Բուհական դասախոսների միջին տարիքը, 2014թ. 

Աղյուսակ 4. Հայաստանում ուսուցողական կենտրոնների բնութագրերը և ցուցանիշները  

Աղյուսակ 5. Մասնավոր ընկերությունների կողմից կիրառվող կրթական ծրագրերի 

բնութագրերը և ցուցանիշները 

Գծապատկերներ 

Գծապատկեր 1. Հարցմանը մասնակցած ընկերությունների թիվը ըստ տեսակի և ծագման  

Գծապատկեր 2. Հարցմանը մասնակցած ընկերությունների թիվը ըստ մեծության 

Գծապատկեր 3. Հարցմանը մասնակցած ընկերությունների և նրանց կողմից ներգրավված 

աշխատողների թիվը ըստ ընկերության տեսակի  

Գծապատկեր 4. ՏՀՏ-ի կրթության համակարգը ներկայացնող հարցմանը մասնակցած 

ընկերությունների թիվը    

Գծապատկեր 5. Ինտերնետից օգտվող բնակչության տոկոսը, 2011թ. 
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Գծապատկեր 6. Համակարգչային և տեղեկատվական ծառայությունների տոկոսը ընդհանուր 

առևտրային ծառայությունների արտահանման  ներքո, 2012թ. 

Գծապատկեր 7. Հայաստանի համակարգչային և տեղեկատվական ծառայությունների 

արտահանումը 

Գծապատկեր 8. ՏՀՏ ոլորտի շրջանառությունը, աշխատուժի արտադրողականությունը և 

աշխատողների թիվը 2006-2013թթ. 

Գծապատկեր 9. Հայաստանում ընկերությունների բաշխման դինամիկան 

Գծապատկեր 10. ՏՀՏ և ճարտարագիտական ոլորտում աշխատողների կլանման ներուժի 

կախնատեսումը 

Գծապատկեր 11. Հետազոտված ընկերություններում պահանջվող  ՏՀՏ մասնագետների 

ընդհանուր թիվը ըստ ընկերության չափի 

Գծապատկեր 12. Փոքր, միջին և խոշոր ըներություններում աշխատողների թվի աճի 

կանխատեսվող մակարդակը կարճաժամկետում և երկարաժամկետում 

Գծապատկեր 13. ՏՀՏ մասնագետների պահանջարկը ըստ ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների 

ընկերությունների 

Գծապատկեր 14. ՏՀՏ մասնագետների պահանջարկը ըստ ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների 

ընկերությունների 

Գծապատկեր 15. Կարճաժամկետ «Այլ»  խմբի բացվածքը 

Գծապատկեր 16. Երկարաժամկետ «Այլ»  խմբի բացվածքը 

Գծապատկեր 17. Կադրահավաքի սահմանափակումները ՏՀՏ և ճարտարագիտական 

ընկերություններում 

Գծապատկեր 18. Կադրահավաքի սահմանափակումները ՏՀՏ և ճարտարագիտական 

ընկերություններում 

Գծապատկեր 19. Աշխատանքի համար դիմողների հաղորդակցման կարողությունների 

գնահատում 

Գծապատկեր 20. ՏՀՏ ընկերություններում անգլերենի տիրապետող աշխատակիցների 

տոկոսը 

Գծապատկեր 21. Ընկերությունների կողմից աշխատանքի թեկնածուների գիտելիքներին և 

ունակություններին տրվող նախապատվությունը 

Գծապատկեր 22. Ոլորտում աշխատուժի ներկա կառուցվածքն ըստ բարձրագույն կրթության 

աստիճանի (հարցման և «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի 

ուսումնասիրության արդյուքնները) 

Գծապատկեր 23. Ընկերությունների նախընտրությունը շրջանավարտների 

մասնագիտացման գլխավոր առարկայի հարցում 

Գծապատկեր 24. Ընկերությունների՝ ընտրվող շրջանավարտների բուհերի գծով 

նախընտրությունը 
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Գծապատկեր 25. Աշխատանքի ընդունման եղանակները ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների 

ընկերություններում 

Գծապատկեր 26. Կրթական համակարգի որակի գծով ՀՏՖ-ի վարկանիշը, 2013-2014թ., 

գնահատականը 7 բալանոց սանդղակով 

Գծապատկեր 27. ՀՏՖ-ի վարկանիշը մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների որակի 

գծով, 2013-2014թթ., գնահատականը 7 բալանոց սանդղակով 

Գծապատկեր 28. ՏՀՏ ուսանողների և շրջանավարտների թիվը 

Գծապատկեր 29. ՏՀՏ ֆակուլտետների շրջանավարտների ակնկալվող թիվը 2013/14-2015/16 

թվականներին 

Գծապատկեր 30. Բարձրագույն կրթության գծով պետական ծախսերի տեսակարար կշիռը 

ՀՆԱ-ում,  2011թ. 

Գծապատկեր 31. ՏՀՏ և ճարտարագիտության դասախոսների թիվը, 2013/2014թթ. 

Գծապատկեր 32. Ուսանող-դասախոս հարաբերակցությունը տեղական և արևմտյան 

բուհերում, 2014թ. 

Գծապատկեր 33. Ուսանողների կողմից աշխատանքի որոնման հիմնական եղանակները 

(ձախից) և դրանց արդյունավետությունը (աջից, ըստ աշխատանքի առաջարկ ստանալուն) 
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Երախտիքի խոսք 

 

Սույն հաշվետվությունը կազմվել է Սանդրա Սարջընտի (Ավագ գործառնային 

պատասխանատու) և Սաորի Իմաիզումիի կողմից (ՏՀՏ նորարարության և կրթության 

խորհրդատու)՝ Համաշխարհային բանկի Գլոբալ տեղեկատվական և հաղորդակցման 

տեխնոլոգիաների խմբի և Երևանում գործող «Ի-Վի քոսնալթինգ» ընկերության հետ 

համատեղ: Թիմը ցանկանում է շնորհակալություն հայտնել Բագրատ Ենգիբարյանին 

(«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի տնօրեն) և հաշվետվության 

խմբագիրներին, այդ թվում՝ Ուլրիխ Բարչին (Ավագ տնտեսագետ), Ֆեյի Բոռոֆիսին 

(Ֆինանսների և մասնավոր հատվածի զարգացման մասնագետ), Սիդհարթա Ռաջային (ՏՀՏ 

քաղաքականություն) և Վիգեն Սարգսյանին (Հասարակության հետ կապեր, ՀԲ-ի երևանյան 

գրասենյակ) հաշվետվության կազմման ընթացքում ուղղորդման և աջակցության համար:    
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Համառոտագիր 

 

ՏՀՏ-ն և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանի տնտեսության առավել արագ 

զարգացող բանգավառներից է:  

2006 թվականից ի վեր ոլորտը, այդ թվում՝ ինտերնետ ծառայություններ մատուցող 

ընկերությունները, աճ է վերապրել, որի շնորհիվ ԲՏԱՏ-ն աճել է 22%, 2013 թվականին 

կազմելով 294 միլիոն դոլար:  Ոլորտում գործում է շուրջ 380 ընկերություն, որտեղ աշխատում 

են մոտ 8,000 աշխատակիցներ: Ընկերությունների մոտ 13%-ը գործում են բարձր 

տեխնոլոգիաների ոլորտում, իսկ մնացածը ՏՀՏ ընկերություններ են:   

Ոլորտի աճը հիմնականում պայմանավորված է եղել նրա գրավչությամբ օտարերկրյա 

ընկերությունների համար, որոնք Հայաստանում մասնաճյուղեր են ստեղծել: Բարձր 

մրցունակության հիմնական գործոնը Հայաստանում համեմատաբար էժան և մրցունակ 

մարդկային ռեսուրսների առկայությունն է: Ներկայումս Հայաստանի ՏՀՏ ոլորտին սպառնում 

է մրցունակության կորուստ:   

Հայաստանում ՏՀՏ ոլորտի ընկերությունների աճի շնորհիվ ՏՀՏ մասնագետների 

պահանջարկը երկրում շարունակելու է աճել: Պահպպանողական հաշվարկները ցույց են 

տալիս, որ շուկայի և արտադրողականության աճի համապատասխանաբար 18 և 1 տոկոս 

պահպանման դեպքում նոր ՏՀՏ մասնագետներին աշխատանքով ապահովելու ներուժը 

տարեկան կաճի 17%-ով, որի արդյունքում նրանց թիվը մինչև 2017թ. կկազմի մոտ 15 հազար:   

Ոլորտում ներկայումս տեղի են ունենում արմատական փոփոխություններ՝ 

արտապատվիրման մոդելին աստիճանաբար փոխարինում է սեփական արտադրության և 

ձեռներեցության զարգացման մոդելը:  Այն պահանջում է գիտելիքի ավելի բարձր մակարդակ, 

նոր մասնագիտական ունակություններ (օրինակ՝ առևտրային գործունեության և 

ձեռներեցության գծով) և բիզնես վարելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ:  

Արտապատվիրման մոդելը զգալիորեն նպաստեց ոլորտի զարգացմանը, ինչպես նաև 

միջագային ընկերությունների և ՕՈՒՆ-ների ներգրավմանը: Մոդելի հիմքում 

համաշխարհային շուկայում աշխատուժի էժանության և բարձր որակովարման շնորհիվ 

մրցունակ և արտաքին ընկերությունների համար շահավետ արտապատվիրման 

աշխատանքներն են: Արդյունքում մոդելը հիմնված է ծախսային բարձր մրցունակության 

վրա:  

Ոլորտում ներկա պահին առկա են ավելի բարձր ավելացված արժեք ապահովող 

ձեռներեցության մոդելին անցնելու միտումները: Միջազգային ընկերությունների 

ներկայությունը, որոնք երկիր են ներմուծում ոլորտին բնորոշ բարձր մշակույթը, ինչպես նաև 

միջազգային ասպարեղում նորաստեղծ ընկերությունների թվի սլացիկ աճը, նոր լծակներ են 

ստեղծում ՏՀՏ-ի և բարձր տեխնոլոգիաների մասնագետների շրջանում մոդելի զարգացման 
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համար: Ակնկալվում է, որ այդ գործոնները կնպաստեն շուկայում ավելի մեծ ավելացված 

արժեքի ստեղծմանը և ոլորտի ընդհանուր զարգացմանը: Ուստի, ՏՀՏ/բարձր 

տեխնոլոգիաների ոլորտի մրցունակությունը ապահովելու համար համապատասխան 

քայլեր պետք է անհապաղ ձեռնարկվեն նաև կրթության ոլորտում:   

Ավանդաբար որակյալ աշխատուժի ջանքերով աճը հետագայում պահպանելու համար 

երկրում պետք է լուծել պահանջվող ՏՀՏ ունակությունների ապահովման խնդիրը: ՏՀՏ 

ունակությունների նկատմամբ պահանջարկի աճի միտումն առկա է ամենուրեք, սակայն 

սահմանափակ աշխատուժի և տեղական ու անդրազգային ընկերույթունների միջև 

մրցակցության աճի պայմաններում Հայաստանում այն ավելի  ցայտուն է արտահայտված: 

Ոլորտի զարգացման ներկա պահին դա բարդ խնդիր է, քանի որ ՏՀՏ արդյունաբերության 

դրական դինամիկայի և զարգացման հետ մեկտեղ ՏՀՏ հմտությունների դեֆիցիտն աճում է: 

Այլ կերպ ասած ոլորտի  զարգացության մակարդակի աճին զուգահեռ խորանում է 

հմտությունների պակասը: 

ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների ասպարեզում գործող ընկերությունների կարծիքով հմուտ ՏՀՏ 

աշխատուժի ատաջարկի և պահանջարկի միջև անհամապատասխանությունը ոլորտի աճի 

հիմնական խոչընդոտն է:  

Ներկայումս մասնավոր հատվածում աշխատանքի ընդունելիս գործատուները բուհական 

դիպլոմին այնքան էլ մեծ ուշադրություն չեն դարձնում, ինչը վկայում է ոլորտում 

բարձրագույն կրթության դերի և հեղինակության նվազման մասին:  Դա հատկապես 

վերաբերում է մագիստրոսի մակարդակի բուհական որակավորմանը: Այդ երևույթի երկու 

հավանական պատճառներն են.  

(i) ուսումնական հաստատությունները չեն ապահովում շուկայում պահանջվող 

մասնագիտական ունակությունները, (ii) ՏՀՏ շուկայի սահմանափակ զարգացությունը, որի 

պատճառով մագիստրոսի կոչմանը համապատասխանող նեղ մասնագիտական 

ունակությունների պահանջարկը դեռևս ցածր է:    

Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի բուհական համակարգը չունի ՏՀՏ ունակությունների 

ապխահովման գծով անհրաժեշտ մրցակցային դինամիզմն ու արդյունավետությունը: 

Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքին միանալու ձգտումը թելադրում է 

Հայաստանում բարեփոխումների իրականացման հրատապությունը: Հայաստանը 

ձեռնամուխ է եղել բարեփոխումների իրականացմանը Բոլոնիայի գործընթացի 

շրջանակներում, որպեսզի միանա Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքին:    

Ներկայումս ՏՀՏ մասնագիտությամբ շրջանավարտների թիվը գրեթե համընկնում է 

ընդհանուր շուկայում տարեկան պահանջարկի հետ, սակայն շրջանավարտների միայն 45 

տոկոսն են ցանկանում աշխատել կամ տիրապետում են անհրաժեշտ որակավորման, որի 

հետևանքով առաջանում  է աշխատուժի քանակական անհավասարակշռություն:   

 



 
 

 
9 

 

 

 

 

 

Մասնագետների պահանջարկի գծով ցուցանիշը  վերաբերում է միայն ՏՀՏ և բարձր 

տեխնոլոգիաների ոլորտին և չի ներառում այլ ընկերությունները, որոնք նույնպես ՏՀՏ 

մասնագետների կարիք ունեն: Ուստի շուկայի իրական պահանջարկը կարող է լինել 

տարեկան 2,000 նոր մասնագետից բարձր:   

Միևնույն ժամանակ ոլորտի դրական և արագ դինամիկայի շնորհիվ առկա է նաև որակական 

ունակությունների գծով բաց, որը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով.   

 Կրթական ծրագրերը ոչ միշտ են բավարարում մասնավոր հատվածի կարիքներին: 

Մասնավոր հատվածի կողմից շրջանավարտների գործնական և տեսական 

գիտելիքները գնահատվում են որպես միջինից ցածր:   

 Անհրաժեշտ են աշխատանքային պրակտիկայի և աշխատանքի ընդունման 

ընթացակարգերի գծով ավելի սերտ կապեր բուհերի և մասնավոր հատվածի միջև: 

 Դասախոսական կադրերի որակավորման պահպանման համար անհրաժեշտ են 

մասնագիտական զարգացման նոր հեռանկարներ:  

 Առկա է ուսուցչական կադրերի ծերացման միտումը, իսկ մասնագետ երիտասարդ 

սերունդը շահագրգռված չէ դասախոսական կարիերայով:    

 Բուհական ծրագրերը ոչ ամբողջությամբ են հաշվի առնում շրջանավարտների 

ինքնազարգացման և ինքնակրթության կարողությունները, որոնք կարևոր են 

դինամիկ զարգացող ոլորտի համար:     

 Պաշտոնական բուհական կրթական ծրագրերին կան սահմանափակ այլընտրանքներ, 

ինչպիսիք են օրինակ հավաստագրման ծրագրերը:  

 Գոյություն ունեն սահմանափակ հետդիպլոմային որակավորման 

վերապատրաստման ծրագրեր բազային և ավագ մակարդակի մասնագետների 

համար:   

Ոլորտի այդ խնդիրները լուծելու համար ստորև ներկայացվում են կարճաժամկետ և 

երկարաժամկետ առաջարկություններ:  

 

Կարճաժամկետ առաջարկություններ. 

 Ոլորտի կարիքները բավարարելու համար նոր բուհական կրթակարգերում պետք է 

հաշվի առնվեն մասնավոր հատվածի առաջարկությունները: Այդ նպատակով 

առաջարկվում է ստեղծել կրթակարգերի մշակման հատուկ խորհուրդներ, որտեղ 

կընդգրկվեն ճյուղի մասնագետները և ղեկավարները:   

~450 շրջանավարտներ ~2,000 նոր մասնագետների 

պահանջարկ 

ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտ  
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 Առաջարկվում է, որպեսզի քաղաքականություն մշակողները դիտարկեն բուհերի ՏՀՏ 

ֆակուլտետներում պետպատվերի շրջանակներում ընդունվող ուսանողների 

քվոտան: Անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների առկայության դեպքում ընդունելության 

քննությունների արդյունքների հիման վրա անվճար ուսուցման տեղերի ավելացումը 

թույլ կտա ավելի շատ որակյալ դիմորդներ ներգրավել:   

 Անհրաժեշտ է պարտադիր պրակտիկայի/աշկերտության ծրագրերի դերի 

բարձրամցման միջոցով ամրապնդել կապերը բուհերի և մասնավոր հատվածի միջև:  

Կողմերի միջև երկխոսությունը կարելի է ուժեղացնել դիպլոմ ստանալու համար 

պարտադիր աշխատանքային պրակտիկայի/աշկերտության ծրագրերի նոր 

ստանդարտի ստեղծման միջոցով:    

 «Հրավիրված դասախոս» ծրագրերի միջոցով պետք է խրախուսել ոլորտի երիտասարդ 

մասնագետներին դասավանդելու բուհերում:    

 Կրտսեր և ավագ մասնագետների նկատմամբ սուր կարիքը կարելի է բավարարել 

հատուկ հավաստագրման մասնագիտական ուսուցման ծրագրերի ստեղծման 

միջոցով, որոնց թիվը ներկայումս սահմանափակ է:   

 Մասնագիտական ուսուցման կենտրոնների ստեղծման միջոցով աշխատուժի 

զարգացման համար համաֆինանսավորման ծրագրերը կարող են օգնել փոքր 

ընկերություններին լրացնելու մասնագիտական ունակությունների պակասը:   

 Կառավարության օժանդակությամբ կարելի է մշակել հատուկ 

համաֆինանսավորման ծրագրեր, նպաստելով ընկերությունների հետ համատեղ 

հատուկ մասնագիտական ուսուցման կենտրոնների ստեղծմանը:  

 Ճարտարագետի մասնագիտության հեռանկարների ներկայացման և շուկայական 

բարձր պահանջարկի խթանման համար կարելի է կազմակերպել հանրության 

իրազեկման գծով լայնամասշտաբ քարոզարշավներ:  

 Բուհերի տեխնիկական բաժանմունքների դիմորդների քանակը կարելի է ավելացնել 

կազմակերպելով ճարտարագետի մասնագիտության մասին տեղեկատվական 

շնորհանդեսներ, որտեղ ճարտարագետի մասնագիտությունը կներկայացվի որպես 

ժամանակակից տնտեսության շարժիչ ուժերից մեկը:    

 

Երկարաժամկետ առաջարկություններ. 

 Անհրաժեշտ է ավելացել և դիվերսիֆիկացնել բուհերի ֆինանսավորման աղբյուրները՝ 

հետազոտական դրամաշնորհների և բարեգործական հիմնադրամների միջոցով:    

 Կառավարման հմտությունների զարգացմանը նպաստելու մոտեցումը պետք է 

միտված լինի հիմնախնդիրների համապարփակ լուծմանը:   

 Պետք է ավելացնել անդրազգային ընկերությունների օգնությամբ բուհերում ստեղծվող 

լաբորատորիաների թիվը: ՀԱՃԼ-ի ստեղծման օրինակով Ազգային գործիքների, ԱՄՆ 

ՄԶԳ-ի և կառավարության միասնական ջանքերով բուհերում պետք է ստեղծվեն նոր 
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լաբորատորիաներ, նպաստելով ուսանողների տեխնիկական միջավայրի 

զարգացմանը:   

 Չորս տարուց արագ ժամկետում ծրագրավորողների պատրաստման համար 

այլընտրանքային ծրագրերի, մասնավորապես հավաստագրումների և  ասոցացված 

աստիճանի ստեղծումը, կնպաստեն միջնաժամկետում աշխատուժի առաջարկի 

աճին:    

 Շրջանավարտներին օժանդակելու նպատակով բուհերը կարող են նոր լիցք հաղորդել 

մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնների աշխատանքին:  

 Եթե Հայաստանը ցանկանում է արտապատվիրման և զարգացման կենտրոնի մոդելի 

փոխարեն որդեգրել ձեռներեցության հենքով գործող նորարարության կենտրոնի 

մոդելը, ապա պետք է հիմնարար հետազոտությունների և զարգացման պրակտիկան 

ինտեգրել համալսարանային համակարգում: Նորարարության և 

գիտահետազոտական աշխատանքների գծով կարողությունների զարգացումը ավելի 

դյուրին է ընթանում, երբ ուսանողները ուսման առաջին տարիներից սովորում են 

կատարել հիմնարար հետազոտություններ:      

 Բարձր տեխնոլոգիաների խթանները կարող են դառնալ արժեքավոր ռեսուրս 

ձեռնարկատերերի համար:   

 Քանի որ ձեռներեցության մոդելը պահանջում է ավելի շատ նորարարական և 

բարձրարդյունավետ լուծումներ և արտադրանքի զարգացում, այն ի վերջո 

պահանջում է նաև բարձր մակարդակի բուհական և հետբուհական կրթական բազա և 

արմատապես նոր մոտեցումներ՝ կրթության և մասնագիտական ունակությունների 

զարգացումը նորարարություն արժեշղթա տեղափոխելու համար:     
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ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ 

Ուսումնասիրության նպատակն է գնահատել Հայաստանում ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների 

ոլորտում որակյալ մարդկային ռեսուրսների առաջարկի և պահանջարկի միջև հնարավոր 

ճեղքվածքը: Բավարար թվով անհրաժեշտ հմտություններով օժտված որակայլ 

մասնագետների առկայությունը մեծապես կնպաստի Հայաստանում ՏՀՏ/բարձր 

տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման ներուժին և կհանդիսանա հետագա զարգացման 

շարժիչ ուժը: Հայաստանի ՏՀՏ/բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում այդ հարցում առկա են 

խնդիրներ, որոնք կարող են հանգեցնել ոլորտի մրցունակության կորստին:   

Ուսումնասիրության հեղինակները հավաքագրել և վերլուծել են մասնավոր ոլորտի կողմից 

տրամադրված տվյալները առկա աշխատուժի որակի և համապատասխանության, ինչպես 

նաև աշխատանքի ընդունման ժամանակ առաջացող խնդիրների վերաբերյալ: Նրանք նաև 

անդրադարձել են պակասը լրացնելու հետ կապված հիմնական խոչընդոտներին: 

Վերլուծությունը կնպաստի քաղաքականություն մշակողներին.    

 ուսումնսասիրել առկա մասնագիտական ունակությունների պակասի 

ազդեցությունը ոլորտի զարգացման վրա 

 գնահատել ՏՀՏ կրթական և մասնագիտական ուսուցման համակարգի 

գործունեությունը և աշխատատեղերի պահանջարկը ՏՀՏ/բարձր տեխնոլոգիաների 

ոլորտի համատեքստում 

 բացահայտել հիմնական խոչընդոտները և նվազեցնել որակյալ մասնագետներ 

պատրաստելու համար պահանջվող էկոհամակարգի թերությունները:  

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ 

Ուսումնասիրությունն անց է կացվել հարցումների և հարցազրույցների արդյունքում 

հավաքագրված երկրորդական, վիճակագրական և առաջնային տվյալների հիման վրա, 

հետևյալ շրջանակի ներքո.  

 Հայաստանի ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում գործող 30 ընկերությունների 

հետազոտում:  

 Հարցազրույցներ Հայաստանում գործող հինգ հիմնական բուհերի 

ներկայացուցիչների հետ:   

 Հարցազրույցներ հինգ խոշոր ուսումնական կենտրոնների, ոլորտի փորձագետների, 

ուսանողների և Հայաստանի ՏՀՏ համայնքի այլ շահակիցների հետ:       

Պահանջարկի մասով ուսումնասիրությունը կատարվել է հարցազրույցների միջոցով 

ստացված տվյալների հիման վրա, որոնցում գնահատվում է գործատուների 

բավարարվածությունը շրջանավարտների տեսական գիտելիքներով, պրակտիկ 

հմտություններով, կոլեկտիվ աշխատանքի կարողություններով, անգլերեն լեզվի 
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իմացությամբ և այլ ընդունակություններով: Հաշվետությունում նաև հավաքագրվել և 

վերլուծվել են ոլորտի փորձագետներից, մասնավորապես 

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունից և «Գրանատուս 

վենչուրս» ընկերությունից ստացված արժեքավոր առաջարկությունները:      

Առաջարկի մասով ուսումնասիրությունը կենտրոնացել է  ՏՀՏ-ի գծով մասնագիտական 

ուսուցում տրամադրող հիմնական կազմակերպությունների, նրանց ծրագրերի և 

ուսուցանող մասնագետների, շրջանավարտների հնարավոր քանակի հաշվարկի և որակի 

հիմնական  սահմանափակումների բացահայտման վրա:    

Երկրորդական տվյալները ստացվել են ԱՀՀ ԱՎԾ-ից և ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարությունից:  

Զեկույցում համատեղվում են առաջարկի և պահանջարկի պարամետրերը և վերլուծվում 

առաջիկա 3-4 տարիների ընթացքում նրանց հետևանքները ոլորտի համար: Գնահատման 

արդյունքների հիման վրա ներկայացվում են համակարգի հիմնախնդիրների լուծման և աճի 

ու մրցունակության աճաջկցության գծով առաջարկություններ:  

 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ընկերություններից և կրթական հաստատություններից տվյալների հավաքագրման համար 

կիրառվել է արագ գնահատման մեթոդաբանությունը: Պահանջարկի մասով 

ուսումնասիրության թիրախային ընտրանքը կազմում էին ընկերությունների 

աշխատակիցներն ու ղեկավարությունը: Ուշագրավ է, որ թեև հարցման ընտրանքի 

մեծությունը կազմում է ոլորտի բոլոր մասնակիցների ~13%-ը, այդուհանդերձ այն 

արտահայտվում է հիմնական դերակատարների տեսակետերը:   Ընտրանքում ներառված են 

շուկայի հիմնական դերակատարները և տարբեր չափերի, ծագման ու նպատակային 

շուկաներում գործող ընկերությունների ներկայցուցիչները:  Գծապատկեր 1-ում 

ներկայացված է միջազգային և տեղական ընկերությունների կազմը: Հարցմանը մասնակցած 

ընկերությունները մեծամասամբ տեղական ծագում ունեն:    

Գծապատկեր 1. Հարցմանը մասնակցած ընկերությունների թիվը ըստ տեսակի և ծագման  

 

 

Աղբյուր՝ «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերության հետազոտություն:  

17 

3 

5 

4 

Local

International

IT High-tech

30 մասնակից ընկերություններից մեկի 

պատասխանները 

ուսւոմնասիրությունում հաշվի չեն 

առնվել: Մյուսները տեղական 

ընկերություններ և միջազգային 

ընկերությունների մասնաճյուղեր են: 
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Ինչպես ներկայացված է Գծապատկեր 2-ում, ընտրանքում ընդգրկվել են խոշոր, միջին և 

փոքր ընլկերություններ, ապահովելով շուկայական միտումների օբյեկտիվ գնահատումը   և 

պատասխանների արդյունքների հավասարակշռությունը, ելնելով տարբեր չափերի 

ընկերությունների կողմից մատնանշված տարբեր գիտելիքների և հմտությունների 

պակասից:  Թեև հարցմանը մասնակցել են ավելի շատ ՏՀՏ քան բարձր տեխնոլոգիիաների 

ընկերություններ, վերջիններիս աշխատակիցների թիվը գերազանցել է ՏՀՏ ընկերությունների 

համապատասխան ցուցանիշը:  

Գծապատկեր 2. Հարցման մասնակից ընկերությունների թիվը  

ըստ մեծության 

 

 

 

 

 

 

Աղբյուր՝ «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերության հետազոտություն: 

 

Գծապատկեր 3. Ռեսպոնդենտ ընկերությունների և նրանց աշխատակիցների թիվը ըստ ընկերության տեսակի    

  

Առաջարկի մասով տվյալները ստացվել են Հայաստանի կրթական համակարգի հիմնական 

ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցների արդյունքում, մասնավորապես ՏՀՏ կրթության 

ոլորտում կարևոր դեր ունեցող խոշոր բուհերի, ինչպես նաև ուսումնական կենտրոնների և 

այլ հիմնական շահակիցների, այդ թվում՝ համալսարական լաբորատորիաների և կարիերայի 

կենտրոնների:    

 

 

21 

9 

IT

High-tech

IT High-tech

589 

1,246 

IT

High-tech

IT High-tech

5 

17 

7 

Small (1-10 employees)

Medium (11-50 employees)

Large (51+ employees)

Ընկերությունների բաշխումը ըստ խոշոր, 

միջին և փոքրի հիմնված է 

աշխատողների թվաքանակի վրա և 

արտացոլում է ոլորտի միջին բաշխումը:    
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Գծապատկեր 4: ՏՀՏ կրթական ոլորտը ներկայացնող հարցման մասնակիցների թիվը  

 

Աղբյուր՝ «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերության հետազոտություն: 

 

Հետազոտության համար տվյալների հավաքագրումը իրականացվեց 2014թ. մարտի 29-ից 

2014թ. ապրիլի 29-ի ընթացքում և ընդգրկեց 43 հարցազրույցներ: Ռեսպոնդենտի 

իրավիճակից կախված հարցազրույցի անցկացման և հարցաշարի լրացման համար 

անհրաժեշտ ժամանակը 30-ից 90 րոպե սահմաններում է:    

Բոլոր հարցազրույցներն անց են կացվել ընկերության, բուհի կամ այլ շահակցի տարածքում, 

անմիջապես հարցազրուցավարի կողմից: Հարցազրուցավարը նաև  լրացրել է ներածական 

հարցաթերթիկները (տե՝ս Հավելվածը):  

Կանխատեսումներն իրականացվել են առաջիկա 3 տարիներին ՏՀՏ ոլորտում ուսուցում 

անցկացնող հիմնական կրթական հաստատությունների և ընկերությունների գործող ու 

հետագայի համար նախատեսված ծրագրերի մասին ստեղծված պատկերացումների հիման 

վրա:  

 

  

5 

4 

5 

Other parties

Training centers

Universities
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1. ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՏՀՏ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ 

ՈԼՈՐՏԻ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ  
 

1.1. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏ 

Աշխարհի և հարևան երկրների համեմատ Հայստանն ունի մրցունակ աշխատուժ, 

համեմատաբար բարենպաստ առևտրային ռեժիմ, ինչպես նաև համակարգչային և 

տեղեկատվական ծառայությունների աճող արտահանում: Համաշխարհային 

մրցունակության ինդեքսի համաձայն 2013-2014թթ. Հայաստանը 148 երկրներից զբաղեցնում 

էր 79 տեղը, մինչդեռ Ռուսաստանը 64-երրորդն էր:  

ՏՀԶԿ-ի առևտրի խթանման ցուցանիշների համաձայն Հայաստանում առևտրի խթանման 

ցուցանիշները գերազանցում են Եվրոպայի (ոչ ՏՀԶԿ) և Կենտրոնական Ասիայի, ինչպես նաև 

միջին եկամուտ ունեցող ստորին ենթախմբի երկրների միջին ցուցանիշները 

տեղեկատվության հասանելիության, ավտոմատացման և տեղական ընկերությունների հետ 

համագործակցության գծով:1 Միևնույն ժամանակ Հայաստանում  ցածր են բողոքարկումների 

ընթացակարգերի, փաստաթղթերի պարզության և ներդաշնակեցման   ցուցանիշները: 

Այնուամենայնիվ նշված բոլոր հինգ ոլորտներում երկիրը գերազանցում է միջին եկամուտ 

ունեցող ստորին ենթախմբի երկրներին: Առևտրի խթանման ցուցանիշները բացահայտում են 

հնարավոր բարելավման ոլորտները, նպաստելով առևտրի զարգացմանը մաքսային 

սահմանների ընթացակարգերի բարելավմանը, առևտրի հետ կապված ծախսերի 

կրճատմանը, առևտրային հոսքերի խթանմանը և միջազգային առևտրից լրացուցիչ օգուտներ 

ստանալուն:  

Կրթության մակարդակի տեսանկյունից Հայաստանում այլ երկրների համեմատ ավելի 

բարձր է բարձրագույն կրթություն ունեցողների կշիռը:  Եվրոպական կրթական հիմնադրամը 

2012թ. անց է կացրել Վրաստանի, Հայաստանի և Մարոկկոյի համեմատական 

ուսումնասիրություն: Արդյունքները ցույց են տալիս, որ Վրաստանի, և Մարոկկոյի համեմատ 

Խորհրդային տարիներին բարձր տեխնոլոգիաների հանգուցային կենտրոն հանդիսանալու 

շնորհիվ Հայաստանում կրթության մակարդակն ավելի բարձր է: Միջինում Վրաստանի և 

Հայաստանի բնակչության մեկ չորրորդն ունի բուհական դիպլոմներ: 2 

ՏՀՏ ոլորտում Հայաստանը հարևան երկրների համեմատ ունի ավելի բարձր ցուցանիշներ 

համակարգչային և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արտահանման գծով, այն դեպքում, 

երբ 2011թ. դրությամբ բնակչության միայն շուրջ կեսն էր օգտվում ինտերնետից: 3 

                                                           
1
 http://www.oecd.org/tad/facilitation/Armenia_OECD-Trade-Facilitation-Indicators.pdf 

2
 http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/E811EB8749A0287BC1257C0700318D02/$file/Migration&skills_ 

Armenia &Georgia&Morocco.pdf 
3
 Տվյալների հիմքում Համաշխարհային բանկի 2013թ. հուլիսին կազմված ՏՀՏ-ների առևտրի մասին 

հաշվետվությունն է:  
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Գծապատկեր 5. Ինտերնետից օգտվող բնակչության տոկոսը, 2011թ. 

 

Աղբյուր՝  Համաշխարհային բանկի 2013թ. հուլիսի ՏՀՏ-ների առևտրի մասին հաշվետվություն  

 

Գծապատկեր 6. Համակարգչային և տեղեկատվական ծառայությունները որպես բոլոր առևտրական 

ծառայությունների արտահանման %, 2012 թ. 

  

Աղբյուր՝  Համաշխարհային բանկի 2013թ. հուլիսի ՏՀՏ-ների առևտրի մասին հաշվետվություն 

 

Գծապատկեր 7. Հայաստանի համակարգչային և տեղեկատվական ծառայությունների արտահանումը   

  

Աղբյուր՝  Համաշխարհային բանկի 2013թ. հուլիսի ՏՀՏ-ների առևտրի մասին հաշվետվություն 
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1.2. ՈԼՈՐՏԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանում առավել արագ զարգացող 

տնտեսության ճյուղերի թվում է: Այդ ոլորտի կարևորությունը աճում է չնայած նրա 

արտադրանքի և աշխատուժի, որը կազմում է Հայաստանի ընդհանուր աշխատուժի միայն  

0.6%-ը:     

Թեև 2002թ. կառավարությունը ընդգրկել էր ՏՀՏ ոլորտը տնտեսության զարգացման  գերակա 

ուղղությունների ցանկում, վերջին տարիներին այն հիմնականում օժանդակություն է ստացել 

այնպիսի կառույցներից, ինչպիսիք են ՏՀՏ զարգացման և օժանդակության խորհուրդը, ՀԲ-ի 

ֆինանսավորմամբ օժանդակվող «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» և այլն:   

Ոլորտում աշխատուժի միջին արտադրողականությունը մոտ 4-5 անգամ գերազանցում է 

տնտեսության միջին ցուցանիշը: Աճում է նաև ոլորտի արտադրանքը, որը 2006թ. համեմատ 

գրեթե կրկնապատկվել է (9% ԲՏԱՏ՝ բարդ տարեկան աճի տեմպ): Դա վկայում է ոլորտի 

կայացման մասին:  

2006թ. ի վեր ոլորտում, ինտերնետ ծառայություններ մատուցող ընկերություններից բացի, 

արձանագրվել է 22% ԲՏԱՏ-ի աճ, ընդ որում 2013թ. ընդհանուր արտադրանքը կազմել է 294 

միլիոն ԱՄՆ դոլար: Ոլորտի կշիռը երկրի ՀՆԱ-ում կազմում է մոտ 3% (Ծանոթագրություն. ՀՀ 

ազգային վիճագրական տվյալների բազայում համապատասխան ացելացված արժեքի 

ցուցանիշի բացակայության պատճառով հաշվարկն իրականացվել է ոլորտի ընդհանուր 

արտադրությունը ՀՆԱ-ի վրա բաժանելու միջոցով): Միևնույն ժամանակ ոլորտում 

ներգրավված աշխատուժի կշիռը կազմում է երկրի ընդհանուր ցուցանիշի ընդամենը 0.7%-ը:   

Գծապատկեր 8. ՏՀՏ ոլորտի շրջանառությունը, աշխատուժի արտադրողականությունը և աշխատողների թիվը 

2006-2013թթ. 

 
Աղբոյւր՝ ՁԻՀ-ի Հայաստանի ՏՀՏ ոլորտի մասին հաշվետվություն,  2006-2013թթ. 
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ՁԻՀ-ի հաշվարկի համաձայն ոլորտում գործում է մոտ 380 ընկերություն: Այս 

ուսումնասիրությունում ոլորտը բաժանված է երկու ենթաոլորտների.  

 ՏՀՏ ընկերություններ. ծրագրային ապահովում և համակարգերի մշակում, ցանցային և 

բջջային ծրագրավորում: 

 Բարձր տեխնոլոգիաների ընկերությւններ.  ծրագրային ապահովում և սարքակազմի 

նախագծում, շարժիչներ, մեքենաներ և ավտոմատացված կառույցների մշակում,  

կառուցում և օգտագործում:  

Ընկերությունների պայմանական տարանջատումը ցույց է տալիս, որ նրանց հիմնական 

մասը գործում է ՏՀՏ ոլորտում:    

 

  

 

 

Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ  

Աճի հիմնական գործոնը ոլորտի գրավչությունն է օտարերկրյա ընկերությունների համար, 

որոնք Հայաստանում մասնաճյուղեր են ստեղծել: Բարձր մրցունակության հիմնական 

գործոնը Հայաստանում համեմատաբար էժան և մրցունակ մարդկային ռեսուրսների 

առկայությունն է: Ներկայումս Հայաստանը կարող է կորնցել մրցունակության գծով իր 

առավելությունը:  

Բաշխումն ըստ տեղական և միջազգային ընկերությունների ցույց է տալիս միջազգային 

մասնաճյուղերի կշռի աճը:   

Գծապատկեր 9. Հայաստանում ընկերությունների բաշխման դինամիկան   

 

Աղբոյւր՝ ՁԻՀ-ի Հայաստանի ՏՀՏ ոլորտի մասին հաշվետվություն,  2006-2013թթ: 

Տեղական ՏՀՏ ընկերությունների թվի աճին նպաստում է  ոլորտում տիրող  

ձեռնարկատիրական մթնոլորտը: Ոլորտային փորձագետի վերլուծության արդյունքները 

ՏՀՏ ընկերություններ Բարձր տեխնոլոգիաների 

ըներություններ  

Ընկերությունների 

ընդհանուր թվի ~87%  

Ընկերությունների 

ընդհանուր թվի ~13%  

2008թ. սկսած ՏՏ ընկերությունների թիվը 

կրկնապատկվել է և ընդհանուր ԲՏԱՏ-ն 

կազմել է 20%: Միջազգային 

ընկերություների աճի տեմպը 9 տոկոսային 

կետով գերազանցում է տեղական 

ընկերությունների աճի ցուցանիշը 

(համապատասխանաբար 23% և 14%):  
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ցույց են տալիս, որ 2000թ. սկսած այս ոլորտում տարեկան ստեղծվում է մոտ 20 նոր 

ընկերություն:    

Ոլորտում ավելացել են միաձուլումների և կլանումների դեպքերը, որոնք հիմնականում 

նախաձեռնում են միջազգային ընկերությունները, մասնավորապես «Սինոփսիս»-ը  (որը 

կլանեց «Լեդա Սիսթմս», «Վիրաժ Լոջիկ» և «Մոնթերեյ Արսետ» ընկերությունները), «Վի Էմ 

Վեը» (որը կլանեց «Ինթեգրիըն Քորփորեյշն» ընկերությանը) և մյուսները, ձգտելով ձեռք բերել 

ծրագրային ապահովման և սարքկազմի որակյալ և խոստումնալից ճարտարագետների:   

 

1.2. ՄԻՏՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ  

Դինամիկ աճը ոլորտում նշանավորվեց մի շարք կարևոր զարգացումներով.  

ՏՀՏ մասնագետների բարձր պահանջարկի շնորհիվ շահույթ չհետապնդող, մասնավոր և 

պետական հատվածների համատեղ ջանքերով բուհերում ստեղծվեցին մի շարք 

ուսումնական կենտրոններ և լաբորատորիաներ: Մասնագիտական ուսուցման կենտրոնների 

թվում են «Մայքրոսոֆտ» ընկերության ինովացիոն կենտրոնը, «Էմ Լաբ Էկա»-ն և Հայ-

հնդկական ՏՀՏ գերազանցության կենտրոնը: 

Պետական ճարտարագիտական համալսարանում Հայաստանի ազգային 

ճարտարագիտական լաբորատորիայի ստեղծման ծրագիրը, որի արժեքը կազմում է 6.2 

միլիոն ԱՄՆ դոլար, ուշագրավ է ժամանակակից ճարտարագիտական գործիքների և 

սարքավորումների ապահովման և Հայաստանի ուժեղ ճարտարագիտական ներուժի 

հզորացման ձգտման տեսանկյունից:   

Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը հիմնվել է արդիական 

լաբորատորիաների, ուսումնական կենտրոնների և բիզնես ինկուբատորների տեղակայման 

նպատակով: Նածատեսվում է ստեղծել ևս երկու այլ տեխնոպարկեր:  Անդրազգային 

ընկերությունները, մասնավորապես «Այ Բի Էմ»-ը և «Օրաքլ»-ը նախնական 

պայմանավորվածություն են ձեռք բերել կառավարության հետ Հայաստանում 

գերազանցության կենտրոնների ստեղծման վերաբերյալ:   

Առաջին վենչուրային կապիտալի ֆոնդի՝ «Գրանատուս վենչուրս ֆանդ I»-ի ստեղծումը 

Համաշխարհային բանկի և կառավարության համատեղ ջանքերով, կարևոր իրադարձություն 

է ոլորտի էկոհամակարգի ձևավորման հարցում:   

 

1.4. ՈԼՈՐՏԻ ԱՃԻ ՆԵՐՈՒԺԸ 

Ոլորտում առկա են հուսալի և արագ աճի երկու աղբյուրներ.  

- Միջազգային ընկերությունների մեծ հետաքրքրվածություն և ՕՈՒՆ-ների ներհոսք: 

Դրա համար անհրաժեշտ է պահպանել առաջատար շուկաների համեմատ էժան և 
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որակյալ աշխատուժի հանգամանքով պայմանավորված գոյություն ունեցող բարցր 

մրցունակության կարգավիճակը: Ներկա միտումն ընթանում է հակառակ 

ուղղությամբ, ինչը պայմանավորված է ոլորտում որակյալ աշխատուժի պակասուրդի 

և վարձատրրության մակարդակի աճով:     

 

- Ոլորտում ձեռնարկատիրության մթնոլորտի զարգացում և տեղական 

ֆինանսավորմամբ նորաստեղծ ընկերությունների աճ: Դա իր հերթին ընդգծում է 

ոլորտում մարդկային ռեսուրսների որակի, ինչպես նաև միջազգային շուկաների հետ 

կապի, վենչուրային ֆինանսավորման և ինովացիոն էկոհամակարգի ստեղծման 

առանցքային կարևորությունը:  

ՏՀՏ ոլորտի արտադրության կանխատեսման հիմքում որպես կանոն աշխատուժի 

մեծությունն է, որը հանդիսանում է հիմնական արգելքը: Այնուամենայնիվ, ոլորտում 

մարդկային ռեսուրսների կլանման ներուժի գնահատման հնպատակով, ոլորտի հնարավոր 

աճը կանխատեսվում է (բազային սցենար) պատմական արդյունքների հիման վրա: Բազային 

աճի սցենարով ենթադրվում է, որ արտադրանքի պահպանողական միջին աճը կկազմի մոտ 

22%, իսկ արտադրողականության միջին աճը 4%: Վատատեսական և լավատեսական 

սցենարները հաշվի են առնում շուկայի տատանողականությունը:   

Գծապատկեր 10. ՏՀՏ և ճարտարագիտական ոլորտում աշխատողների կլանման ներուժի կախնատեսումը   

 

Աղբյուր.  «Ի-Վի Քոնսալթինգ» 

 

Հայաստանում ՏՀՏ ընկերությունների թվի աճի արդյունքում ՏՀՏ մասնագետների 
պահանջարկը կշարունակի ավելանալ. 
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Շուկայում տեղական և միջազգային ընկերությունների աճի միտումները նշանակում են, որ 

Հայաստանում ՏՀՏ մասնագետների պահանջարկը նույնպես կշարունակի աճել: Համաձայն 

բազային սցենարի, շուկայի և արտադրողականության աճի միջինում 

համապատասխանաբար 18% և 1% շարունակման դեպքում ՏՀՏ մասնագետների կլանման 

ներուժը տարեկան կաճի 17% և 2017 թվականին կհասնի ~15,000 (տե՝ս Գծապատկեր 10): Դա 

ենթադրում է, որ հաջորդ 3 տարիներին նոր մասնագետների պահանջարկը կկազմի  ~1,000-

2,000: 

Մասնագետների որակն ու մասնագիտական ունակությունների մակարդակը չափազանց 

կարևոր կլինեն: Արտադրողականության նկատմամբ աճող ճնշումը թելադրում է նաև 

ոլորտում ավելի բարձր ավելացված արժեքի ստեղծման հնարավորություններին անցնելու 

անհրաժեշտությունը: Դա պահանջում է ոլորտում նոր հմտությունների կատարելագործում:    

Ներկա պահին ոլորտը ենթարկվում է արմատական փոփոխության. արտապատվիրման 

մոդելին աստիճանաբար փոխարինում է սեփական արտադրության և ձեռներեցության 

զարգացումը:  Աճի նման մոդելը պահանջում է գիտելիքի ավելի բարձր մակարդակ, նոր 

ունակություններ (օրինակ՝ առևտրային գործարքերի և ձեռներեցության գծով) և բիզնես 

վարելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ:  

Արտապատվիրման մոդելը զգալիորեն նպաստեց ոլոտի զարգացմանը, ինչպես նաև 

միջագային ընկերությունների և ՕՈՒՆ-ների ներգրավմանը: Մոդելի հիմքում 

համաշխարհային շուկայում աշխատուժի էժանության և բարձր որակովարման շնորհիվ 

մրցունակ և արտաքին ընկերությունների համար շահավետ արտապատվիրման 

աշխատանքներն են: Արդյունքում, մոդելը հիմնված է ծախսային բարձր մրցունակության 

վրա:  

Ոլորտում ներկա պահին առկա են ավելի բարձր ավելացված արժեքով ձեռներեցության 

մոդելին անցնելու միտումները: Միջազգային ընկերությունների ներկայությունը, որոնք 

երկիր են ներմուծում ոլորտին բնորոշ մշակույթը, և միջազգային ասպարեղում նորաստեղծ 

ընկերությունների թվի սլացիկ աճը նոր լծակներ են ստեղծում մոդելի զարգացման համար 

ՏՀՏ-ի և բարձր տեխնոլոգիաների մասնագետների շրջանում: Ակնկալվում է, որ այդ 

գործոնները կնպաստեն շուկայում ավելի մեծ ավելացված արժեքի ստեղծմանը և ոլորտի 

ընդհանուր զարգացմանը:  

Ոլորտի մրցունակությունը ապահովելու համար այն պետք է արագորեն հարմարվի և 
արտացոլի այդ մարտահրավերները: 

Ավանդաբար որակյալ աշխատուժի ջանքերով աճը հետագայում պահպանելու համար 

երկրում պետք է լուծել պահանջվող ՏՀՏ հմտությունների ապահովման խնդիրը: ՏՀՏ 

հմտությունների նկատմամբ պահանջարկի աճի միտումն առկա է ամենուրեք, սակայն 

սահմանափակ աշխատուժի և տեղական ու անդրազգային ընկերույթունների միջև 

մրցակցության աճի պայմաններում Հայաստանում այն ավելի  ցայտուն է արտահայտված: 
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Ոլորտի զարգացման ներկա փուլում դա բարդ խնդիր է, քանի որ ՏՀՏ արդյունաբերության 

դրական դինամիկայի և զարգացման հետ մեկտեղ ՏՀՏ հմտութնունների դեիֆցիտն աճում է: 

Այլ կերպ ասած ոլորտի  զարգացության մակարդակի աճին զուգահեռ խորանում է 

մասնագիտական ունակությունների պակասը: 
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2. ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ՏԵՍԱՆԿՈՅՒՆԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՏՀՏ 

ԵՎ ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱԿԱՍԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ    
 

2.1. ՈԼՈՐՏԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ   

ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների ասպարեզում գործող ընկերությունների կարծիքով 

հմուտ ՏՀՏ աշխատուժի ատաջարկի և պահանջարկի միջև 

անհամապատասխանությունը ոլորտի աճի հիմնական խոչընդոտն է:  

ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների ընկերությունների կողմից պահանջվող և երկրի բուհական 

համակարգի միջոցով մատակարարվող հմտությունների միջև առկա է որակական 

ճեղքվածք:  Այն հանգեցնում է ոլորտում նոր աշխատողների մշտական քանակական 

կարիքի:   

ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների ընկերությունների հետազոտությունը ցույց տվեց, որ 

ընկերությունների գրեթե մշտապես հատուկ տեխնիկական գիտելիքներով և 

հմտություններով օժտված նոր մասնագետների կարիք ունեն: Հետազոտության 

շրջանակներում գնահատվել են ընկերությունների կարճաժամկետ (առաջիկա 3-4 

ամիսներին) և երկարաժամկետ (մինչև 3 տարի) կարիքները:   

Հարցազրույցների ժամանակ ընկերությունների շուրջ 70%-ում առկա էին մեկ կամ ավելի 

թափուր տեղեր կամ նրանք նախատեսում են դրանք բացել մոտակա 3-4 ամիսներին: 

Ընկերությունների  միայն  10%-ը նոր մասնագետներ չեն փնտրում:   

Աճի միտումների երկարաժամկետ կանխատեսումը չի կարող լինել ճշգրիտ ոլորտի 

անկայունության, ինչպես նաև ընկերությունների մեծ մասի որևէ կոնկրետ ծրագրի 

իրականացման նպատակով ստեղծված լինելու պատճառով, սակայն ապագա 

մասնագետների կարիքի մոտավոր հաշվարկի համաձայն այն հավասար է տարեկան 10%-ի:  

Գծապատկեր 11. Հետազոտված ընկերություններում պահանջվող  ՏՀՏ մասնագետների ընդհանուր թիվը ըստ 

ընկերության չափի   

  

30 

45 

72 

30 

198 

353 

Small companies

Medium companies

Large companies

Long-term employee demand Short-term employees wanted

ՏՏ և ճարտարագիտական 

ընկերություների կողմից հարցման 

ժամանակ նշված նոր մասնագետների 

պահանջարկը  կարճաժամկետում 

կազմում է շուրջ 150, իսկ 

երկարաժամկետում  շուրջ 600 

աշխատող: 
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ՁԻՀ-ի հաշվարկների համաձայն ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի կլանման ներուժը 

տարեկան կազմում է մոտ 2,000 աշխատեղ, որոնցից շուրջ 300-ը չեն լրացվում և բաց են 

մնում:  Դա մոտավորապես համընկնում է հարցման արդյունքների հետ, որոնցից հետևում է, 

որ ընկերությունների մոտ 10 տոկոսում առկա են շուրջ 150 թափուր աշխատատեղեր:  

Հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ ավելի փոքր ընկերությունները ձգտում են ավելի 

արագ զարգանալ, ինչը, հաշվի առնելով նրանց ավելի ցածր ելակետային բազան, հանգեցնում 

է աշխատողների ավելի փոքր բացարձակ թվին:  

Գծապատկեր 12. Փոքր, միջին և խոշոր ըներություններում աշխատողների թվի աճի կանխատեսվող մակարդակը 

կարճաժամկետում և երկարաժամկետում  
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Ավելի փոքր ընկերություններն ունեն բարձր աճի ակնկալիք ինչպես կարճաժամկետ, այնպես 

էլ երկարաժամկետ հատվածում: Միևնույն ժամանակ միջին և խոշոր ընկերությունները 

ավելի շատ են ապավինում պահպանողական աճի ռազմավարությանը կարճաժամկետում և 

ավելի ագրեսիվ կադրահավաքի քաղաքականությանը երկարաժամկետում:   

Հարցմանը մասնակցած բարձր տեխնոլոգիաների ընկերություններում նոր մասնագետների 
պահանջարկն ավելի բարձր է քան ՏՀՏ ընկերություններում:   

Գծապատկեր 13. ՏՀՏ մասնագետների պահանջարկը ըստ ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների ընկերությունների  
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81% 

11% 

5% 

81% 

47% 

26% 

Small companies

Medium companies

Large companies

Average % growth of employee number in long-term

Average % growth of employee number in short-term

86 

61 

293 

288 

High-tech

IT

Short-term demand Long-term demand

Կարժաժամկետ հատվածը 

առաջիկա 3 ամիսներն են: 

Երկարաժամկետը՝ 1-ից 3 

տարիները:    
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Առաջիկա երեք տարիներին ծրագրային ապահովման մշակումը կհանդիսանա առավել 

տարածված և պահանջվող մասնագիտություն  

Ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ հեռանկարում C++ և C# ծրագրային 

ապահովման մշակումը շարունակում է մնալ ՏՀՏ ոլորտում առավել պահանջվող 

մասնագիտությունը, որին հետևում է ճարտարագիտությունը: Առաջիկա երեք տարիների 

ընթացքում ակնկալվում է նաև այլ մասնագիտությունների համեմատ ծրագրավորող 

ճարտարագետների պահանջարկի շատ ավելի բարձր աճ:  

Գծապատկեր 14. ՏՀՏ մասնագետների պահանջարկն ըստ մասնագիտության  

  

Գծապատկեր 15. Կարճաժամկետ «Այլ»  խմբի 

բացվածքը  

 

 

Գծապատկեր 16: Երկարաժամկետ «Այլ» խմբի բացվածքը 
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34 

8 

7 

17 

27 

54 

39 

38 

78 

70 

92 

264 

Other

QA engineers

Mobile developers

Web developers

Hardware and automation engineers

Software engineers

Long-term demand Short-term demand

1 

1 

1 

4 

6 

10 

11 

IT security specialists

Virtualization specialists

Database developers

UI/UX designers

Control automation…

Technician-installers

Technical sales specialists

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

7 

10 

Technical writers

Project managers

Technical HR managers

Image processing specialists

IT security specialists

Virtualization specialists

Game developers

Database developers

Client support specialists

Hardware technicians

UI/UX designers

3D modellers
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Մեթոդաբանական ակնարկ 

Քանի որ ոլորտում հաստիկների մասնագիտական բաշխում չկա, ոլորտի մասին 

գիտելիքների և ընկերությունների հետ հարցազրույցների արդյունքում մեր կողմից 

առանձնացվել են ՏՏ և ճարտարագիտական մասնագիտությունների հետևյալ խմբերը.    

- Ծրագրային ապահովման մշակման մասնագետներ. Այդ թվում՝ էլեկտրոնային ցանց 

ստեղծողներ, մասնավորապես C++ և C# ծրագրավորման լեզուների ընտանիքի գծով, 

աննշան բացառությամբ:  

- Ճարտարագետներ. ոլորտի առանձնահատկություններով պայմանավորված այս 

խմբում առավել մեծ է նեղ մասնագիտացումը: Այն ներառում է սարքակազմի, 

էլեկտրոնիկայի և «CAD» ճարտարագետների, տպասալների դիզայներների և այլն:     

- Ցանցի մշակող մասնագետներ. Այս խումբը բաղկացած է հիմնականում Java ծրագիր 

մշակող ցանցի ծրագրավորման մասնավորապես «HTML», «PHP» և այլ ծրագրերի 

գծով բազային գիտելիքներ ունեցող մասնագետներից:  

- Բջջային սարքերի ծրագրեր մշակող մասնագետներ. Այս խմբում ընդգրկված են 

համապաըասխան ծրագրավորման լեզուների, օրինակ «Java» և շարժական 

պլատֆորմերի, օրինակ՝ «iOS», «Android» տիրապետող մասնագետները: 
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Ընկերությունների կադրային քաղաքականության իրականացման հիմնական խոչընդոտը 
շուկայում որակյալ մասնագետների պակասն է. 

Սովորաբար յուրաքանչյուր հայտարարված թափուր տեղի համար դիմում են բազմաթիվ 

թեկնածուներ: Սակայն նրանց մեծ մասի գիտելիքների մակարդակը բավարար չէ և չի 

համապատասխանում ընկերության պահանջներին: Ոլորտի ընկերությունների կարծիքով 

որակյալ և ունակ թեկնածուների պակասը կադրային քաղաքականության հիմնական 

խոչընդոտն է: Ընկերությունների կողմից պահանջվող կարողությունները և դրանց 

համապատասխանող թեկնածուների թիվը չեն համապատասխանում միմյանց: 

Կարուղությունների անհամապատասխանությունը հիմնականում քանակական բնույթի է, 

քանի որ ընկերությունները նշում են, որ թափուր տեղերի մասին ցանկացած 

հայտարարություն բազմաթիվ դիմումատուների է գրավում: Հատկապես մեծ է 

դիմումատուների թիվը կրտսեր պաշտոնների համար: Հարցազրույցների դիտարկումներից 

կարելի է ասել, որ որակյալ աշխատուժի առաջարկի ավելացման համար անհրաժեշտ է 

բարձրացնել աշխատանքի համար դիմող թեկնածուների ընդհանուր որակը:  

Մի շարք ընկերությունների կարծիքով աշխատանքային հմտությունների նկատմամբ 

պահանջների ավելացման, ինչպես նաև ոլորտի զարգացման դինամիկայի արդյունքում  

թափուր տեղերի համար դիմողների և աշխատանքի ընդունվածների միջև 

հարաբերակցությունը շարունակաբար վատթարանում է: Կրտսեր պաշտոնների դեպքում 

այն կարող է 80-85 թեկնածուների դիմաց կազմել ընդամենը 1 լրացված հաստիկ:   

Գծապատկեր 17. Կադրահավաքի սահմանափակումները ՏՀՏ և ճարտարագիտական ընկերություններում    

   
 

Աղբյուր.  «Ի-Վի Քոնսալթինգ» 

Ռեսպոնդենտների թիվը. 29 

Որակյալ աշխատուժի սահմանփակ առաջարկը սղաճի սպասումների աճի տեղիք է տալիս: 
Աշխատավարձերի ներկա մակարդակը դեռ գրավիչ է անդրազգային ընկերությունների 
համար: Սակայն, հաշվի առնելով, որ Հայաստանի զարգաղցման տեսլականում 
նախապատվությունը արտապատվիրման հիման վրա մոդելի փոխարեն այժմ տրվում է 
արտադրության մոդելին, դա սահմանափակում է տեղական արդյունաբերության 
զարգացումը և հայկական ՏՀՏ արտադրանքի աճը:     

  

1 

2 

9 

12 

25 

Lack of future business opportunity

Lack of recruitment staff

Budget limitations

High salary expectations

Lack of qualified candidates



 
 

 
29 

 

Ոլորտում որակյալ ՏՀՏ մասնագետների պակասը թելադրում է նրանց նկատմամբ 

պահանջարկի աճը, որի արդյունքում աշխատավարձերի սպասումները գերազանցում են 

թեկնածուների գիտելիքների և հմտությունների մակարդակը:  2012-2013 թվականներին ՏՀՏ 

մասնագետների զուտ աշխատավարձը տատանվում էր 300-ից 3,500 ԱՄՆ դոլարի 

սահմաններում: Հայաստանում զուտ միջին ամսական աշխատավարձի պաշտոնական 

մակարդակը կազմում է մոտ 290 ԱՄՆ դոլար, որը մոտավորապես հավասար է ՏՀՏ ոլորտում 

ցածր աշխատավարձերի միջին մակարդակին: Դա վկայում է այն մասին, որ ՏՀՏ/բարձր 

տեխնոլոգիաների ոլորտը շատ բարձր ավելացված արժեք ստեղծող ոլորտ է և 

աշխատատեղերի ավելացումն այդ ոլորտում դրական ազդեցություն կունենա ամբողջ 

տնտեսության վրա:     

Ընկերության հարցազրույցները ցույց տվեցին, որ աշխատավարձերի վերին սահմանը 

մշտապես աճում է և որոշ դեպքերում հասնում է  4,000-4,500 ԱՄՆ դոլարի, որը նաև 

գերազանցում է թեկնածուների գիտելիքները և որամավորումները և որակյալ 

մասնագետների սակավաթիվության արդյունք է:   

 

Միգրացիայի միտումը մեծապես ազդում է Հայաստանում ՏՀՏ մասնագետների առաջարկի 

վրա:   

Ներկայումս Հայաստանում առկա է տնտեսական զարգացումներով պայմանավորված զգալի 

միգրացիոն արտահոսք, որը մասնավորապես հանգեցնում է ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների 

ոլորտում որակյալ կադրերի արտահոսքի: Հարցազրույցներին մասնակցած 

ընկերությունների մեծ մասը հաստատել են, որ ախատակիցների զգալի մասի երկիրը լքելու 

պատճառով նանք վերջին ժամանակաշրջանում կադրերի պահպանման հետ կապված 

խնդիրների հետ են առնչվում:  

Ելնելով այդ հանգամանքից մենք կատարել ենք ծրագրավորող և ճարտարագետ 

մասնագետների պայմանական բաժանում ըստ միգրացիոն եղանակների:   

Տպավորվող, ստեղծագործական և միջազգային կարիերայի ձգտող աշխատանք փնտրողներ. 

Այս խմբում ընդգրկված են այն մարդիք, ովքեր որպես առաջնահերթություն մասնագիտական 

աճի հավակնություններ ունեն և չեն տեսնում բավարար հնարավորություններ 

Հայաստանում կարիերան զարգացնելու համար: Հարցազրույցների մասնակիցները նշել էին, 

որ մասնագետների մասնագիտական հավակնումները գերազանցում են նրանց 

աշխատավարձերի մակարդակը: Նրանք ձգտում են ավելի բարձր պաշտոնների և 

ազդեցության գլոբալ շուկաներում, որն իրենց կարծիքով բացակայում է Հայաստանում 

հիմնված ընկերություններում: Երկրից հեռացողների մեծ մասը բարձր և միջին մակարդակի 

մասնագետներ են: Որոշ մասնագետներ լքում են տեղական ընկերությունները և սկսում են 

աշխատել տեղական նորաստեղծ ընկերություններում, սակայն նրանց մեծ մասը աշխատանք 

են գտնում արտասահմանում: Երկրից հեռացած ՏՀՏ մասնագետների մասին 
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վիճակագրական տվյալներ չկան, սակայն բոլոր ռեսպոնդենտները միաձայն նշում են, որ 

շրջանավարտների մեծ մասը նախընտրում են աշխատել ոչ չե Հայաստանում, այլ 

արտերկրում:  

Տեղական համեմատաբար փոքր ընկերությունները տեղական շուկայում բարձրակարգ 

մասնագետներ գտնելու հարցում գտնվում են ոչ շահեկան վիճակում:     

Նորաստեղծ և փոքր ընկերությունները կանգնած են լուրջ  խնդիրների առջև շուկայական 

գործունեության և եկամտի ավելացման հարցում: Աճի ապահովման և նոր մասնագետների 

աշխատանքի ընդունման համար նման ընկերություններին անհրաժեշտ է հետագա 

ֆինանսավորում, որպեսզի նրանք կարողանան ընդլայնել ներկայությունը շուկայում և 

աշխատել նոր պրոդուկտների զարգացման ուղղությամբ:   

Փոքրաթիվ բնակչության պատճառով Հայաստանում ՏՀՏ աշխատուժի առաջարկը նույնպես 

շատ փոքր է, ուստի որակյալ կադրերի որոնումը բարդ խնդիր է: Աշխատաշուկայում 

վարձրատրության մակարդակի շարունակական աճը իրական ռիսկ է նորաստեղծ և փոքր 

ընկերությունների համար, քանի որ մրցունակ աշխատավարձի շնորհիվ նոր որակայլ 

մասնագետների աշխատանքի ընդունման համար նրանց հնարավորությունները համեստ են:   

 

Փոքր ընկերությունները նաև կադրերի գծով մասնագետների բացակայությն հետ կապված  

խնդիրներ ունեն:   

Տարբեր ընկերություններ նշել են աշխատակազմի հավաքագրման մասնագետների պակասի 

հետ կապված խնդրի մասին, որը սահմանափակում է անհրաժեշտ մասնագետներին 

աշխատանքի ընդունելուիրենց կարողությունները: Միջին և խոշոր ընկերությունները 

սովորաբար իրենց կազմում նախատեսում են մարդկային ռեսուրսների կառավարման 

առանձին գործառույթ, որը հիմնականում զբաղվում է կադրահավաքով և մասնագիտական 

ուսուցման կամակերպմամբ վրա: Ընկերությունների մարդկային ռեսուրսների 

գործառույթների հետ կապված որոշ այլ հարցեր դիտարկվում են այս հաշվետվության 

հետագա բաժիններում:    

 

2.2. ՈԼՈՐՏԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ՈՐԱԿԱԿԱՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  

Մասնավոր հատվածի ընկերություններից ստացված տեղեկատվության համաձայն 

ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների գծով աշխատուժի որակի և առաջարկի հետ կապված 

խնդիրները կարելի է լուծել բարելավելով բուհական շրջանավարտների 

մասնագիտական մակարդակը:  
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Բարձրագույն կրթությունն առանցքային դեր է խաղում շրջանավարտների բազային 

հմտությունների ձևավորման հարցում: Այդ հմտությունները նրանց տեսական և գործնական 

գիտելիքների հիմքն են կազմում: Սակայն տեղական ընկերությունների կարծիքով 

ներկայումս այդ հմտությունների մակարդակը ցածր է և նրանք հնացած են: Դա վերաբերում է 

ինչպես հիմնարար տեխնիկական գիտելիքներին, այնպես էլ շրջանավարտների 

հաղորդակցվելու ընդհանուր կարողություններին:  

Ռեսպոնդենտ ընկերությունների հետ անց են կացվել հարցազրույցներ շրջանավարտների 

մասնագիտական կարողությունների մակարդակի գնահատման համար, ըստ 

գիտելիքների/հմտությունների հետևյալ չորս խմբերի.   

 Գործնական գիտելիքներ – ստացված տեխնիկական գիտելիքները կոնկրետ 

ծրագրեում կիրառելու համար ժամանակակից տեխնիկական գործիքակազմի 

ուսանողների իմացության մակարդակը (ինժեներական սարքավորումներ, 

ծրագրավորման լեզուներ, համակարգչային ծրագրեր և այլն): 

 Տեսական գիտելիքներ – ՏՀՏ մասնագետների ալգորիթմական մտածողության և 

մաթեմատիկական մտածելակերպի ձևավորման համար անհրաժեշտ տեխնիկական 

հիմնադրույթները, որոնք յուրացվում են դասախոսությունների և առկա 

գրականության միջոցով:   

 Հաղորդակցման ունակություններ – հաղորդակցման և ինքնադրսևորման 

մակարդակը, ինչպես նաև թիմային աշխատանքի ունակությունը:  

 Անգլերենի իմացություն – վերջինիս կարևորությունն ընդգծվում է այն փաստով, որ 

ՏՀՏ/բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը չափազանց միջազգայնացված է և նրան բնորոշ 

է արտաքին աշխարհի հետ փոխգործակցության բարձր մակարդակ:  

Գծապատկեր 18. ՏՀՏ և ճարտարագիտական ոլորտի շրջանավարտների մասնագիտական ունակությունների 

գնահատումը ընկերությունների կողմից  
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Ռեսպոնդենտների ~73%-ը գտնում են, որ շրջանավարտների գործնական ունակությունները 

բոլորովին չեն համապատասխանում անհրաժեշտ մակարդակին և բավարար չեն նրանց 

աշխատանքի ընդունելու համար:  

Բոլոր ռեսպոնդենտները միաձայն նշել են, որ բուհերում գործնական աշխատանքի 

բացակայության պատճառով շրջանավարտների մեծ մասի մոտ բացակայում են պրակտիկ 

ունակությունները, նույնիսկ հաշվի առնելով նրանց տեսական գիտելիքների համեմատաբար 

բարձր մակարդակը: Հարցման ժամանակ պարզվել է, որ շրջնավարտների միայն փոքր 

տոկոսը (~10%) ձգտում է մասնակցել աշախատանքային պրակտիայի ծրագրերում կամ 

ուսման ընթացքում սեփական նախաձեռնությամբ հաճածում է տեխնիկական 

լաբորատորիաներ, մինչդեռ ուսանողների մեծ մասը դա ամում են միայն բուհի 

պարտադրանքով:  Մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների կարծիքով բուհերը պետք է 

ավելի մեծ ջանքեր գործադրեն կիրառելով պարտադիր պրակտիկ աշխատանքի ծրագրեր և 

կազմակերպելով աբորատոր աշխատանքներ: 

Շրջանավարտների թերի գործնական գիտելիքների և մասնագիտական հմտությունների 

պատճառով գործատուները ստիպված են լրացուցիչ ծախսեր կրել աշխատակիցների 

մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստման համար, որը բացասաբար է 

անդրադառնում նրանց մրցունակության  վրա համաշխարհային շուկայում:  

 

Ռեսպոնդենտների ~80%-ը համարում են, որ թեև շրջանավարտների տեխնիկական 

գիտելիքների մակարդակը միջին է կամ միջինից ցածր է, սակայն այն գերազանցում է նրանց 

գործնական կարողությունները:   

Ուշագրավ է, որ ղեկավար աշխատանքի ավելի մեծ փորձ ունեցող որոշ ներկայացուցիչներ 

փոքր ինչ այլ կարծիք ունեն տեսական գիտելիքների առաջնհերթության և կարևորության 

մասին: Նրանք գտնում են, որ տեսական գիտելիքները պրակտիկ հմտություններից կարևոր 

են, քանի որ պրակտիկ հմտություններ կարելի է ձեռք բերել աշխատանքի ընթացքում, 

մինչդեռ բուհում բավարար տեսական գիտելիքներ չստանալը կխոչընդոտի շրջանավարտի 

հետագա մասնագիտական զարգացմանը աշխատանքային կարիերայի ողջ ընթացքում:  

Տեսական գիտելիքների կարևորությունը բարձր գնահատելուց զատ ռեսպոնդենտների մի 

մասն ընդգծում են ինքնակրթման և նոր գաղափարների յուրացման գծով ունակությունների 

կարևորությունը:  Դա պայմանավորված է ոլորտի արագ զարգացման միտումներով, որի 

հետևանքով ցանկացած տեսական գիտելիք ժամանակի ընթացքում հնանում է, ուստի 

ինքնակրթման և նոր գաղափարների յուրացման ունակությունը պարտադիր է 

ժամանակակից ՏՀՏ մասնագետի համար: Ընկերությունների ղեկավար աշխատակիցները 

գտնում են,որինքնակրթման գծով հմտությունները և եղանակները պետք է հատուկ 

դասավանդվեն բուհերում:  
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Գործատուների կարծիքով շրջանավարտների հաղորդակցման ունակությունները և 

անգլերենի իմացությունը ավելի բարձր մակարդակի են քան նրանց տեսական և գործնական 

գիտելիքները: 

Հաղորդակցման ունակությունները նաև ներառում են այնպիսի ավելի ընդհանուր 

հասկացություններ, ինչպիսիք են աշխատանքային էթիկան, թիմային աշխատանքը և այլն: 

Երկրի բուհական համակարգը ընդհանուր առմամբ միտված չէ ուսանողների մոտ նման 

կարողությունների սերմացմանը: Շրջանավարտների մոտ բացակայում են այնպիսի 

հմտություններ, ինչպիսիք են սեփական անձի ներկայացումը, գրավոր կամ բանավոր խոսքի 

իմացությունը, հարցազրույցին մասնակցելու հմտությունները և այլն: Սակայն 

շրջանավարտների մոտ նման ունակությունների մակարդակը հիմնականում գնահատվում է 

որպես միջին կամ բարձր (~70% ռեսպոնդենտներ):  

Գծապատկեր 19. Աշխատանքի համար դիմողների հաղորդակցման կարողությունների գնահատում 
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Ժամանակակից տեխնիկական գրականության հիմնականում առցանց և անգլերեն լեզվով 

հասանելիության պատճառով մասնագիտորեն զարգանալ ցանկացող շրջանավարտները 

պետք է տիրապետեն անգլերեն լեզվին: Ռեսպոնդնետների մոտ  80%-ը գնահատում են 

շրջանավարտների անգլերենի իմացության աստիճանը որպես բավարար կամ լավ և նշում 

են, որ մասնագիտական զարգացմանը զուգահեռ այն բարելավվում է:   

 

Գծապատկեր 20. ՏՀՏ ընկերություններում անգլերենի տիրապետող աշխատակիցների տոկոսը   

Հաշվի առնելով որ 

ընկերություններում անգլերեն 

լեզվին տիրապետում են 

աշխատակիցների գրեթե 90%-ը, այն 

իմանալը չափազանց կարևոր 

հանգամանք է: 

Մի քանի ընկերություններ նշել են 

ուսանողների մոտ ռուսերեն լեզվի 

իմացության որակի 

վատթարացումը: Հայաստանում ռուսական շուկայի աճող կարևորությունը կարող է նաև 

ավելացնել նաև պահանջարկը այդ լեզվի նկատմամբ, ընդ որում ընկերությունների մեծ մասը 

10% 

29% 

61% 

Not important

Relatively important

Very important Ռեսպոնդենտների շուրջ 61% ընդգծել են 

թեկնածուների հաղորդակցման գծով 

ունակությունների կարևորությունը նրանց 

աշխատանքի ընդունելու հարցում, մինչդեռ 

29% նշել են, որ այդ ունակությունները 

կարող են բարելավվել աշխատանքի 

ընթացքում:   
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նշում են, որ անգլերեն լեզվի իմացության մակարդակը ռուսերենի համեմատ շատ ավելի լավ 

է:  

 

Ընկերությունները վերանայում են աշխատանքի ընդունման պահանջները և որակյալ 

թեկնածուների պակասի պատճառով մեղմացնում դրանք:    

Թեկնածուների որակի հետ կապված խնդիրների պատճառով ընկերությունները ձգտում են 

աշխատանքի ընդունել բակալավրի կոչում ունեցող շրջանավարտների, որոնք ունեն 

տարրական բազային գիտելիքներ և որոնց մոտիվացիան ու անհատական մոտեցումները 

համապատասխանում են ընկերության մշակույթին, և այնուհետև բարելավել նրանց 

գիտելիքները աշխատանքի ընթացքում վերապատրաստումների միջոցով:  Տեխնիկական 

հմտությունների կարևորության համեմատաբար ցածր գնահատականը պայմանավորված է 

այդ գործելակերպով:  

Իրավիճակն ավելի վատ է ավագ ծրագրավորողների դեպքում՝ բարձրորակ մասնագիտական 

ուսուցման ծրագրերի բացակայության պատճառով, ընդ որում աշխատանքի ընթացքում 

նրանց վերապատրաստման անցկացնելուց բխող ծախսերը շատ ավելի բարձր են:    

Բազային մակարդակի ծրագրավորողները ավելի ճկուն են, գիտելիքների որոշակի 

մակարդակ ապահովող աշխատաքնքային փորձի և բազային մասնագիտացման 

մակարդակի շնորհիվ, որը թույլ է տալիս ավելի մեշ հեշտությամբ հարմարվել յուրաքանչյուր 

ընկերության նեղ մասնագիտական պահանջներին:  

Վերոնշյալ չափանիշների գծով պահանջներն ու գնահատումը (տե՝ս Գծապատկեր 21), 

մասնավորապես տեխնիկական գիտելիքների և հաղորդակցման ունակությունների գծով, 

վերանայվել են ելնելով որակյալ մասնագետների պակասից: Ի հեճուկս գործող կրթական 

համակարգի որոշ ընկերություններ գտնում են, որ իրենց սեփական մասնագիտական 

ուսուցման ծրագրերը ավելի արդյունավետ են, ընդ որում մի շարք ռեսպոնդենտներ նշել են, 

որ ցանկալի է աշխատանքի ընդունել և սովորեցնել միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտներին, 

խուսափելով բուհական հաստատությունների միջամտությունից:    

Հարցազրույցները ցույց են տվել, որ ներկայումս բուհական դիպլոմը չափազանց մեծ դեր չի 

խաղում ընկերությունների կողմից թեկնածուին աշխատանքի ընդունելու մասին որոշման 

կայացման հարցում: Դա մտահոգիչ հանգամանք է, որը պետք է ստիպի մասնավոր և 

պետական կրթական հաստատություններին համախմբել իրենց ջանքերը՝ շրջանավարների 

մոտ գիտելիքների պակասի վերացման համար:    

Հարցման մասնակից ընկերությունների միայն 8%-ն են թեկնածուին աշխատանքի 

ընդունելիս մեծ կարևորություն տալիս բուհական դիպլոմի առկայությանը:   
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Գծապատկեր 21. Ընկերությունների կողմից աշխատանքի թեկնածուների գիտելիքներին և ունակություններին 

տրվող նախապատվությունը   

 
Աղբյուր.  «Ի-Վի Քոնսալթինգ» 

Ռեսպոնդենտների թիվը. 28 

Բուհական ծրագրի և ոլորտի պահանջների միջև տարբերության հետևանքով աշխատանքի 

դիմողները սովորաբար կատարելագործում են իրենց տեխնիկական գիտելիքները և 

ունակությունները ընկերությունում աշխատանքի փորձնական ժամկետի ընթացքում:  Այդ 

պատճառով աշխատանքի ընդունելիս ավելի մեծ ուշադրություն է հատկացվում թեկնածուի 

համապատասխանությանը ընկերության մշակույթին, քանի որ ի սկզբանե ակնկալվում է, որ 

թեկնածուն ձեռք կբերի անհրաժեշտ տեխնիկական գիտելիքները ընկերությունում 

աշխատելիս:  

Սակայն, ՏՀՏ ոլորտի հարատև և արդյունավետ զարգացման համար հզոր բուհական հենքը 

կպահպանի իր առանցքային կարևորությունը: Թեև ընկերությունում մասնագիտական 

ուսուցումը կարող է ապահովել բազային ՏՀՏ գիտելիքները, ՏՀՏ պրոդուկտների 

շարունակական կատարելագործումը պահանջում է ուժեղ միջառարկայական կրթական 

մակարդակ, որը կարող է ապահովվել միայն բուհական կրթության հիման վրա բակալավրի 

և մագիստրոսի մակարդակով: Հարցազրույցին մասնակցած ընկերությունների 

պատասխաններից ելնելով առավել ցանկալի լուծումը ներկա կրթական գործընթացի 

կատարելագործումն է:  

Ներկայումս ընկերություններն այնքան էլ չեն արժևորում մագիստրոսի կոչման 

կարևրությունը:  Դա վկայում է այն մասին, որ մագիստրոսի ծրագրերի մակարդակը բարձր չէ 

կամ, միգուցե, ՏՀՏ ոլորտում գործող ընկերությունների զարգացման աստիճանը դեր այնքան 

բարձր չէ, որպեսզի նրանք մագիստրոսի մակարդակի գիտելիքների կարիք ունենան:    

Ընդհանուր առմամբ ընկերությունները որակի տեսանկյունից բակալավրի և մագիստրոսի 

աստիճանի միջև մեծ տարբերություն չեն նկատում: Բացի այդ որոշ բուհերի 

ներկայացուցիչներ համամիտ են, որ մագիստրոսական ծրագրերում առկա են որոշակի  

բացթողումներ և անհրաժեշտ է բարելավել կրթակարգը,որեպսզի այն պիատնի լինի 

մասնավոր հատվածի կարիքներին:  

4% 

11% 

4% 

46% 

11% 

29% 

21% 

46% 

46% 

86% 

61% 

79% 

50% 

7% 

Motivation

Soft skills

Cultural fit

Technical knowledge and skills

University degree

Not important Relatively important Very important
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Շրջանավարտների միայն փոքր տոկոսն է շարունակում կրթությունը թեկնածուական թեզի 

պաշտպանության համար: Ներկայումս Հայաստանում գիտական կոչում ունեցող 

մասնագետների պահանջարկը սահմանափակ է:  

Աշխատուժի կառուցվածքի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ աշխատողների 

հիմնական մասն ունի որևէ աստիճանի բարձրագույն կրթություն: Մագիստրոսի և 

բակալավրի դիպլոմ ունեցողների թիվը մոտավորապես հավասար է: Ստորև բերվող 

գծապատկերում ներկայացված է հարցման արդյունքների համեմատությունը ՁԻՀ-ի 

ուսումնասիորւթյան հետ, որը կատարվել է տվյալների ավելի լայն ընտրանքի հիման վրա և 

կարող է ավելի ճշգրիտ տեղեկություն պարունակել:   

Գծապատկեր 22. Ոլորտում աշխատուժի ներկա կառուցվածքն ըստ բարձրագույն կրթության աստիճանի 

(հարցման և «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի ուսումնասիրության արդյուքնները) 

 

Հարցման արդյունքներ      ՁԻՀ-ի ուսումնասիրություն 

  
Աղբյուր՝ Ի-Վի Քոնսալթինգ ընկերության հարցում, ՁԻՆ «Հայաստանի ՏՀՏ բնագավառը. ոլորտի ուսումնասիրության 

հաշվետվություն»,  2012թ. 

Հարցման ռեսպոնդենտների թիվը. 29  

 

Աշխատանքի ընդունելիս կարևորագույն գործոններ են համարվում թեկնածուի ընկերության 

մշակույթին համապատասխանությունն ու մոտիվացիայի մակարդակը, որոնց հետևում է 

հաղորդակցության ունակությունն ու տեխնիկական գիտելիքները:  

Ազատական աշխատանքային մթնոլորտի պայմաններում թեկնածուների ընտրության 

համար գլխավոր չափանիշներն են ծրագրերի շուրջ թիմային աշխատանքի ունակությունը, 

մշակութային համապատասխանությունը և շահադրդվածությունը (մոտիվացիան):  Հաշվի 

առնելով կրթական մակարդակի վատթարացումը, ոլորտում առկա են երիտասարդ 

շրջանավարտներին նախապատվություն տալու միտումներ, որոնց մասնագիտական 

ուսուցման համար հետագայում ընկերությունները զգալի ժամանակ են հատկացնում: 

Ժամանակի գործոնի կարևորությամբ պայմանավորված ռեսպոնդենտների ~95% կարծիքով 

մշակութային համապատասխանությունն ու մոտիվացիան առանձնահատուկ 

կարևորություն ունեն:    

54% 

45% 

1% 

Master's degree and above Bachelor's degree

Technical (non-higher)

62% 

36% 

2% 

Master's degree and above Bachelor's degree

Technical (non-higher)
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2% 

7% 

10% 

12% 

69% 

Electronic engineering

Radiophysics and radiotechnology

Computer systems and informatics

Applied mathematics and informatics

No preference

Անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ինքնուրույն հայթայթելու և օգտագործելու ունակությունը 

կարևոր է և ներկայումս բացակայում է շրջանավարտների մեծ մասի մոտ:  

Ռեսպոնդնետների 17%-ը ցածր ե գնահատում թեկնածուների ինքնակրթության համար 

գրականությունից և այլ աղբյուրներից օգտվելու անհրաժեշտ կարողությունը:  Ոլորտի արագ 

զարգացմամբ պայմանավորված հարմարեցման ունակությունը առանցքային է 

մրցունակության պահպանման հարցում և չափազանց բարձր է գնահատվում: Ներկայումս 

այդ հմտությունների զարգացումը անհատական բնույթ է կրում և հիմնականում կախված է 

թեկնածուի սեփական նախաձեռնությունից, սակայն իրական ոլորտի ներկայացուցիչները 

նշում են, որ ինքնուրույն կրթվելու ունակությունը պետք է ներդրվի և զարգացվի բուհերի 

կողմից:    

Ընկերությունները տարբեր բուհերի բաժանմունքների և մասնագիտացման ուղղությունների 

միջև մեծ տարբերություն չեն նկատում, ինչը վկայում է այն մասին, որ նրանք բոլորը 

համապատասխանում են ընկերությունների նվազագույն պահանջներին:     

Գծապատկեր 23. Ընկերությունների նախընտրությունը շրջանավարտների մասնագիտացման գլխավոր 

առարկայի հարցում    

Ռեսպոնդենտների մեծ մասը 

նշել են, որ հաշվի առնելով 

շրջանավարտների ընդհանուր 

ցածր որակը  և նրանց պրակտիկ 

գիտելիքների մակարդակը, 

բուհերի  տարբեր 

ֆակուլտետներում ստացված 

որակավորումների միջև 

տարբերությունը մեծ չէ: 

Հետևաբար, հաշվի առելով աշխատանքի ընտրության համար այլ չափանիշների կիրառումը, 

բուհում մասնագիտացման առական աննշան դեր է խաղում:.  

Այդուհանդերձ, հաշվի առնելով բարձր տեխնոլոգիաների ընկերությունների որոշ 

առանձնահատկությունները, անժխտելի է այնպիսի մասնագիտությունների կարևորությունն 

ու անփոխարինելիությունը,  ինչպիսին է օրինակ էլեկտրոնային ճարտարագիտությունը:   

 

Ռեսպոնդենտ ընկերությունների մոտ 34% աշխատանքի ընդունելի նախևնտրություն չեն 

տալիս որևէ կոնկրետ բուհի շրջանավարտներին:   

Աղբյուր.  «Ի-Վի քոնսալթինգ» 

Ռեսպոնդենտների թիվը. 29 
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Գծապատկեր 24. Ընկերությունների՝ ընտրվող շրջանավարտների բուհերի գծով նախընտրությունը 

 

 
Աղբյուր.  «Ի-Վի Քոնսալթինգ» 

Ռեսպոնդենտների թիվը. 28 

 

 

 

Նրանց հետևում են ՀՌՀ-ն և ՀԱՀ-ն, որոնց օգտին են արտահայտվել 

ռեսպոնդնետների համապատասխանաբար  11% և 5%-ը:  Ներկայումս 

մասնագիտական ուսուցման կենտրոնները հիմնականում նշվում են, որպես 

սկսնակ մասնագետների պատրաստման աղբյուրներ և ընկերությունների 

կողմից չեն դիտարկվում որպես բուհերի այլընտրանք: Հավասար պայմանների 

և ընտրության հնարավորությունների դեպքում բարձր տեխնոլոգիաների 

ընկերությունները նախընտրում են աշխատանքի ընդունել ՀՊՃԻ-ի 

շրջանավարտներին, մինդեռ ՏՀՏ ընկերությունները հիմնականում 

նախընտրում են ԵՃՀ-ն կամ Սլավոնական համալսարանը:   

 

2.3. ԿԱԴՐԱԳՀԱՎԱՔԻ ԵՎ ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ՏՀՏ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ   

Տեղական ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների ընկերությունների կադրային կառավարման 

մակարդակը սովորաբար կախված է նրանց մեծությունից և ծագման երկրից: 

Տեղական ՏՀՏ ընկերությունների կառավարման համակարգը հիմնականում չի տարբերվում 

այլ հայաստայան ընկերությունների կառավարման մակարդակից, այսինքն՝ պրոֆեսիոնալ 

կառավարումը հազվադեպ է, իսկ պրոֆեսիոնալ գործիքները քիչ են օգտագործվում: 

Բացառություն են կազմում օտարերկրյա ընկերությունների մասնաճյուղերը, որոնք 

որդեգրում են իրենց գլխամասերի կառավարման սկզբունքները: Բացի այդ ընկերությունների 

չափերը թելադրում են կատարելագործված կառավարման համակարգեր ունենալու 

անհրաժեշտությունը:  

9% 

5% 

11% 

21% 

21% 

34% 

Training centers

AUA

RAU

YSU

SEUA

No preference

ՀՊՃՀ-ն և ԵՊՀ-ն  շարունակում են 

հանդիսանալ ՏՏ ոլորտի ընկերությունների 

կողմից առավել նախընտրելի բուհեր՝ 

յուրաքանչյուրի օգտին արտահայտվել է 

ռեսպոնդենտների 21%-ը, ինչը մասամբ 

պայմանավորված է այլ բուհերում և 

մասնագիտական ուսուցման կենտրոններում 

մեծ թվով ճարտարագետ շրջանավարտների 

բացակայությամբ, ինչպես նաև նշված երկու 

համալսարաներում «Սինոփսիս Արմենիա» 

ընկերության ակտիվ գործունեությամբ:  
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Աշխատակիցների կառավարումը ընկերություններում հիմնականում իրականացնում է 

ավագ ղեկավարությունը: Ավելի մեծ ընկերություններում մարդկային ռեսւրսների 

կառավարումը ավելի ճյուղավորված է և այդ գործառույթը կենտրոնացված է հատուկ 

վարչությունում: 

Փոքր և միջին ընկերությունները չունեն կադրերի վարչություն և դրա մեծ կարիքը չեն զգում: 

Այդ գործառույթը բաշխված է ընկերության անձնակազմի միջև:  

Աշխատակազմի հավաքագրումը համարվում է տեխնիկական ընթացակարգ, որն 

ավարտվում է թեկնածուի համապատասխանության ստուգմամբ: Սովորաբար սկզբնական 

զտման պատասխանատվությունը դրվում է ծրագրեի ղեկավարների վրա, իսկ վերջնական 

հաստատումը կատարում են ընկերության ղեկավարները:  Հետևաբար ընկերություններում 

գտնում են, որ հատուկ կադրային գործառույթի վարման կարիք չկա, քանի դեռ ընկերության 

կազմը չի գերազանցում 50-60 հոգի, որի պարագայում մարդկային ռեսուրսների պատշաճ 

կառավարումը ծրագրերի ղեկավարների և ընկերության ավագ պաշտոնյաների միջոցով 

այլևս հնարավոր չէ:    

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության մոտիվացիան, աշխատակազմի 

մասնագիտական զարգացումը և այլ գործառույթները հազվադեպ են խստորեն պահպանվում 

միջին չափերի ընկերություններում, որոնք չունեն կադրերի կառավարման հատուկ 

վարչություն: Գործադիր տնօրենի կադրերի ղեկավարման գծով բարձր ունակությունների, 

ընկերության ուժեղ մշակույթի և աշխատակազմի կողմից ընկերության զարգացման 

ռազմավարությունը որդեգրելու  պարագայում ընկերությունում կադրերի պահպանման 

ցուցանիշները բարձր են:  

Աշխատանքի գնահատման և վարձատրության համակարգերը սովորաբար տարանջատված 

են միմյանցից միայն խոշոր ընկերություններում: Փոքր և միջին ընկերություննեորւմ այդ 

գործընթացները սովորաբար ամբողջությամբ կանոնակարգված չեն:  

Ընկերությունները նախընտրում են փոխանցել տեխնիկական գիտելիքները աշխատանքից 

առանց կտրվելու մասնագիտական ուսուցման միջոցով, մինչդեռ հմտությունների 

զարգացման գործառույթը պատվիրակվում  է վերապատրաստման կենտրոններին կամ 

հրավիրվող դասախոսներին:  

Ըստ ռեսպոնդենտների շրջանավարտների մասնագիտական մակարդակը ցածր է և 

պահանջում է ընկերության նվազագույն պահանջներին բավարարելու համար անհրաժեշտ է 

լրացուցիչ վերապատրաստում:   Առանց աշխատանքից կտրվելու վերապատրաստումը թույլ 

է տալիս շրջանավարտներին փոխանցել անհրաժեշտ տեխնիկական գիտելիքները, ինչպես 

նաև նրանց ծանոթացնել ընկերության աշխատանքային մոտեցումներին առանց ժամանակի 

մեծ ծախսի: Այդ իսկ պատճառով ընկերությունների մեծ մասը նախընտրում են տեղում 

վերապատրաստել իրենց երիտասարդ աշխատակիցներին:   
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Հարցմանը մասնակցած 29 ընկերություններից երեքն ունեն սեփական ուսումնական 

կենտրոններ կամ կրթական ծրագրեր աշխատակազմի համար, ևս երեքը նախընտրում են 

ֆինանսավորել կամ համաֆինանսավորել կրտսեր աշխատակազմի աշխատանքից դուրս 

իրականացվող վերապատրաստումը: Այդ ընկերությունները հաղորդեցին աշխատակազմի 

վերապատրաստման գծով իրենց բյուջեների տավյալները ըստ մեկ աշխատակցի, որի չափը 

տատանվում է 80-ից 2,500 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում կախված ուսուցանվող ծրագրի 

բովանդակությունից և տևողությունից:     

Նոր աշխատակցին առանց աշխատանքից կտրելու ուսուցման փուլն ավարտելու և նրան  

որակյալ մասնագետ դարձնելու համար միջինում պահանջվում է մոտ 6 ամիս ժամանակ:  

Բարձր տեխնոլոգիաների ընկերությունների դեպքում աշխատակցին առանց աշխատանքից 

կտրելու մասնագիտական ուսուցման միջին ժամկետը կազմում է 6-ից 12 ամիս: Առանձին 

դեպքերում որակյալ մասնագետի պատրաստումը կարող է տևել 3-5 տարի:   

Դեպքերի մեծամասնությունում աշխատանքից դուրս մասնագիտական ուսուցումն 

իրականացվում է ոչ տեխնիկական առարկաների գծով, ինչպիսիք են ծրագրի կառավարումը, 

մարկետինգը, հաղորդակցման կարողությունները և այլն:   

Շուկայի փոքր չափերի և հիմնականում Երևանում կենտրոնացված լինելով 

պայմանավորված աշխատանքի ընդունման հարցում նախընտրելի սկզբունքը նամակ 

երաշխագիրն է կամ հղում կատարելը:   

 Աշխատանքի ընդունման համար առաջարկված 5 տարբերակներից ռեսպոնդենտները նշել 

են միայն 3-ը, որ կիրառում են իրենց ընկերություններում: 

Գծապատկեր 25. Աշխատանքի ընդունման եղանակները ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների ընկերություններում   

 

Աղբյուր.  «Ի-Վի Քոնսալթինգ» 

Ռեսպոնդենտների թիվը. 29 

 Շուկայի փոքր չափերի և հիմնականում Երևանում կենտրոնացված լինելու 

պատճառով բոլոր մակարդակի ղեկավարների աշխատանքի ընդունման հարցում 

նախընտրելի սկզբունքը ցանցի միջոցով հարցումն է: 
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 Տարածված են նաև ածխատանք առաջարկող առցանց պորտալներ, օրինակ՝ 

www.careercenter.am և սոցիալական ցանցեր: Վերջերս շուկայում հայտնվել են 

մասնագիտացված ՏՀՏ առցանց ռեսուրսներ, օրինակ՝ www.itjobs.am:   

 Աշխատանքի ընդունման գործակալությունները և թերթերը որպես աշխատանքի 

ընդունման աղբյուր ոլորտում չեն դիտարկվում: Առաջինի դեպքում աշխատանքի 

ընդունման գործակալությունը պետք է ունենա որոշակի տեխնիկական գիտելիքներ, 

որը Հայաստանի զբաղվածության ծառայություններին բնորոշ չէ:  Ինչ վերաբերում է 

թերթերին, այս ոլորտում աշխատանք փնտրողները ոչ առցնաց լրատվական 

միջոցներում տպագրվող աշխատանքի հայտարարություններով չեն հետաքրքրվում:    

 Բուհերում առկա է կադրահավաքի երկու տարբերակ.   

o աշխատանքի ընդունում բուհերի հետ պաշտոնական հարաբերությունների հիման 

վրա. Հարցազրույցներին մասնակցած 29 ընկերություններից ~20%-ը պաշտոնական 

պայմանավորվածություններ ունեն համալսարանների հետ կադրահավաքի հարցում: 

Այդուհանդերձ նրանց մեծ մասն այդ գործընթացը անբավարար և անհարմար են 

համարում: Նշվում է վարչական ընթացակարգերի և համատեղ ծրագրեիր 

կազմակերպման ու իրականացման թերի լինելու հանգամանքը, 

հաշվետվողականության հետ կապված խնդիրները և կարիերայի կենտրոնների ցածր 

ակտիվությունը:     

o Աշխատանքի ընդունում բուհում դասավանդող ընկերության աշխատակիցների 

միջոցով: 29 ռեսպոնդենտներից ևս 15%-ը նշեցին տարբեր բուհերում դասավանդող 

աշխատակիցների միջոցով նոր կադրերի ընդունման մասին: Այդ մեթոդը համարվում 

է արդյունավետ, քանի որ մինչ որևէ ուսանողի աշխատանքի ընդունել դասախոսը 

հնարավորություն ունի բացահայտել ուսանողի պրոֆեսիոնալ և անձնական 

ունակությունները:   

 Որակյալ մասնագետների նպատակային որոնումը («հեդհանթինգ») նույնպես նշվել է 

որպես Հայաստանում ոչ արդյունավետ կադրահավաքի մեթոդ՝ շուկայի փոքրության 

և դերակատարների միջև հաստատված հարաբերությունների պատճառով:   
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3. ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՏԵՍԱՆԿՈՅՒՆԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՏՀՏ ԵՎ 

ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՊԱԿԱՍԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  
 

3.1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ  

Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում բացակայում է մրցակցային 

դինամիզմն ու արդյունավետությունը  

Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգը բաղկացած է 63 պետական և մասնավոր 

բուհերից: 1991թ. շուկա մուտք գործաց մասնավոր բուհերը թույլ տվեցին զարգացնել 

կրթության բնագավառը, համալրելով այն նոր գործող կառույցներով: Մասնավոր կրթության 

նկատմամբ բարձր պահանջարկը պայանավորված էր  հասանելի և ոչ պահանջկոտ ուսման 

համար վճարել պատրաստ ուսանողների ստվար զանգվածով: Վերջին մի քանի տարիներին 

այդ պահանջարկը կրճատվեց և ներկայումս ուսումնական հաստատությունների թիվը 2003 

թվականի համեմատ 20 տոկոսով նվազել է:   

Չնայած մասնակիցների գալի թվին ոլորտում ներկայումս բացակայում է արդյունավետ 

մրցակցային մթնոլորտը:   

Առաջինը, մասնավոր բուհերի համեմատ պետական բուհերը արտոնյալ վիճակում են՝ նրանք 

կրթաթոշակներ են տրամադրում և նախատեսում են ուսանողների զինվորական 

ծառայությունից ազատում ուսման տարիներին:  

Երկրորդ, Հայաստանն այդքան մեծ երկիր չէ, որպեսզի յուրաքանչյուր առակայի գոծվ 

մրցակցույթունը ծավալվի մի քանի բուհերի միջև, որի արդյունքում նրանցից մի քանիսը 

մենաշնորհ են ձեռք բերել որոշ առարկաների դասավանդման հարցում:    

Երրորդ, ուսանողների մեծ թվով պակմանավորված ոլորտում գերակշռում են հինգ 

համալսարարններ: Ավելի փոքր կրթական հաստատությունների կարողություններն ու 

ենթակառուցվածքների զարգացման հնարավորությունները սահմանափակ են: Արդյունքում 

շատ բուհեր (հիմնականում մասնավոր) դարձել են զուտ դիպլոմ ձեռք բերելու «կապուղիներ» 

և հրաժարվել են որակի գծով մրցակցությունից:  

Չորորրդ, Հայաստանի բուհերը չեն գնահատում իրենց աշխատանքային արդյունքները ըստ 

միջազգային վարկանիշների, մեջբերումների ինդեքսների, շրջանավարտների կարիերայի 

զարգացման վիճակագրականության և այլ համեմատական ցուցանիշների միջոցով, որոնք 

սովորաբար խթանում են համալսարանների միջև մրցակցությունը:  

Վերջապես, համաշխարհային կրթական շուկայի հետ նվազագույն կապը հանգեցնում է 

տեղական շուկայի մեկուսացմանը: Բուհերի շրջանավարտների գերակշիռ մասը  
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արտասահմանում սովորելու հնարավորություն չունի և այդ առումով տեղական բոըհերը 

պաշտպանված են մրցակցությունից:  

Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքին միանալու ձգտումը պարտադրում է 

Հայաստանում բարեփոխումների իրականացումը, սակայն դրանց արագությունը դեռևս 

անբավարար է:  

Հայաստանը բարեփոխումներ է իրականացնում Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակներում 

Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքին միանալու նպատակով: Սակայն այդ 

բարեփոխումների կիրարկումը հարցականի տակ է: Հաճախ բուհերն ի վիճակի չեն 

պահպանել բարեփոխումների տեմպերը և նրանք զուտ ձևական բնույթ են կրում ու փոքր 

ազդեցություն են թողնում ծրագրերի բովանդակության վրա: Բացի այդ իրազեկվածությունը 

իրականացվող բարեփոխումների մասին ցածր է: Արդյունքում կրթության որակը դեռ 

բարելավման կարիք ունի, որի մասին է վկայում նաև Կրթական համակարգի որակի գծով 

Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի (ՀՏՖ) վարկանիշը:  

Գծապատկեր 26.  Կրթական համակարգի որակի գծով ՀՏՖ-ի վարկանիշը, 2013-2014թ., գնահատականը 7 

բալանոց սանդղակով 

 

Աղբյուր.  Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, Համաշխարհային մրցունակության մասին հաշվետվություն, 2013-2014թթ. 

Ուշագրավ է, որ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի վարկանիշի համաձայն, որը 

հիմնված է սոսկ բիզնես կառավարչիների պատկերացումների վրա, Հայաստանի կրթական 

համակարգը զիջում է ավելի մեծ թվով երկրների մաթեմատիկայի և բնական գիտությունների 

կրթության քան ընդհանուր կրթական համակարգի որակի առումով:  

Համադրելով ստորև բերվող վարկանիշը միջազգային մակարդակով լուրջ 

արդյունաբերական դերակատար դառնալու հավակնության հետ, ակնհայտ է, որ կրթության 

որակի բարելավման համար դեռ շատ հնարավորություններ կան:  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Գծապատկեր 27.  ՀՏՖ-ի վարկանիշը մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների որակի գծով, 2013-2014թթ., 

գնահատականը 7 բալանոց սանդղակով 

 

Աղբյուր.  Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, Համաշխարհային մրցունակության մասին հաշվետվություն, 2013-2014թթ. 

 

 

3.2. ՏՀՏ-ները և Հայաստանում ճարտարագիտական կրթական համակարգը  

Վերջին չորս տարիների ընթացքում ՏՀՏ ֆակուլտետներում ընդգրկված շրջանավարտների 

թվի որևէ պակաս չի նկատվել 

Բուհերում ՏՀՏ ֆակուլտետները համարվում են տեխնիկական ֆակուլտետներ, որտեղ 

ուսանողներին տրվում են հիմնարար գիտելիքներ և սերմացվում է ալգորիթմական 

մտածելակերպ աշխատանքի ընթացքում հետագա տեխնիկական մասնագիտացման համար: 

Համապատասխան մասնագիտությունները / առարկաներն են. 

 Մաթեմատիկա և ֆիզիկա 

 Ինֆորմատիկա և հաշվողական համակարգեր 

 Ռադիոֆիզիկա և ռադիոտեխնոլոգիա 

 Ավտոմատացման համակարգեր 

 ՏՀՏ և կիբերանվտանգություն 

Առաջնային բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ցանկը, որոնք ապահովում են 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ճարտարագիտական մասնագիտությունները 

հետևյալն են.  

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (ՀՊՃՀ) 

 Համակարգչային համակարգեր և 

ինֆորմատիկա  

 Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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 Մեքենաշինություն 

 Մեխանիկա և սարքավորումներ 

 Կիբերնետիկա 

 Ռադիոտեխնիկա և կապի համակարգեր  

ԵՐևԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (ԵՊՀ) 

 Ինֆորմատիկա և կիրառական 

մաթեմատիկա 

 Մաթեմատիկա և մեխանիկա 

 Ռադիոֆիզիկա 

 Ֆիզիկա 

 

ՌՈՒՍ-ՀԱՅԿԱԿԱՆ 
(ՍԼԱՎՈՆԱԿԱՆ) ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
(ՌՀՀ) 

 Կիրառական մաթեմատիկա և 

ինֆորմատիկա 

 Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա 

 Տեղեկատվահաղորդակցական 

տեխնոլոգիաներ և կապի համակարգեր 

 Էլեկտրոնային համակարգերի 

շինարարություն և տեխնոլոգիա  

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ 
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (ՀԱՀ) 

 Արդյունաբերական ճարտարագիտություն և 

համակարգերի կառավարում 

 Համակարգչային և տեղեկատվական 

գիտություն  

 Հաշվողական գիտություններ 

 

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ 
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ 
(ԵԿՏԱ) 

 Կիրառական տեղեկատվական տեխնոլոգիա 

 Կապի սարքավորումներ և 

միկրոէլեկտրոնային սխեմաներ և 

համակարգեր  

 Ինֆորմատիկա և կիրառական 

մաթեմատիկա 

ՏՀՏ ֆակուլտետների ուսանողների թիվը 2010թ. կայուն է եղել, սակայն ազգագրական 

իրավիճակի վատթարացման, մասնավորապես ծնելիության ցածր մակարդակի և 

արտագաղթի պատճառով, ուսանողների ընդհանուր թիվը կրճատվում է:  
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Գծապատկեր 28. ՏՀՏ ուսանողների և շրջանավարտների թիվը   

 
Աղբյուր. ՀՀ ԱՎԾ  

 

Վիճակագրական տվյալներից հետևում է, որ 2010թ. սկսած տարեկան ՏՀՏ ֆակուլտետներն 

ունենում են ~2,000 շրջանավարտ, սակայն դա թույլ չի տալիս բավարարել շուկայի 

պահանջարկը: Հհիմնական պատճառներից են զանգվածային արտագաղթը, 

շրջանավարտների ցածր մոտիվացիան և այլ նման հանգամանքները, թեև ընկերությունների 

կարծիքով, որը նրանք հիմնավորում են աշխատանքի դիմողների հետ անցկացված 

հարցազրույցների և թեստերի արդյունքներով, ներկայումս դրա հիմնական պատճառը 

շրջանավարտների ցածր որակն է:   

Որակական խնդիրներից բացի առկա ֆակուլտետների պահպանման դեպքում 

շրջանավարտների թիվը 2014/2015թթ. սկսած մինչև 2022թ. կնվազ, փոքր ինչ 

վերականգնվելով   2016-2017թթ.: 

Շրջանավարտների թվի կրճատումը պայմանավորված է մի քանի հանգամանքներով: 

Հիմնականներից կարելի է առանձնացնել 1990 թվականներին ծնելիության մակարդակի 

զգալի նվազումը, ընդ վորում ամենացածր ծնելիության մակարդակն արձանագրվել է 2002 

թվականին:   

Կրթական բարեփոխման արդյունքում 10-ից 12 ամյա պարտադիր միջնակարգ կրթության 

համակարգի ներդրումը հանգեցրեց բուհեր ընդունվող ուսանողների թվի կտրուկ նվազման:   

 7,009  

 8,820  

 7,075  
 6,576  

 1,657   1,950   1,842   1,959  

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Students Graduates

2010-ից 2013թթ. ՏՏ 

ֆակուլտետների ուսանողների 

թիվը կրճատվել է, իսկ 

շրջանավարտների թիվը մնացել է 

անփոփոխ: Դա վկայում է 

առաջիկա մի քանի տարիներին 

շրջանավարտների թվի 

կրճատման մասին:   
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Գծապատկեր 29. ՏՀՏ ֆակուլտետների շրջանավարտների ակնկալվող թիվը 2013/14-2015/16 թվականներին 

 

Աղբյուր. Ի-Վի Քոնսալթինգի վերլուծություն,  ՀՀ ԱՎԾ, բուհերի հաշվետվությունները:  

 

 

Ենթադրելով, որ ֆակուլտետներում ուսանողների թիվը կմնա անփոփոխ և նրանց 95%-ը 

կստանան ավարտական դիպլոմ, հաշվարկվել է, որ 2015թ. Հայաստանում ՏՀՏ 

ֆակուլտետների ուսանողների թիվը կնվազի մինչև ~200, իսկ 2016թ. սկսած այն մասամբ 

կվերականգնվի: Միևնույն ժամանակ հաջորդ երեք տարիներին ակնկալվում է, որ տարբեր 

մակարդակների ՏՀՏ մասնագետների լրացուցիչ պահանջարկը կկազմի ~1,500-1,800 մարդ 

տարեկան: 2013-2014թթ. շրջանավարտների անսովոր բարձր տոկոսը կփոխհատուցի 2014-

2015թթ. պակասը, սակայն 2015-2016թթ. սկսած քանակական ճեղքվածքը նկատելի կլինի:   

I2018-2019 և 2019-2020թթ. ակնկալվում է, որ զորակոչման գծով վերջին բարեփոխումը, 

համաձայն որի 18 տարեկանը լրացած երիտասարդները պարտավոր են անցնել 2 տարվա 

զինվորական ծառայություն և այնուհետև շարունակել ուսումը, կրկին կհանգեցնի 

շրջանավարտների թվի որոշ նվազմանը: Քանի որ ՏՀՏ ֆակուլտետների ուսանողների մեծ 

մասը տղաներ են, նշված բացը կնկատվի 2018-2019 ուսումնական տարվանից սկսած:   

Ներկայումս առկա է նաև տեղական բուհերում շրջանավարտների պակաս, մասնավորապես 

ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում:   

ՏՀՏ կրթություն առաջարկող 5 հիմնական բուհերից ամենախոշորն են Երևանի պետական 

համալսարանը և Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը: Մյուս 

բուհերն են Ռուս-հայկական (սլավոնական) համալսարանը, Հայաստանի ամերիկյան 

համալսարանը և Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիան: ԵՊՀ-ն և ՀՊՃՀ-ն 

ապահովում են շրջանավարտների գերակշիռ մասը և այնտեղ են սովորում ՏՀՏ 

ֆակուլտետների ուսանողների հիմնական մասը: 

 

Աղյուսակ 1. Բուհերում ՏՀՏ և ճարտարագիտական ուսանողներն ու շրջանավարտները, 2013/2014թթ. 

 ԵՊՀ ՀՊՃՀ ՀԱՀ ՌՀՀ ԵԿՏԱ 

ՏՀՏ 670 1,650 100 200 90 

 3,290  

 190   1,270  

 1,340  
 1,720  

 2,020  

2013/14 2014/15 2015/16

Graduates in ICT-related
specialisations

Number of ICT specialists
required (base scenario)

Մեթոդաբանական ակնարկ 

Շրջանավարտների ակնկալվող թիվը հաշվարկվել է հանելով ԸԸ ֆակուլտետներ 

ընդունված ուսանողների ընդհանուր թվից հաշվարկաիյն տարվան նախորդող 4 տարիների 

ընթացքում ընդունված ուսանողների թիվը: Հաշվարկը կատարելիս կիրառվել է 5% դուրս 

մնացողների ավանդական մակարդակը:   

Պահանջվող մասնագետների տարեկան թիվը հաշվարկվում է «ՏՏ և բարձր 

տեխնոլոգիաների ոլորտի կալնման ներուժ» բազային սցենարի հիման վրա (Գծապատկեր 

10): 
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ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ 

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ 

1,390 1,730 50 100 40 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ 

2,060 3,380 150 300 130 

ՏՀՏ 

ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐ 

190 460 25 40 30 

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ 

ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐ 

480 640 25 20 10 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 
ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐ 

670 1,100 50 60 40 

Աղբյուր. Ի-Վի Քոնսալթինգի վերլուծություն, բուհերի հաշվետվությունները: 

2012-2013թթ. ուսումնական տարում Հայաստանի ՏՀՏ ֆակուլտետներում սովորում էին 6,576 

ուսանողներ: Նույն թվականին ՏՀՏ մասնագիտության դիպլոմներ ստացան 1,959 

ուսանողներ, որը կազմում է շրջանավարտներ ընդհանուր ~ 8%-ը: Հումանիտար, 

տնտեսագիտական և կառավարման ֆակուլտետների ուսանողների թիվը 

համապատասխանաբար կազմեց 34%, 17% և 9%: 

Ակնկալվում է, որ Հայաստանի ՏՀՏ և ճարտարագիտական ոլորտներում կընդգրկվեն 

շրջանավարտների միայն ~45%-ը (աղբյուր՝ «Հայաստանում բուհերի շրջանավարտների 

աշխատանքային պահանջարկն ու զբաղվածությունը», «Ի-Վի Քոնսալթինգ», 2011թ.): 

հետևաբար ընդամենը ~ 450 շրջանավարտներ են փորձել աշխատանք գտնել այդ ոլորտում, 

որը զիջում է առկա պահանջարկին:   

Համակարգի բոլոր երեք շահագրգիռ կողմերը՝ բուհերը, ուսանողները և իրական հատվածը 

դժգոհ են միմյանցից և ակնկալում են հետագա բացասական զարգացումներ:  

Բուհերի մեծ մասը համարում են, որ իրենց կրթական ծրագրերը, դասախոսական 

անձնակազմը և մեթոդները բավարարում են ժամանակի և ոլորտի պահանջներին, մինչդեռ 

ռեսպոնդենտ ընկերությունները հակառակ կարծիքի են: Ոլորտը ներկայացնող 

ռեսպոնդենտների կարծիքով կրթական համակարգը այնքան լճացած է, որ քչերն են տեսնում 

բարեփոխումների հնարավորությունները: Բուհերն իրենց հերթին համարում են, որ 

ընկերությունները չեն ցանկանում և շահագրգռված չեն ապագա մասնագետների կրթության 

համար միասնական քայլեր ձեռնարկել:   

Կրթական համակարգի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում բուհերի 

ֆինանսավորման մակարդակը տարածաշրջանում ամենացարերից է: Դա նույնպես ազդում է 

կրթության որակի վրա: Մասնավորապես ՏՀՏ կրթությունը պահանջում է ավելի մեծ 

ներդրումներ տեխնիկական լաբորատորիաներում և արդիական տեխնոլոգիաներում:  
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Գծապատկեր 30. Բարձրագույն կրթության գծով պետական ծախսերի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում,  2011թ. 

 
Աղբյուր. ՅՈՒՆՆԵՍԿՈ-ի վիճակագրական տվյալների շտեմարան: 

 

Բացի այդ, բուհերի անբավարար ֆինանսավորումը, ինչպես նաև կրթական ոլորտի 

մասնագետ դասախոսներ և աշխատանք ունեցող որոշ ուսանողների ու իրական ոլորտի 

մասնագետների աշխատավարձերի անհավասարությունը խոչընդոտում է մասնագիտական 

երկխոսությունը և փոխզիջումը: Ներկայումս խոշոր բուհերում լրիվ դրույքով աշխատող 

դասախոսի աշխատավարձը կազմում է մոտավորապես 300-500 ԱՄՆ դոլար, որը մոտ է 

Հայաստանում միջին պաշտոնական աշխատավարձրի մակարդակին, մինչդեռ ՏՀՏ ոլորտում 

միջին աշխատավարձերը, որոնք ուսանողները հնարավորություն ունեն ստանալու կարող են 

շատ ավելի բարձր լինել:    

Համալսարանների կարծիքը մասնավոր հատվածի հետ համագործակցելու վերաբերյալ ունի 

իր առանձնահատկությունները՝ հատկապես կառավարման ստորին օղակներում խոշոր 

համալսարանները ընդհանուր շահեից բխող են համարում համագործակցությունը, հաշվի 

առնելով արտաքին ներդրումների հնարավորությունը՝ բուհերում ընկերությունների 

լաբորատորիաների ստեղծման և գիտահետազոտական աշխատանքների անցկացման 

համար: Իրենց մտավախությունը կայանում է նրանումոր բուհի համապատասխան 

բաժանմունքը կարող է վերածվի որևէ ընկերության ուսումնական կենտրոնի, որի դեմ 

բուհերը նախատեսում են պայքարել ապահովելով կրթական ծրագրի առարկաների մի մասի 

անփոփոխությունը և նախատեսելով մյուս առարկաների փոփոխության հնարավորությունը 

ընկերության հետ համագործակցության արդյունքում:      

Ուսումնական հաստատությունների և մասնավոր ոլորտի միջև երկխոսության 

անարդյունավետությունը անբարենպաստ տնտեսական պայմանների և զանգվածակին 

արտագաղթի հետ մեկտեղ բացասաբար են ազդում շատ ուսանողների վերաբերմունքի վրա: 

2.1% 

1.7% 
1.5% 1.5% 

1.4% 1.4% 
1.3% 

1.2% 
1.1% 1.1% 

1.0% 
0.9% 

0.8% 

0.4% 0.4% 0.3% 

Ներկայումս բարձրագույն 

կրթության գծով պետական 

ծախսեր, կազմում են երկրի 

ՀՆԱ-ի 0.4%, զիջելով 

հարևան երկրների 

ցուցանիշներին:  
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Աշխատաշուկայի հետագա անորոշության վերաբերյալ հոռատեսական կարծիքները սկսում 

են գերիշխելւսանողների շրջանում ուսման երկրորդ տարվանից սկսած:  

Հայաստանւի բուհերում չի նկատվում որակյալ ՏՀՏ դասախոսների պակաս:  

Հինգ համալսարաններում գործում են ~760 դասախոսներ, որոնց 80%-ը ԵՊՀ-ում և ՀՊՃՀ-ում 

են:   

Գծապատկեր 31. ՏՀՏ և ճարտարագիտության դասախոսների թիվը, 2013/2014թթ. 

 
Աղբյուր. Ի-Վի Քոնսալթինգի վերլուծություն, բուհերի հաշվետվություններ: 

 

Հայաստանի բուհերում ուսանող-դասախոս միջին հարաբերակցությունը (Աղյուսակ 2) 

միջազգային չափանիշներով, որտեղ 12:1 հարաբերակցությունը համարվում է արդյունավետ, 

ցածր է (ՄԹ-ում նվազագույն հարաբերակցությունն է 10:1):  

Աղյուսակ 2.  Ուսանող-դասախոց հարաբերակցությունը Հայաստանի բուհերում 

 ԵՊՀ ՀՊՃՀ ՀԱՀ ՌՀՀ ԵԿՏԱ 

ՏՀՏ 6:1 9:1 3:1 4:1 5:1 

ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 14:1 8:1 7:1 2:1 3:1 

ՄԻՋԻՆ 10:1 9:1 5:1 3:1 4:1 
Աղբյուր. Ի-Վի Քոնսալթինգի վերլուծություն, բուհերի հաշվետվություններ: 

18 

20 

46 

120 

177 

12 

15 

43 

96 

211 

30 

35 

89 

216 

388 

ERA

AUA

RAU

YSU

SEUA

IT High-tech
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Գծապատկեր 32. Ուսանող-դասախոս հարաբերակցությունը տեղական և արևմտյան բուհերում, 2014թ. 

 

Աղբյուր. Համալսարանների պաշտոնական կայքեր   

 

Այդուհանդերձ Հայաստանի իրականությունում ուսանող-դասախող ցածր 

հարաբերակցությունը ոչ թե աշխատակազմի ավելցուկի, այլ նրա անարդյունավետ 

շահագործման արդյունքն է: Շատ դասախոսներ, այդ թվում երիտասարդ սերնդի, աշխատում 

են կես դրույքով, քանի որ պրակտիկան համատեղում են դասախոսական գործունեության 

հետ: Դա հատկապես բնորոշ է Ռուս-հայկական սլավոնական համալսարանին, որտեղ 

ուսանող/դասախող հարաբերակցույունը չափազանց ցածր է:  

Դա ապացուցում է, որ չնայած դասախոսների մեծ թվին նրանց անարդյունավետ 

շահագործումը բացասաբար է անդրադառնում ուսուցման որակի վրա: Այսինքն առկա է 

հետագա օպտիմալացման հնարավորություն, որին կարելի է հասնել կրճատելով 

դասախոսների թիվը և բարձրացնելով դասախոսությունների որակը և դրանց դիմաց 

վարձատրությունը: Դա չի վերաբերում ոլորտի արհետավարժ մասնագետներին, որոնց 

անշուշտ պետք է խրախուսել նվիրելու իրենց ժամանակի մի մասը դասախոսությանը:  

Դասավանդող անձնակազմը աստիճանաբար ծերանում է, որը մասնավոր հատվածի հետ 

թույլ կապերի հետ մեկտեղ, չի նպաստում դասախոսի մասնագիտության գրավչությանը:   

Դասախոսների միջին տարիքը փոքր բուհերում 40-ից, իսկ խոշորներում 50 տարեկանից 

բարձր և ավելին է:    

Աղյուսակ 3. Բուհական դասախոսների միջին տարիքը, 2014թ. 

 ԵՊՀ ՀՊՃՀ ՀԱՀ ՌՀՀ ԵԿՏԱ 

ՄԻՋԻՆ ՏԱՐԻՔԸ 50 56 45 ~454 ~40 

                                                           
4
 Դասախոսների տարիքը զգալիորեն տատանվում է, քանի որ առկա է 60 տարեկանից բարձր ավագ 

դասախոսների մեծ խումբ և մասնավոր ոլորտում աշխատանքի հետ դասախոսությունը համատեղող 

ավելի երիտասարդ դասախոսների խումբ, որոնց միջին տարիքը 30-ին մոտ է: 
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Աղբյուր. Ի-Վի Քոնսալթինգի վերլուծություն, բուհերի հաշվետվություններ: 

 

Գորոծղ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրերում ընդգրկման և միջազգային 

ուսուցման մեթոդաբանությունների յուրացման անհրաժեշտությունն ակնառու է, քանի որ 

գոյություն ունեցող կրթական ծրագրերն ու մեթոդաբանական գործելակերպը արդեն հնացել 

են:   

Միաժամանակ, ցածր վարձատրության և դասախոսի մասնագտության հեղինակության 

նվազեցման արդյունքում նկատվում է ոլորտում աշխատանքային փորձի տիրապետող 

դասավանդող երիտասարդ մասնագետների սուր պակաս:   

Մեկ այն նախապայման է այն, որ ավելի ցածր աստիճանի ուսումնական ծրագրերի 

դասավանդման համար դասախոսները պետք է ավելի բարձր գիտական աստիճան ունենան, 

այսինքն մագիստրոսի աստիճան ունեցող դասախոսն իրավունք ունի դասավանդել միայն 

բակալավրի ծրագիր: Դա էլ ավելի է կրճատում դասախոսության  թեկնածուների շրջանակը:  

Բուհերում անցկացված ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ միջինում դասախոսների 

1/3-ից քիչն է աշխատում կամ երբևէ աշխատել ճյուղային ոլորտում և ունի պրակտիկ փորձ: 

Բարձր տարիքի հետ միասին դա ենթադրում է, որ ուսուցման մեթոդաբանությունը 

հիմանկանում տեսական բնույթի է և պրակտիկ փորձի ձեռք բերման հնարավորություն չի 

ընձեռում: Խորհրդային Միությունից ժառանգած ուսուցման մշակույթով պայմանավորված 

շատ դասընթացներ ինտերակտիվ չեն  և չեն գրավում ուսանողների ուշադրությունը:  

Աշխատանքի ընդունված երիտասարդ սերնդի մասնագետները հակված են համալսարանում 

աշխատել կես դրույքով, համատեղելով դասախոսությունը ոլորտում պրակտիկ 

աշխատանքի հետ: Դա ունի ինչպես առավելություններ, այնպես էլ թերություններ՝ առաջինը 

պայմանավորված է նորարարության թարմ ալիքների հետ ծանոթանալու և ոլորտում տիրող 

աժխույժ կյանքի հետ առնվելու հնարավորությամբ, իսկ երկրորդը՝ անբավարար 

կենտրոնացմամբ և դասախոսական կարիերայի գծով ցածր հետաքրքրությամբ:      

Հարցման համաձայան բարձր վերադիր և լաբորատոր ծախսերի պարագայում 

դասախոսների աշխատավարձերը հատկապես ցածր են մեծ բուհերում, օրինակ՝ ՀՊՃՀ-ում ե 

ԵՊՀ-ում:  

Դա բացասաբար է անդրադառնում տարեց դասախոսների շահադրդվածության, հետևաբար 

նաև ուսանողների կրթության որակի վրա:  Որակի վատթարացումը և ցածր 

վարձատրությունը բացասաբար են ազդում դասախոսական մասնագիտության 

հեղինակության վրա:    

Աշխատաշուկա մուտք գործելու համար ուսանողների պրակտիկ կարողությունների 

զարգացման համար անհրաժեշտ է ավելի սերտ համագործակցություն համալսարրանների և 

մասնավոր հատվածի միջև:  
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Բոլոր ընկերությունները միաձայն նշեցին, որ աշխատանքի մանրամասների հետ 

ծանոթանալու և համապատասխան աշխատավարձով գրագետ աշխատակիցներ դառնալու 

համար շրջանավարտներին անհրաժեշտ է միջինում 3-6 ամիս ՏՀՏ-ի և 6-12 ամիս 

ճարտարագիտության դեպքում:    

Բուհերում ծրագրավորման լեզուները դասավանդվում են ոչ թե որպես առանձին 

առարկաներ, այլ որպես օժանդակ գործիքներ՝ ալգորիթմային մտածելակերպի զարգացման և 

տեխնոլոգիաների պատկերացմանը օժանդակելու համար: Օրինակ, խոշորագույն 

հաստատություններից մեկում C++ և C# օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման լեզուները, 

որոնք այս պահին և  առաջիկա երեք տարիներին մեծ պահանջարկ կունենան հայաստանյան 

շուկայում, ընդգրկված են չորս կիսամյակների ուսումնական ծրագրերում, սակայն ուսման 

տարիներին իրական ծրագրերի վրա աշխատելու առումով նրանք գործնական կիրառում չեն 

գտնում:    

Աշխատանքային պրակտիկայի ծրագրերը նույնպես չափազանց կարճ են ուսանողների 

աշխատանքային հմտությունների և պրակտիկ մտածելակերչպի ձևավորման համար:   

Բուհերում գործող լաբորատորիաների և ուսումնական կենտրոնների թիվը սկսում է աճել, 

սակայն ներկա դասախոսական անձնակազմի մեծ մասը չի ընտելացել գործնական դասեր 

անցկացնելուն: Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ գիտելիքներ ստանալու համար 

շրջանավարտները ընկերությունների միջավայրում լրացուցիչ աշխատանքային փորձի  

կարիք ունեն: 

   

Ներկայումս Հայաստանի համալսարաններում տեխնոլոգիական լաբորատորիաների 

ստեղծման միտումը նպաստում է  ուսանողներին գործնական գիտելիքների փոխանցմանը:   

Գորյություն ունեն երկու հիմնական մոդելներ.  

Ընդհանուր կրթության լաբորատորիաներ. Ընդհանուր կրթության լաբորատորիաները 

ստեղծվում են համալսարանների տարածքում և դայնտեղմ ուսանողները բուհում ստացված 

տեսական գիտելիքները պետք է համալրեն պրակտիկ աշխատանքով և զարգացնեն 

պրակտիկ ճարտարագիտական ունակությունները: 2013թ. սեպտեմբերին բացված 

Հայաստանի ազգային ճարտարագիտական լաբորատորիան (ՀԱՃԼ) ընդհանուր 

լաբորատորիայի օրինակ է, որի նկատմամբ պահանջարկը աստիճանաբար աճում է: 

Ընդհանուր լաբորատորիաների շահագործումը մինչ այժմ կրել է ցուցադրական բնույթ և  

ուսանողները սովորաբար պասիվ հանդիսատեսի դեր են կրել, իսկ ուսուցիչը փորձարկել է 

գործիքները: Լաբորատորիաների ընդհանուր թերությունը նրանց հարմարվողականության 

ցածր մակարդակն է:   

Ընկերությունների մասնագիտացված լաբորատորիաներ. Ընկերությունների 

լաբորատորիաները ստեղծվում են համալսարանի (կամ ընկերության) տարածքում 
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ընկերության հաշվին որպես դասընթացների/կրթությանը աջակցող գործիքներ: 

Լաբորատորիաները հիմնականում ուղղված են ներդրումային ընկերությունների 

մասնագետների պատրաստմանը: Այդ մոդելի ներքո ավելի հստակ ապագա զաբղվածության 

հնարավորությունների շնորհիվ ընկերությունների լաբորատորինաերի պահանջարկը 

ուսանողների մոտ բարձր է: «Սինոփսիս Արմենիա» կրթական վարչությունը ՀՊՃՀ-ի շենքում 

հիմնադրել է հատուկ լաբորատորիայով հագեցված ուսման դեպարտամենտ: Ավելի փոքր 

լաբորատորիաներ են ստեղծված ԵՊՀ-ում, ՌՀՀ-ում և ԵԿՏԱ-ում:   

Այդ լաբորատորիաների թույլ կողմը ուսումնառումների նեղ մասնագիտացումն է, որի 

արդյունքում որոշ հնարավոր գործատուների կարծիքով մասնագետները աշխատանքը 

փոխելիս դժվարությունների առջև են կանգնում:  

Ուսանողների համար աշխատանքային պրակտիկայի կազմակերպման հարցում բուհերի և 

ընկերությունների միջև հաստատված գործընթացը բացակայում է, թեև քննարկվում է 

ուսանողների համար աշխատանքայի պրակտիկայի կազմակերպումը և այդ երկու 

կառույցների միջև արդյունավետ կապի հաստատման միջոց ստեղծելու հնարավորությունը:    

Ներկայումս գրեթե բոլոր բուհերը իրենց կրթակարգում նախատեսում են պարտադիր 

աշխատանքայի պրակտիկան: Սակայն որոշ դեպքերում այդ ծրագրերը կրում են ձևական 

բնույթ և ցածր արդյունավետ են, մասնավորապես ուսանողները հանձնում  են 

քննությունները առանց ըկերություն այցելելու կամ կարող են աշխատանքային պրակտիկան 

անցկացնել բուհական ֆակուլտետում: Բացի այդ առկա են լուրջ խնդիրներ ֆակուլտետների 

ղեկավարությունում, որոնց որոշ ներկայացուցիչներ իրական հատվածի հետ կապը 

պահպանում են միայն վերջիններիս կողմից հետագայում կարդերի հավաքման նպատակով 

բուհում գիտահետազոտական աշխատանքների անցկացման կամ ուսանողական 

լաբորատորիաների ստեղծման նպատակով ներդրում կատարելու դեպքում:    

Հետազոտությունը ցույց տվեց, որ պրակտիկայի մեծ մասը համալսարանների և իրական 

հատվածի միջև չի համաձայնեցվում: Չնայած ընկերությունները ընդհանուր առմամբ  ունեն 

նոր մասնագետների կարիք և փնտրում են նրանց տարբեր ուղիներով, շրջանավարտները և 

որոշ դեպքերում համալսարանները այդ հոսքը կազմակերպելու համար չունեն սահմանված 

հարաբերություններ ընկերությունների հետ, և համապատասխան ընկերությունը գտնելիս 

որպես կանոն ապավինեում են անձնական կապերին: Միայն սակավաթիվ ընկերություններ 

են իրականացնում համատեղ ծրագրեր բուհերի հետ գիտահետազոտական ծրագրերի կամ 

մրցույթների տեսքով:  

Կարիերայի կենտրոնները կարող են նույնպես ծառայել որպես համալսարանների և 

մասնավոր հատվածի միջև կապող օղակ: Սակայն դրանք ներկայումս արդյունավետ չեն 

գործում և գտնվում են զաչգացման սկզբնական փուլում:   

Թեև բոլոր ռեսպոնդենտ բուհերն ունեն կամ նախլինում ունեին հատուկ կարիերայի 

կենտրոններ, աշխատանքի տեղավորման գծով փաստացի գործունեությունը 



 
 

 
55 

 

տեղեկատվական բնույթ է կրում և այնքան էլ չի օգնում շրջանավարտներին աշխատանք 

գտնելու հարցում:  Բացի այդ, կարիերայի կենտրոններում աշխատողների պակաս կա և 

նրանք  ցածր են վարձատրվում: Համալսարաններից մեկը հաղորդել է ֆինանսավորման և 

անձնակազմի բացակայության պատճառով կարիերայի կենտրոնի ժամանակավոր փակման 

մասին:   

Բուհերի կարիերայի կենտրոնները իրականացնում են հանրության հետ կապերի 

բաժիններին բնորոշ տեղեկատվական գործառույթներ, այսինքն կարիերայի կենտրոնների 

հիմնական գործառույթները ընկերությունների ներգրավումն է իրենց տարածքում 

շնորհանդեսների անցկացման համար, ցանցային միջոցառումները և ընկերության տարածք 

ուսանողների այցերի կազմակերպումը, ինչպես նաև էլեկտրոնային փոստով թափուր 

աշխատատեղերի մասին հայտարարությունների տարածումը ուսանողների և 

դասախոսների համար: Որոշ կարիերայի կենտորններ ապագա շրջանավարտների համար 

կազմակերպում են ինքնակենսագրության կազմման կամ հարցազրույցի մասնակցության 

գծով հմտությունների զարգացմանը նվիրված դասընթացներ: Սակայն նման 

միջոցառումներին մասնակցության ներկա մակարդակը բավականին ցածր է,  ~ 33%, որը 

վկայում է նրանց ցածր արդյունավետության մասին: 

Հեղինակավոր արևմտյան համալսարանների կարիերայի կենտրոնները ավելի մեծ դեր են 

խաղում և մի կողմից ծառայում են որպես ընկերությունների համար կադրերի 

հավաքագրման արդյունավետ մեխանիզմ, իսկ մյուս կողմից որպես տեղեկատվական  

կապուղի ուսանողների և մասնավոր հատվածի միջև, մշտապես պահպանելով կապը 

ընկերությունների ՄՌ բաժինների հետ: Տեղեկատվական և ուսուցողական միջոցառումներից 

զատ կարիերայի կենտրոնների գործառույթը ներառում է թափուր տեղերի լրացման համար 

ՄՌ ղեկավարներին շրջանավարտների ինքնակենսագրությունների տրամադրումը և ակտիվ 

ներգրավվածությունը աշխատակազմի հավաքագրման գործընթացի տարբեր փուլերում: Այդ 

կենտրոնները նաև վարում են շրջանավարտների զբաղվածության վիճակագրություն, քանի 

որ զբաղվածության մակարդակը նրանց գործունեության արդյունավետության հիմնական 

ցուցանիշն է:   

Տեղերում կարիերայի կենտրոնները ընդհանուր առմամբ չեն վարում շրջանավարտների 

զբաղվածության վիճակագրությունը՝ կապի գործիքների և ռեսուրսների բացակայության, 

ինչպես նաև շրջանավարտների ցածր համագործակցության մակարդակի պատճառով: 

Իրականում կարիերայի կենտրոններն ունեն աշխատողների պակաս՝ ավարտական 

ուսանող/աշխատակազմի հարաբերակցության ավելի քան 500:1-ին է, և նրանք բավարար 

հագեցած չեն յուրաքանչյուր ավարտական ուսանողի և շրջանավարտի հետ առանձին 

հաղորդակցման, ինչպես նաև նրանց կոնտակտային տվյալների շտեմարանի պահպանման 

համար: Ավարտական ուսանող/աշխատակազմ հարաբերակցությունը զարգացած երկրների 

բարձրագույն կրթական համակարգերի կարիերայի կենտրոններում ավելի բարձր է՝ 20:1-ից 
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մինչև 200: 1-ը: Այսպիսով, աշխատողների պակասը ևս մեկ գործոն է, որը ազդում է 

կարիերայի կենտրոնների զարգացման և գործունեության վրա:   

Ներկայումս հայկական ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների շուկայում աշխատանքի որոնման և 

աշխատանքի հայտարարությունների կապուղինեի միջև  էական բաց չկա:     

Գծապատկեր 33. Ուսանողների կողմից աշխատանքի որոնման հիմնական եղանակները (ձախից) և դրանց 

արդյունավետությունը (աջից, ըստ աշխատանքի առաջարկ ստանալուն) 

  

Աղբյուր. Ի-Վի Քոնսալթինգ «Հայաստանում բուհերի շրջանավարտների աշխատանքային պահանջարկի և 

զբաղվածության շուկայի ուսումնասիրություն», 2011թ. 

Աշխատանք գտնելու համար շրջանավարտներ ձեռնարկում են տարբեր քայլեր: Ներկայումս 

աշխատանք փնտրելու ամենատարածված ձևը թափուր տեղերից անկախ սեփական 

նախաձեռնությամբ ընկերություններին ակտիվորեն դիմելն է:  Այդ եղանակով ուսանողները 

ձգտում են կապ հաստատել ընկերությունների հետ, ներկայացնելեվ իրենց և փորձելով 

աշխատանք գտնել:  

Աշխատանք փնտրելու հաջորդ առավել տարածված ձևը նամակ երաշխագրերի 

ներկայացումն ու առցանց հայտարարությունների կապուղիներն են, ընդ որում այդ ձևերից 

նաև ակտիվորեն օգտվում են իրենք իսկ ընկերությունները: Ուշագրավ է, որ առցանց 

հայտարարությունների կապուղիները  շրջանավարտների կարծիքով աշխատանք փնտրելու 

տեսանկյունից այնքան էլ արդյունավետ չեն, քանի որ մեկ աշխատեղի համար տրվում են մեծ 

թվով դիմումներ: Աշխատանք փնտրելու եղանակի արդյունավետությունը գնահատվում  է 

ըստ աշխատանքի առաջարկ ստանալու հավանականության:  

  

0% 

10% 

14% 

24% 

40% 

46% 

Newspapers

Application to internship company

Recruitment agencies

Online announcement channels

References

Self-initiated applications to companies

0% 

7% 

3% 

10% 

29% 

33% 
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3.3. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ-ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾ ՀԱՋՈՂ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿ  

Սինոփսիս ուսումնական դեպարտամենտ 

Տեղական ընկերությունների հետո երկար տարիներ համագործակցելուց հետո կիսահաղորդչային 

արտադրության «Սինոփսիս» միջազգային ընկերությունը 2004թ. ագրեսիվ մուտք գործեց հայկական 

շուկա:  Այն կլանեց երեք չիպերի ավտոմատացված արտադրության ընկերություններ («Լեդա Սիսթեմս», 

«Մոնտերեյ Արսետ», «Վիրաժ Լոջիկ») և այժմ ամենամեծ ծրագրային ապահովման ընկերությունն է 

Հայաստանում (600 աշխատակից) և ԱՄՆ-ից դուրս ամենամեծ «Սինոփսիս» մասնաճյուղը: «Սինոփսիս 

Արմենիա» կրթական վարչությւնը կազմվել է մինչ Սինոփսիսի կողմից ընկերություների կլանումը:  

Ծրագրի նպատակն էր «Լեդա Սիսթեմս» ընկերության համար միկրոէլեկտրոնիկայի մասնագետների 

պատրաստումը, քանի որ դեռևս 1990 թվականներին փորձը ցույց տվեց որ ճարտարագետ 

շրջանավարտները չունեն աշխատանքի համար անհրաժետ որակավորում: ՀՊՃՀ-ի հետ նախնական 

պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց ֆակուլտետի կազմում բացելու հատուկ ուսուցման բաժին, որտեղ 

բարձր առաջադիմության հիման վրա ընտրված մի խումբ ուսանողներ ուսման երրորդ տարվանից սկսած 

կուսուցանեն ոլորտում գործարարության հետ փոխկապակցված հատուկ ծրագրեր: Ընկերության 

հարևանությամբ առանձնացվեց հատուկ շենքային տարածք, որտեղ ուսանողները պետք է 

անմիջականորեն ներգրավվեին իրականացվող ծրագրերում («Համալսարանը գնում է ոլորտի տարածք»): 

Ծրագիրը հաջողությամբ սահմանվեց և «Լեդա Սիսթեմս» ընկերության հետ միասին ձեռք հետ Սինոփսիսի 

կողմից, որը նաև տրամադրում է ամբողջ ֆինանսավորումը:  

Հետագայում «Սինոփսիս Արմենիա» ուսումնական դեպարտամենտը հաստատեց համագործակցությունը 

ԵՊՀ-ի, ՀՌՀ-ի և ԵԿՏԱ-ի հետ, սակայն այլ եղանակով, ըստ որի «արդյունաբերությունն է գնում 

համալսարանի տարածք»: Չնայած արևմտյան մշակույթի լավագույն փորձի, ըստ որի ընկերությունները 

հավաքվում են բուհերի տարածքում, այս մոտեցումն նույնքան արդյունավետ չգործեց, որքան ՀՊՃՀ-ի հետ 

համագործակցության եղանակը:  

Ներկայումս «Սինոփսիս Արմենիա» ուսումնական դեպարտամենտը շարունակում է ոլորտի համար 

ճարտարագետների պատրաստումը: Թեև նրա որոշ ոլորտի փորձագետներ այդ կրթությունը համարում են 

չափից ավելի նեղ մասնագիտական կամ գործնական, շրջանավարտների 100%-ը մինչ ավարտելը 

մշտապես ապահովվում են աշխատանքով:   

 մինչ օրս, 646 ճարտարագետներ ավարտել են Սինոփսիս Արմենիայի ուսումնական 

դեպարտամենտը, ընդ որում նրանք բոլորը շուկայում խիստ պահանջարկ ունեն:  

 նրանց 77%-ը աշխատում է Սինոփսիս Արմենիայում, իսկ 23%-ը տեղական և միջազգային 

ընկերություններում, ինչպիսիք են Microsoft, IBM, և այլ ընկերությունները: 

 Սինոփսիս Արմենիայի տեխնիկական աշխատուժի 43%-ը ապահովում է Սինոփսիս Արմենիայի 

ուսումնական դեպարտամենտը:  

Դեպարտամենտը ձգտում հաջողություն օգտագործելով մի քանի սկզբունքներ. 

 Ուսանողների թիվը ամեն տարի պահվում է ցածր մակարդակի վրա: Դասարանում 

համեմատաբար քիչ թվով ուսանողների շնորհիվ հնարավորություն է ընձեռում դասախոսներին 

ավելի անհատական մոտեցում դրսևորել, ինչպես նաև ավելի խորը ներգրավել յուրաքանչյուր 

ուսանողի ծրագրի աշխատանքներում: 

 Տեղերը սահմանափակ են և ընտրվում են միայն լավագույն ուսանողները:  Միասնական 

քննությունն անց է կացվում «հոսքագծի» մեթոդով և յուրաքանչյուր թեկնածուի, որ սենյակ է 

մտնում հարցեր են տալիս տարբեր առարկաներ դասավանդող մասնագետներ:  Յուրաքանչյուր 

առարկայի գծով այդ քննությանը մասնակցում են երկու դասախոսներ, ոորնք տարբեր հարցեր են 

տալիս՝ վերջնական գնահատականի սուբյեկտիվության աստիճանը հնարավորինս նվազեցնելու 

համար:  Քննության ավարտինյուրաքանչյուր առարկայի գծով թեկնածուներին տրված ընդհանուր 

գնահատակաները միջինացվում են  և ընտրվում են լավագույն ուսանողները:  
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 Ուսումնական ծրագիրը միահյուսված գործնական աշխատանքներին: Ձեռք բերված 

գիտելիքը օգտագործվում անմիջապես կիրառելով այն ընկերության իրական ծրագրերում: 

Այսպիսով, հետագայում ընկերությունում մշտական աշխատանքի անցնելու համար  

շրջանավարտից լրացուցիչ ջանք չի պահանջվում:  

 Գործնական աշխատանքների համար տրամադրվում է համապատասխան սարքակազմը և 

ծրագրային ապահովումը: Դեպարտամենտը պատշաճ ձևով հագեցած է տեխնոլոգիայով (70 

կոմպլեկտ «Սինոփսիս» էլեկտրոնային ավտոմատացված նախագծման գործիքներ), որոնց 

ընդհանուր լիցենզիայի արժեքը կազմում է հարյուրավոր միլիոն դոլար: Բարձրորակ 

գործնական գիտելիքների տրամադրումը ենթադրում է մեծ ներդրումները, որոնք բուհերը 

ներկայումս չեն կարող կատարել:  

 Դասախոսները ընտրվում են լավագույն հատկանիշների հիման վրա և բուհերի 

դասախոսների համեմատ ավելի բարձր աշխատավարձներ են ստանում: 

Դասավանդողների ընտրության հիմնական երկու սկզբունքներն են առավելագույն 

հնարավոր որակավորումը դասավանդվող դիսցիպլինայում և անհատականության 

հատկությունները: Սինոփսիս Արմենիայի ուսումնական դեպարտամենտի տնօրենի 

կարծիքով ցանկացած անձի հատկանիշները, որոնք կատարյալ չեն, ուղղակիորեն ազդում 

են ուսուցման որակի և արդյունքների վրա անկախ դասավանդողի որակավորումից:     

Վերջերս Սինոփսիս Արմենիա ուսումնական դեպարտամենտը սկսել է երկրորդ կուրսեցիների համար 

տրամադրել ամբողջ ծրագրի համար նախատեսված նախապատրաստական դասընթացներ 

ծրագրավորման, անգլերենի և այլ տեխնիկական առարկաների գծով: Սինոփսիսը փորձել է ծրագրում 

ներգրավել նաև առաջին կուրսեցիներին, բայց ուսանողների որակը թույլ չի տվել դա անել և դրանով 

իսկ նախաձեռնությունը դադարեցվել է:  
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3.4. ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ 

ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ  

Բացերը բարձրագույն կրթության համակարգերում մասամբ լրացվում են մասնագիտական 

ուսուցումտրամադրող ընկերությունների աճող դերի շնորհիվ  

Ներկայումս երկրում գործում են երկու տեսակի ուսուցման կենտրոններ: Դրանցից 

առաջինին օժանդակում է կառավարությունը և դոնոր ու միջազգային 

կազմակերպությունները, այդ թվում՝ Մայքրոսոֆթի ինովացիոն կենտրոնը, Հայ-հնդկական 

ՏՀՏ գերազանցության կենտրոնը և «Էմ Լաբ Էկա»-ն:  Երկրորդ տեսակի մասնագիտական 

կրթությունը տրամադրվում է մասնավոր ընկերությունների նախաձեռնությամբ, որոնք որոշ 

դեպքերում ոչ թե ուսուցման կենտրոններ, այլ  բուհական կրթության այլընտրանք են 

հանդիսանում: Նման նախաձեռնությունների օրինակներ են «Ինստիգեյթ» ուսումնական 

կենտրոնը և Սինոփսիսի Արմենիա ուսումնական դեպարտամենտը:   

Առաջինի նպատակն է, պատրաստել կրտսեր մասնագետներ Հայաստանի ՏՀՏ 

ընկերությունների համար, իսկ երկրորդի՝ բավարարել ճարտարագետ մասնագետների 

սեփական  պահանջարկը:  Ընկերության ուսումնական կենտրոնն ավարտելուց հետո 

լավագույն շրջանավարտները ստանում են աշխատանքի առաջարկներ:  Մնացածը չունեն 

ընկերության ուսումնական կենտրոնի հանդեպ իրավական պարտավորություն և կարող են 

աշխատանք գտնել այլ ՏՀՏ ընկերություններում:  

ՏՀՏ ուսումնական կենտրոնի ծառայությունները վայելում են ինչպես ուսանողների, այնպես 

էլ կրտսեր մասնագետների մեծ պահանջարկը: Առաջիկա երեք տարիներին ակնկկալվում է 

պահանջարկի շատ կայուն մակարդակ:   

Չնայած վճարովի դասընթացներին, առկա է ուսուցման կենտրոններ կողմից մատուցվող 

ծառայությունների նկատմամբ պահանջարկի մշտական աճ: Ուսանողները մասնակցում են 

գործնական դասընթացներին ձեռք բերելով ծրագրավորման լեզուների գծով հիմնական 

գիտելիքներ, ինչպես նաև զարգացնելով իրենց հաղորդակցման հմտությունները:   

Գործում են նվազագույնը վեց ժամ տևողությամբ  կարճաժամկետ դասընթացներ, ինչպես 

նաև մի քանի մակարդակների երկարաժամկետ դասընթացներ, որոնց ընդհանուր 

տևողությունը կազմում է մինչև 6-7 ամիս (~ 180 ժամ): Դասընթացները բաղկացած են 

տեսական գիտելիքների ուսուցումից ծրագրերում գործնական կիրառմամբ, որը 

սովորողներին հիմնականում հանձնարարվում է որպես տնային աշխատանք:  

 

Աղյուսակ 4. Հայաստանում ուսումնական կենտրոնների բնութագրիչներն ու ցուցանիշները   

 ՄԱՅՔՐՈՍՈՖԹԻ 

ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆ 

ՀԱՅ-ՀՆԴԿԱԿԱՆ ՏՀՏ 

ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆ 

“ԷՄ ԼԱԲ ԷԿԱ” 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ Առկա է Առկա է Առկա է 
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ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

ՈՉ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

Առկա է Առկա է Առկա է 

ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐ Բազային 

գիտելիքներ և 

ալգորիթմական 

մտածելակերպ 5 

Սկսնակների համար 

պահանջներ չկան, 

նվազագույն 

քննություն/գիտելիքի 

գնահատում 

զարգացած փուլերի  

Բջջային 

ծրագրավորման 

հարթակների 

ուսուցման համար 

անհրաժեշտ են  

բազային 

ծրագրավորման 

գիտելիքներ  

ՏԱՐԵԿԱՆ 

ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ 

ԹԻՎԸ 

~1,000 ~500 ~300 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂՆԵՐԻ 

ԹԻՎԸ 
96 10 ~50 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂՆԵՐԻ 

ՄԻՋԻՆ ՏԱՐԻՔԸ 
~27 ~40 ~33-35 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 

ՊՐԱԿՏԻԿԱ 

Առկա է Բացակայում է Բացակայում է 

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱԿԱՐԴԱԿ 

80%-90% Բացակայում է 90% 

Աղբյուր. Ի-Վի Քոնսալթինգի բուհերի ուսումնասիրություն 

Ուսանողների ակնկալվող աճը հիմնված է կենտրոնների կողմից շուկայի կարիքներից 

ելնելով ճկուն ու գործնական ծրագրերի տրամադրման փաստի վրա: Թեև կենտրոններից 

յուրաքանչյուրը կենտրոնացված է որևէ կոնկրետ ուղղության վրա (օրինակ՝ Microsoft 

հարթակ, բջջային ծրագրավորում և այլն) շուկայի փոփոխություններին արձագանքելու 

համարփոփոխություն կատարելու հարցում նրանք որևէ դժվարություններ չունեն: Ընթացիկ 

շուկայական տեղեկատվությունը հասանելի է կենտրոնների՝ ընկերությունների և 

դասախոսների հետ կապերի միջոցով, որոնց ~ 80%-ը աշխատում են իրական հատվածում, և 

ծանոթ են ընթացիկ միտումներին: Սա երաշխավորում է ուսանողների աշխատաշուկայի 

մուտքի համար անհրաժեշտ մակարդակը, խթանելով վերապատրաստման կենտրոնների 

նկատմամբ պահանջարկը:  

                                                           
5

 Նախապայմանը սկսնակ մակարդակի համար է:  Հաջորդ մակարդակին անցնելու համար, 

սովորողներ պետք է լրացնել նախորդ ուսուցման ծրագիրը կամ ունենան համապատասխան 

գիտելիքներ:  
6
 Թիվը անկայուն է և կախված է տվյալ պահին առկա դասընթացների թվից:  
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Դասընթացներում ընդգրկվելու նախապայմանները տարբերվում են ըստ կենտրոնի կենտրոն 

և առարկայի: Բացակայում է ուսանողների մրցակցային ընտրությունը, սակայն ուսուցման 

ծրագրի մակարդակից կախված կարող է պահանջվել գիտելիքների բազային մակարդակ:   

Օրինակ, “Էմ Լաբ Էկա” ապահովում է բջջային ծրագրավորման դասընթացներ և այդ 

դեպքում համապատասխան ծրագրավորման լեզվի իմացությունը նախապայման է Android, 

iOS, կամ այլ բջջային հարթակներում աշխատանքի համար:  

Ուսուցման կենտրոններում ընթացքի մեջ են հասանելի պրակտիկ ծրագրերը:  Մայքրոսոֆտի 

ինովացիոն կենտրոնը համագործակցում է մի շարք ՏՀՏ ընկերությունների հետ 

առաջարկելով 4-5 ամիս տևողությամբ աշխատանքային պրակտիկայի ծրագրեր, որոնց 

ընթացքում ուսանողները խորանում են իրական ծրագրում և հաշվետվություն ներկայացնում 

ընկերությանը: Ծրագրի հաջող ավարտից հետո ընկերությունները մշտական հիմքերով 

աշխատանքի են ընդունում պրակտիկանտներին:   

Ներկայումս ուսուցման կենտրոններ չեն վարում պաշտոնական վիճակագրություն իրենց 

շրջանավարտների զբաղվածության մասին, այնուամենայնիվ, շնորհիվ ընկերությունների և 

շրջանավարտների հետ շարունակական հարաբերությունների, այդ տեղեկատվությունը 

պաշտոնապես հասանելի է:    

Մայքրոսոֆտի ինովացիոն կենտրոնը նաև առաջարկում է Մայքրոսոֆտ կորպորացիայի 

մասնագիտական հավաստագրման ծրագրեր:   

Ընկերությունների կողմից կազմավորվող ճարտարագիտական կրթական 

հաստատությունները պատրաստում են մասնագետներ, որոնք համապատասխանում են 

որակի միջազգային չափանիշներին և նրանց գրեթե 100%-ը աշխատում են:  

Այդ տեսակի ուսումնական հաստատությունները ուսանողներից վճարներ չեն գանձում, 

սակայն ունեն սահմանափակ տեղեր և ընտրում են միայն լավագույն թեկնածուներին իրենց 

տեխնիկական գիտելիքների և մաթեմատիկական/ալգորիթմական ընդունակությունների 

հիման վրա: Դասարանները միտումնավոր փոքր են, քանի որ ղեկավարությունը կարծում է, 

որ դասարանում մեծ թվով ուսանողների առկայությունը բացասաբար է անդրադառնում 

շրջանավարտների որակի վրա: Դասընթացները ավելի երկար են տևում և փոխարինում են 

բարձրագույն կրթության զգալի մասը:  

Աղյուսակ 5. Մասնավոր ընկերությունների կողմից կիրառվող կրթական համակարգերի բնութագրիչներն ու 

արդյունավետությունը:  

 ԻՆՍՏԻԳԵՅԹ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆ 

ՍԻՆՈՓՍԻՍ ԱՐՄԵՆԻԱ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ  

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

Առկա է Առկա է 
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ՈՉ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

Բացակայում է Առկա է 

ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 
Տեխնիկական խնդիրների 

լուծման կարողություն, 

բազային մաթեմատիկական 

գիտելիքներ  

Ուժեղ տեխնիկական գիտելիքներ 

և ալգորիթմական 

մտածողություն, բոլոր 

տեխնիկական հիմնադրույթները 

լավ իմացություն:   

ՏԱՐԵԿԱՆ 

ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ 

ԹԻՎԸ 

~50 ~80 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂՆԵՐԻ 

ԹԻՎԸ 
~30 67 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂՆԵՐԻ 

ՄԻՋԻՆ ՏԱՐԻՔԸ 
~30 ~30-35 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 

ՊՐԱԿՏԻԿԱ 

Մասնակցություն 

ընկերության ծրագրերում 

Մասնակցություն ընկերության 

ծրագրերում 

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱԿԱՐԴԱԿ 
100% 100% 

Աղբյուր. Ի-Վի Քոնսալթինգի բուհերի ուսումնասիրություն, բուհերի հաշվետվություններ 

 

Զբաղվածության մակարդակը 100% է, ընդ որում շրջանավարտների 

համապատասխանաբար 70% և 77%-ը աշխատում են Ինստիգեյթում և Սինոփսիսում  

Շուկայում առկա է ծրագրերի ավագ մշակողների համար առանց աշխատանքից կտրվելու 

մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերի պակաս, որը ընկերությունները լրացնում 

են իրենց մոտ նման ծրագրերի մատուցման միջոցով:  

Ներկայումս, առկա է մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերի ավագ մակարդակի 

մասնագետների մեծ պահանջարկ ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների ենթաճյուղերում: 

Բարձրակարգ ծրագրավորողների ընդհանուր միտումը վկայում է, որ ընկերությունները 

նախընտրությունը տալիս են նեղ մասնագիտացմանը: Նման դասընթացների 

բացակայության դեպքում ընկերությունների համար ավագ մասնագետների հավաքագրման 

և նրանց վերապատրաստման ծախսը շատ բարձր է: Թեև ընկերությունները ձգտում են 

ընկերության միջավայրում հասցնել կրտսեր մասնագետներին բազային մասնագետների 

մակարդակի այնուամենայնիվ ռեսպոնդենտները հաստատել են, որ մասնագիտական 

ուսուցման ծրագրերի գոյության դեպքում ավագ ծրագրավորողների պահանջարկը զգալի 

կլինի:  
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Խոշոր միջազգային ընկերությունները հնարավորություն ունեն և կարող են իրենց թույլ տալ 

վերապատրաստել ավագ մակարդակի մասնագետներին արտերկրում, մասնավորապես, 

գլխամասերում: Այդուհանդերձ, չնայած առկա ֆինանսական հնարավորությունների, 

ընկերությունների ղեկավարությունը դեռ համարում է որ այն շատ թանկ է և նախընտրում է 

պատրաստել աշխատակիցներին տեղում: Միջազգային դասընթացները ավելի նախընտրելի 

են այն բանից հետո, երբ աշխատողն արդեն որոշակի ժամանակ է ծախսում ընկերության 

ներսում:  
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4. ԱՄՓՈՓՈՒՄ և ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

Ներկայումս ՏՀՏ մասնագիտությամբ շրջանավարտների թիվը գրեթե համընկնում է 
ընդհանուր շուկայում տարեկան պահանջարկի հետ, սակայն շրջանավարտների միայն 45 
տոկոսն են ցանկանում աշխատել կամ տիրապետում են անհրաժեշտ որակավորման, որի 
հետևանքով առաջանում  է աշխատուժի քանակական անհավասարակշռություն:  

 

 

 

 

 

ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտ 

Մասնագետների պահանջարկի գծով ցուցանիշը վերաբերում է միայն ՏՀՏ և բարձր 

տեխնոլոգիաների ոլորտին և չի ներառում ոչ ՏՀՏ և ոչ բարձր տեխնոլոհիաների 

ընկերությունները, որոնք նույնպես ՏՀՏ մասնագետների կարիք ունեն: Ուստի շուկայի 

իրական պահանջարկը կարող է լինել ավելի բարձր քան տարեկան 2,000 նոր մասնագետ: 

Միևնույն ժամանակ ոլորտի դրական և արագ դինամիկան հանգեցնում է նաև որակական 

ունակությունների գծով ճեղքվածքի, որը պայմանավորված է հետևյալ գործոններով. 

 Կրթական ծրագրերը ոչ միշտ են բավարարում մասնավոր հատվածի կարիքներին. 

մասնավոր հատվածի կողմից շրջանավարտների գործնական և տեսական 

գիտելիքները գնահատվում են որպես միջինից ցածր:   

 Անհրաժեշտ են ավելի սերտ կապեր բուհերի և մասնավոր հատվածի միջև՝ 

աշխատանքային պրակտիկայի և աշխատանքի ընդունման ընթացակարգերի գծով: 

 Ուսուցչական կադրերի որակավորման պահպանման համար անհրաժեշտ են 

մասնագիտական զարգացման նոր հնարավորություններ:  

 Առկա է ուսուցչական կադրերի ծերացման միտում, իսկ մասնագիտացված 

երիտասարդ սերունդը շահագրգռված չէ դասախոսական կարիերայով:    

 Բուհական ծրագրերը ոչ ամբողջությամբ են հաշվի առնում շրջանավարտների 

ինքնազարգացման և ինքնակրթության կարողությունները, որոնք կարևոր են 

դինամիկ զարգացող ոլորտի համար: 

 Բուհն ավարտելու ծրագիրը արդյունաբերության դինամիկայի համեմատ շատ երկար 

է և խոչընդոտում է ուսանողների զարգացումը, մինչև որ նրանք հասնում են 

աշխատուժի շուկա:  

 Չկան բազային և ավագ մակարդակի մասնագետների վերապատրաստման որակյալ 

ծրագրեր:  

~450 շրջանավարտներ ~2,000 նոր մասնագետների 

պահանջարկ 
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Գիտելիքի պակասը հանգեցնում է անգործունակ աշխատանքային շուկայի, որտեղ 

օտարերկրյա և տեղական ընկերությունների վարձատրությունը անհամաչափ է:  

Բացի այդ, ներկայումս առկա քանակական հավասարակշռությունը կարող է առաջիկա մի 

քանի տարիներին վատթարանալ մի քանի գործոնների հետևանքով, մասնավորապես. 

 զորակոչը կհանգեցնի 1-2 տարիների ընթացքում բուհեր դիմողների թվի նվազմանը և 

արդյուքնում  4-5 տարիների ընթացքում շրջանավարտների թվի կրճատմանը:  

 2001 և 2002 թթ. ցածր ծնելիության մակարդակով պայմանավորված 2018-2019թթ. 

բուհերի ուսանողների թվի կրճատում:  

Իրավիճակի շտկման ուղղությամբ գործնական քայլեր չձեռնարկելու դեպքում ոլորտի 

մրցունակությունը աստիճանաբար կնվազի:  

 

4.1. ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԿԵՏԵՐ   

Նոր բուհական կրթակարգը պետք է մշակվի մասնավոր հատվածի մասնակցությամբ  

Ոլորտի կարիքները բավարարելու համար նոր բուհական կրթակարգերում պետք է հաշվի 

առնվեն մասնավոր հատվածի առաջարկությունները: Այդ նպատակով առաջարկվում է 

ստեղծել կրթակարգերի մշակման հատուկ խորհուրդներ, որտեղ կընդգրկվեն ճյուղի 

մասնագետները և ղեկավարները: Ոլորտի մասնագետների ներդրումը ուսումնական 

ծրագրերի զարգացման հարցում անհրաժեշտ է, որպեսզի այն ավելի համապատասխանեցվի  

արդյունաբերության կարիքներին:  

Անհրաժեշտ է մեծացնել ՏՀՏ մասնագիտություններ սովորող ուսանողների պետական 

պատվերի քանակը:  

Առաջարկվում է, որպեսզի քաղաքականություն մշակողները դիտարկեն բուհերի ՏՀՏ 

ֆակուլտետներում պետպատվերի շրջանակներում ընդունվող ուսանողների քվոտան: 

Անհրաժեշտ բյուջետային միջոցների առկայության դեպքում ընդունելության քննությունների 

արդյունքների հիման վրա անվճար ուսուցման տեղերի ավելացումը թույլ կտա ավելի շատ 

որակյալ դիմորդներ ներգրավել:  

Անհրաժեշտ է պարտադիր պրակտիկայի/աշկերտության ծրագրերի դերի բարձրամցման 

միջոցով ամրապնդել կապերը բուհերի և մասնավոր հատվածի միջև:   

Ներկայումս ամբողջ աշխարհում բուհերի և մասնավոր հատվածի միջև հարաբերությունների 

ընթացող փոփոխությունները Հայաստանում հնարավոր է կարճ ժամկետում իրականացնել 

միայն քաղաքականություն իրականացնող օղակների միջամտությամբ: Կողմերի միջև 

երկխոսությունը կարելի է ուժեղացնել դիպլոմ ստանալու համար պարտադիր 
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աշխատանքային պրակտիկայի/աշկերտության ծրագրերի նոր ստանդարտի ստեղծման 

միջոցով:  

Գործնական գիտելիքների/փորձի պակասին անդրադառնալու նպատակով Հայաստանի 

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը (ԻՏՁՄ) մշակել և 

առաջարկել է Հայաստանի բոլոր բուհերում ուսանողների պարտադիր պրակտիկայի-

աշկերտության ծրագրերի հայեցակարգ: Հայեցակարգով նախատեսվում է աշխատանքային 

ժամերի աստիճանաբար ավելացմամբ պարտադիր կես դրույքով աշխատանք բոլոր 

ուսանողների համար սկսած ուսման առաջին տարվանից: Արդյունքում բուհն ավարտելու 

պահին ուսանողներն արդեն ձեռք կբերեն իրենց մասնագիտական որակավորման 

զարգացման համար անհրաժեշտ աշխատանքային փորձը և կունենան փաստացի 

իրականացված ծրագրերի ցուցակ, ապացուցելով իրենց աշխատանքային 

հնարավորությունները: 

Դա հնարավորություն կտա ընկերություններին արագ փոխանցել մասնագիտական 

գիտելիքները ուսանողներին, ինչպես նաև կնպաստի ուսանողների միջև գիտելիքների 

փոխանակմանը, ինչը բնականաբար կբարձրացնի ուսումնական հաստատությունների 

նկատմամբ  ակնկալիքները և աստիճանաբար կփոխի դասավանդման ծրագիրը:  

Կադրահավաքի նոր հնարավորություններից բացի ընկերությունների համար կառաջանան 

լրացուցիչ օգուտներ, ինչպիսիք են հրապարակայնությունը, անվճար կամ ցածր գնով 

աշխատուժը և այլն և նրանք կկարողանան վերահսկել ուսանողների առաջընթացը:  

Ուսանողների պրակտիկ հմտությունների զարգացման համար պետք է խրախուսել ոլորտի 

երիտասարդ մասնագետներին դասավանդելու բուհերում:  

Անհրաժեշտ է անդրադառնալ դասախոսի աշխատանքի պատշաճ վարձատրության և 

հեղինակության բացակայության հիմնախնդիրներին խրախուսելով երիտասարդ 

մասնագետներին ներգրավվելու համալսարանի դասավանդման գործընթացում: Նրանց 

հետաքրքրությունը կարելի է բարձրացնել նախաձեռնելով համապատասխան 

գիտահետազոտական նախագծեր, մասնագիտական դասընթացներ, «հյուր-դասախոս» 

գործելակերպ, երիտասարդ դասախոսների լրացուցիչ բոնուսային ծրագրեր և այլն:  

Երիտասարդ սերնդի դասախոսների առկայությունը համալսարաններում միջազգային 

ժամանակակից ուսուցման ստանդարտների ներդրման հիմնական նախապայմանն է: Բացի 

այդ գիտական շրջանակներում պետք է պատրաստվել որակյալ փոխարինումներ 

դասախոսների աստիճանաբար ծերացող սերնդի համար:   

Բազային և ավագ մակարդակի մասնագետների հրատապ անհրաժեշտությունը կարելի է 

բավարարել ստեղծելով հատուկ ուսումնական ծրագրեր, որոնք ներկայումս բացակայում են 

շուկայում:  



 
 

 
67 

 

Ներկայումս շուկայում չկան որակյալ վերապատրաստման ծրագրեր միջին և բարձր 

մակարդակի ծրագրավորողների համար: Ավագ աշխատակազմի նեղ մասնագիտացման 

պատճառով բարձր մակարդակի մասնագետների վերապատրաստումը առանց աշխատանքի 

կտրվելու պահանջում է զգալի ժամանակ և միջոցներ, և հանգեցնում է ընկերությունների 

համար մեծ ծախսերի: Համապատասխանաբար աճում է պահանջարկը բարձր մակարդակի 

որակավորման դասընթացների նպատմամբ, նախադրյալներ ստեղծելով ուսուցման 

կենտրոնների հետագա զարգացման համար:  

Ավագ աշխատակազմի պակասի հիմնախնդիրը կարելի է լուծել կազմակերպելով տարբեր 

վերաորակավորման դասընթացներ բազային և ավագ մակարդակի մասնագետների համար, 

որը թույլ կտա կրճատել աշխատողների վերապատրստման գծով ընկերությունների 

ծախսերը և հեշտացնել գործընթացը ծրագրավորողների համար: Դա կարելի է իրականացվել 

մասնավոր ուսուցման կենտրոնների համար հատուկ աջակցության մեխանիզմների 

մշակմանի միջոցով (համապատասխան հնարավորությունների բացահայտման և 

բովանդակության զարգացման գծով տեխնիկական աջակցություն, ենթակառուցվածքների 

համաֆինանսավորում) կամ ստեղծելով պետական ֆինանսավորմամբ վերապատրաստման 

ծրագրեր: Համակցված ուսուցման ձևաչափով առցանց դասընթացների կիրառումն ու 

ստեղծումը նույնպես կարող է լրացնել այդ վերապատրաստման ծրագրերը նպաստելով 

ծախսերի արդյունավետության բարձրացմանը:   

Ուսումնական կենտրոնների ստեղծման միջոցով աշխատուժի զարգացման գծով 

համաֆինանսավորվող ծրագրերը կարող են օգնել փոքր ընկերություններին լուծելու 

վարպետության պակասի հետ կապված խնդիրները:  

Թերի մասնագիտական հմտությունների խնդիրը կարելի է լուծել ուսուցման և զարգացման 

համար փոքր ընկերություններին ֆինանսական օժանդակություն տրամադրելու միջոցով: 

Կարելի է մշակել հատուկ համաֆինանսավորման ծրագրեր (համապատասխան 

նախապայմաններով), որոնց կաջակցեն ընկերություններում ուսումնական կենտրոնների 

ստեղծմանը միտված  պետական կամ միջազգային դոնորների կողմից իրականացվող 

ծրագրերը: Մասնավորապես, նախապես սահմանված չափանիշներին բավարարող 

ընկերությունները (չափ, տեղական սեփականություն, և այլն) կարող են իրենց 

աշխատողների տեղական և արտասահմանյան կարճաժամկետ և միջնաժամկետ 

դասընթացների անցկացման համար համաֆինանսավորման իրավունք ստանալ: Այս 

մոտեցումը կարող է հատկապես օգտակար լինել ավագ ծրագրավորողների ուսուցման 

համար, ովքեր ներկայումս զրկված են մատչելի վերապատրաստման դասընթացներում 

ներգրավվելու հնարավորությունից:   

Հատուկ դեպքերում համաֆինանսավորում կարող է տրամադրվել նաև կորպորատիվ 

ուսումնական կենտրոնների ստեղծման համար:  
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Ճարտարագետի մասնագիտության հեռանկարների ներկայցման և շուկայական բարձր 

պահանջարկի խթանման համար կարելի է կազմակերպել հանրության իրազեկման գծով 

լայնամասշտաբ նպատակային ծրագրեր:  

Երկրի տնտեսությունում ՏՀՏ ոլորտի նշանակության շնորհիվ այդ խնդիրները պետք է 

լուծվեն անհապաղ և արդյունավետորեն: Արդյունավետ մոտեցում է շրջանավարտների 

ինչպես քանակի, այնպես էլ որակի բարձրացումը, ապահովելով որակյալ մասնագետների 

թվի աճ:  

Տեխնիկական ֆակուլտետների դիմորդների քանակը կարելի է ավելացնել ճարտարագետի 

մասնագիտության մասին տեղեկատվական քարոզարշավների օգնությամբ, որտեղ 

ճարտարագետը կներկայացվի որպես իրական կյանքի խնդիրները լուծող անձ, այլ ոչ թե 

«ձանձրալի տեխնիկական» աշխատանքով զբաղված  գրասենյակային ծառայողը:  

4.2. ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԿԵՏԵՐ 

Պետք է ավելացնել բուհերի ֆինանսավորումը, ինչպես նաև դիվերսիֆիկացնել այն 

հետազոտական դրամաշնորհների և բարեգործական կազմակերպությունների միջոցով:   

Ներկայումս, Հայաստանի ՏՀՏ ոլորտը գտնվում է շրջադարձային փուլում, որից հետո այն 

կարող է կտրուկ զարգանալ ստեղծելով բարձր տնտեսական արժեք:  Հավելյալ արժեքի նոր 

մակարդակի հասնելու համար կպահանջվի աշխատուժի թվի և որակի զգալի աճ: Միայն 

կառավարության և մասնավոր հատվածի համապարփակ, կենտրոնացած և 

համագործակցային ներգրավվածությունը կարող է նշանալի ազդեցություն ունենալ: 

Կրթական համակարգում միջամտություն  կանգնած է հետևյալ ռազմավարական 

ընտրությունների առջև: 

 Կենտրոնացած մոտեցում, որը հիմնված է այն սկզբունքի վրա, որ սահմանափակ 

ռեսուրսների դեպքում կարևոր է անդրադառնալ «կարևորագույն հիմնախնդիրներին» 

նպատակային միջամտությունների միջոցով և ներդաշնակեցնել արդյունքները 

ամբողջ համակարգում: Այս մոտեցումը շեշտը դնում է փոքրաթիվ գերազանցության 

կենտրոնների ստեղծման վրա, որոնք կհանդիսանան համակարգի փոփոխության 

մղիչ ուժը:  

 Հորիզոնական մոտեցումը նախատեսում է առկա կրթական համակարգի ավելի 

հավասարակշռված առաջընթաց, հիմնելով փոքրածավալ գերազանցության 

կենտրոններ: Այս մոտեցման շրջանակներում, փոփոխության շարժիչ ուժի դերը 

բաշխվում է շատ ավելի մեծ թվով հաստատությունների միջև և լավագույն 

պրոֆեսիոնալ ռեսուրսները շատ ավելի տարածված են ողջ համակարգում:  

Ֆինանսավորման դիվերսիֆիկացիան հնարավոր է իրականացնել ներգրավելով 

գիտահետազոտական դրամաշնորհներ և կազմավորելով բարեգործական հիմնադրամներ:  
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Ներկայումս, բացառությամբ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի, ոչ մի այլ Հայաստանի 

համալսարան բարեգործական հիմնադրամ չունի:  

Պետք է ավելացնել անդրազգային ընկերությունների օգնությամբ բուհերում ստեղծվող 

լաբորատորիաների թիվը:  

Անդրազգային ընկերությունների հետ համատեղ լաբորատորիաների ստեղծումը օգնում է 

ուսանողների կողմից համաշխարհային լավագույն փորձի և նորագույն տեխնոլոգիաների 

յուրացմանը: ՀԱՃԼ-ի ստեղծման օրինակով Ազգային գործիքների, ԱՄՆ ՄԶԳ-ի և 

կառավարության միասնական ջանքերով բուհերում պետք է ստեղծվեն նոր 

լաբորատորիաներ, նպաստելով ուսանողների տեխնիկական միջավայրի զարգացմանը:   

Հավաստագրման ծրագրի ստեղծումը, որը թույլ կտա չորս տարուց ավելի արագ 

պատրաստել ծրագրավորող մասնագետների, կնպաստի միջնաժամկետում 

աշխատաշուկայում աշխատուժի առաջարկի աճին:  

Հաշվի առնելով ոլորտի արագ զարգացման դինամիկան շահավետ կարող է լինել չորս 

տարվա կրթական ծրագրերը համալրել հավաստագրման ծրագրերով:  

Ոլորտի ներկա զարգացման տեմպերին համապատասխան կրթական լուծումները կարող են 

նախատեսել միջազգայնորեն ճանաչված սերտիֆիկացման ծրագրերի գործարկումը կամ, 

կիրառելի լինելու դեպքում, ասոցացված աստիճանի սահմանումը: Նման ծրագրերը կարող 

են գործել համալսարաններում ի լրումն ստանդարտ կրթական աստիճանի ծրագրերի:   

Կրթական աստիճան չնախատեսող ծրագրերի առավելությունը նրանց ինտենսիվությունն է, 

ինչպես նաև կարճ տևողությունը, որը համահունչ է բարձր արագությամբ զարգացող ոլորտի 

դինամիկային: Թերությունը հանրակրթական առարկաների բացակայությունն է, սակայն, 

այդ ծրագրերը նախատեսված չեն փոխարինելու ավանդական կրթական աստիճանների վրա 

հիմնված կրթությունը:  

Բուհերում իրականացվող  այդ ուսումնական  ծրագրերը կհամալրեն մասնավոր ուսուցման 

կենտրոնների սերտիֆիկացման կամ վերապատրաստման ծրագրերը: Դա կապահովի 

անհրաժեշտ աշխատուժի առկայությունը արտապատվիրման և ձեռնարկատիրական 

մոդելների համար: Ներկայումս նման դասընթացների արժեքը ոլորտում չափազանց կարևոր 

է:  

Բուհերը կշահեն կարիերայի կենտրոնները իրենց շրջանավարտների համար 

ժամանակակից աջակցության մեխանիզմ փոխակերպման արդյունքում:  

Բուհերը կարող են քննարկել կարիերայի կենտրոնների վերաձևակերպման դերը դարձնելով 

դրանք իրենց ծառայությունների մատուցման գործընթացի կարևոր տարր: Մասնավորապես, 

բացի տեղեկատվության տարածմանը, կարիերայի կենտրոնների դերը հավաքագրման 

գործընթացում պետք է բարելավել և կարևորեցնել: Կենտրոնները կարող են նաև 

առաջընթացին հետևելու և պոտենցիալ դիմորդների, շրջանավարտների և 
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շրջանավարտների հետ հաղորդակցվելու համար շահագործել արդյունքների գնահատման 

կատարելագործված համակարգեր: Հրապարակայնորեն մատչելի կատարողական 

տվյալները կօգնեն ստեղծել թափանցիկ մրցակցային միջավայր: Նպատակային 

տեխնիկական աջակցության ծրագիրը կարող է օգնել տարածել այդ պրակտիկան 

առաջատար բուհերում:  

Եթե Հայաստանը ցանկանում է արտապատվիրման և զարգացման կենտրոնի փոխարեն 

որդեգրել ձեռներեցության հենքով գործող նորարարության կենտրոնի մոդելը, ապա պետք է 

հիմնարար հետազոտությունների և զարգացման պրակտիկան ինտեգրել 

համալսարանական համակարգում:  

ՏՀՏ ոլորտում նորարարությունը պահանջում է համաշխարհային կարգի 

հետազոտություններ, գիտելիք և փորձ: Նորարարության և գիտահետազոտական 

աշխատանքների գծով կարողությունների զարգացումը հեշտ է պատվաստել, եթե 

ուսանողները իրենց ուսումնասիրության վաղ տարիներից սովոր են կատարել հիմնարար 

հետազոտություններ:  

Պետության կողմից ֆինանսավորվող  հետազոտությունների ինտեգրումը 

համալսարանական կրթությումն կարող է էապես բարձրացնել համալսարանների դերը: 

Գիտահետազոտական ծրագրերի արտապատավիրումը բուհերի խմբերին և ուսանողների 

ներգրավումը աստիճանաբար կբարձրացնի բարդության և կատարելության մակարդակը:  

Բարձր տեխնոլոգիաների խթանները կարող են դառնալ արժեքավոր ռեսուրս 
ձեռնարկատերերի համար:  

Ինչպես ներկայացվել էր այս աշխատանքում ավանդական մոտեցումից բացի 

ձեռնարկատիրության մոդելի զարգացումը պահանջում  նոր տեսակի հմտություններ և 

գիտելիքներ: Քանի որ ձեռներեցության մոդելը պահանջում է ավելի շատ նորարարական և 

բարձրարդյունավետ լուծումներ և արտադրանքի զարգացում, այն ի վերջո պահանջում է նաև 

բարձր մակարդակի բուհական և հետբուհական կրթական բազա և արմատապես նոր 

մոտեցումներ՝ կրթության և մասնագիտական ունակությունների զարգացումը 

նորարարություն արժեշղթան տեղափոխելու համար: Մոդելը շատ կարևոր է ՏՀՏ ոլորտի 

հետագա զարգացման, քանի որ Հայաստանը փոքր երկիր է, որն իրականում ինքնարժեքի 

առումով երկար ժամկետով չի կարող մրցակցել չունենալով մասնագիտական 

կարողությունների բարձր մակարդակ:  

Ներկայումս բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում գործող ձեռներեցների համար տարբեր 

տեսակի խթաններ և ուղղորդման ծրագրերը հանդիսանում են նոր տեսակի ուսումնական 

հաստատություններ: Զարգացած երկրներում ավելի ու ավելի շատ երիտասարդ 

գործարարներ բիզնես դպրոցներում և այլ ակադեմիական կրթության 

հաստատություններում տարիներ անցկացնելու փոխարեն նախընտրում են կարճ 
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ժամանակահատվածում նորաստեղծ ընկերությունների արագացված ձևավորման միջոցով 

գործնական փորձ ձեռք բերել:  

Հայաստանում խթանների, ինկուբատորների, ուղղորդման ծրագրերի և նորաստեղծ 

ընկերությունների թիվը նույնպես աճում է, սակայն անհրաժեշտ է նոր լիցք հաղորդել այդ 

գործընթացին: Մասնավորապես, խթանների և ձեռներեցության ծրագրերի ու մրցույթների 

տարածմանը պետք է աջակցել հանրային ֆինանսավորմամբ նախնական փուլում, որը 

կստիպի մասնավոր ոլկորտի ներկայցուցիչներին քայլեր ձեռնարկել և օգուտ քաղել ներկա 

միտումից:   

Գիտելիքների ավելի լավ փոխանցման նպատակով պետք է կազմակերպել 

ձեռնարկատիրական համայնքի սփյուռքահայության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ 

ուղղորդման ծրագրեր: Իսրայելի մոդելի նման, որոշ հայ գործարարներ, որոնք հաջողության 

են հասել զարգացած շուկաներում պետք է մեծապես ներգրավված լինեն էկոհամակարգի 

կառուցման գործընթացում: Դա պետք է հիմնականում կազմակերպել տեղական մասնավոր 

հատվածի աջակցությամբ իրականացվող հանրային միջամտության շնորհիվ:  
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5. ՀԱՎԵԼՎԱԾ 

 

5.1 ԸՆԿԵՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ թիվ. ____ 

«Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերությունը Համաշխարհային բանկի պատվերով իրականացնում է 

Հայաստանի ՏՀՏ ոլորտի հետազոտական ուսումնասիրություն, որի նպատակն է գնահատել 

ոլորտի կարիքը որակյալ անձնակազմի և մարդկային կապիտալի: Հետազոտությունը կտևի 

մոտ 20-30 րոպե:  

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ. Հարցումների պատասխանները խիստ գաղտնի են և 

պատասխանողների անունները չեն հրապարակվում:   

 

Հարցազրույցի ամսաթիվ. _________________________________ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Ընկերության անունը _________________________________________________________________ 

Ռեսպոնդենտի անուն և ազգանուն 

_______________________________________________________________              

Ռեսպոնդենտի պաշտոնը_____________________________________________________________ 

Ընկերության հասցեն ____________________________________________________  
 

1. Խնդորւմ ենք նշել Ձեր ընկերության կողմից առաջարկվող հիմնական 

արտադրությունը/ծառայությունները  

1.1 __________________________ 

1.2 __________________________ 

1.3 __________________________ 

 

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

 

2. Խնդրում ենք նշել Ձեր ընկերության ՄՇՏԱԿԱՆ աշխատակիցների ընդհանուր թիվը  ____ 

3. Խնդրում ենք նշել Ձեր ընկերության ՈՉ ՄՇՏԱԿԱՆ աշխատակիցների ընդհանուր թիվը __ 

4. Խնդրում ենք նշել Ձեր ընկերության մշտական ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ/ՂԵԿԱՎԱՐ 

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ընդհանուր թիվը ________ 
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5. Խնդրում ենք նշել Ձեր ընկերության մասնագետների տեսակարար կշիռը 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ/ՂԵԿԱՎԱՐ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ընդհանուր թվում ըստ հետևյալ 

չափանիշների.  

 % ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ/ՂԵԿԱՎԱՐ 

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ընդհանուր թվում 

5.1. Արտասահմանյան կրթություն/ 

աշխատանքային փորձ ունեցող 

մասնագետներ  

 

5.2. Անգլերենի լավ իմացությամբ 

ամսնագետներ 

 

 

6. Խնդրում ենք նշել Ձեր ընկերության ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ/ՂԵԿԱՎԱՐ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ 

կրթական մակարդակը  

 % ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ/ՂԵԿԱՎԱՐ 

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ընդհանուր թվում 

6.1. Տեխնիկական (ոչ բարձրագույն)  

6.2. Բարձրագույն – բակալավրի աստիճան  

6.3. Բարձրագույն – մագիստրոսի աստիճան  

6.4. Գիտությունների թեկնածուի կամ դոկտորի 

աստիճան  

 

 

7. Խնդրում ենք նշել աշխատանքի ընդունման գործընթացի հիմնական խոչընդոտները.  

 7.1. Որակյալ թեկնածուների պակաս 
 7.2. Աշխատանքի ընդունող մասնագետների պակաս 
 7.3. Փոքր բյուջե 
 7.4. ցածր աշխատավարձեր 
 7.5. Հետագայում բիզնեսի զարգացման/նոր պայմանագրերի կնքման 

հնարավորությունների բացակայություն  
 7.6. Այլ________________________________________ 

 

 

8. Աշխատանքի ընդունման ո՞ր եղանակներն եք Դուք  կիրառում և որքա՞ն հաճախակի  
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Եղանակ 1= Երբեկ 
2= 

Հազվադեպ 
3=Երբեմն 4= Հաճախ 

5= 

Մշտապես 

8.1. Առցանց աղբյուրներ      

8.2. Հղումներ      

8.3. Աշխատանքի 

տեղավորող 

գործակալություն  

     

8.4. Բուհի հետ կապեր      

8.5. Լրագիր      

8.6. Այլ_______      

 

9. Աշխատանքի ընդունելի Դուք նախապատվություն տալի՞ս եք որևէ կոնկրետ բուհի կամ 

ուսման կենտրոնի:   

 Այո  Ոչ (Անցեք հարց 11-ին) 

 

10. Եթե այո, խնդրում ենք նշել, որ բուհին կամ ուսման կենտրոնին եք տալիս 

նախապատվություն և ինչու: 
 

Բուհ/ուսման կենտրոն Նախապատվության պատճառները 

10.1.1. 10.2.1 

10.1.2. 10.2.2. 

 

11. Աշխատանքի ընդունելիս կարևորու՞մ եք արդյոք թեկնածուի մասնագիտացնման ոլորտը/ 

ուսուցանված հիմնական առարկան:  

 
 Այո  Ոչ 

 

12. Եթե այո, խնդրում ենք նշել որ մասնագիտացնման ոլորտին/ ուսուցանված հիմնական 

առարկային եք տալիս նախապատվություն և ինչու: 
 

Մասնագիտացնման ոլորտին/ հիմնական 

առարկա 
Նախապատվության պատճառները 
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12.1.1. 12.2.1. 

12.1.2. 12.2.2. 

 

13. Որքա՞ն կարևոր են նշված հետևյալ գործոնները թեկնածուին աշխատանքի ընդունելիս  

 1=Ոչ կարևոր 

2= 

Համեմատաբար 

կարևոր 

3= Կարևոր 

13.1. Առարկայի գիտելիք/տեխնիկական 

հմտություններ 

   

13.2. Կրթական որակավորում/բուհական 

դիպլոմ 

   

13.3. Վերաբերմունք/մոտիվացիա    

13.4. Հաղորդակցման ունակություններ 

(շփում, թիմային աշխատանք) 

   

13.5.EԷթիկա/համապատասխանություն 

ընկերության մշակույթին 

   

13.6. Այլ_____________________________    

 

 

14. Միջինում տարեկան Ձեր ընկերությունը քա՞նի ժամ է ծախսում նոր ընդունված մասնագետների 

վերապատրաստման համար _________  

 

15. Միջինում տարեկան որքա՞ն բյուջե եք նոր ընդունված մասնագետների համար _________  

 

16. Խնդրում ենք նկարագրել  աշխատանքից դուրս վերապատրաստումը (տևողություն, 

խորություն և այլն) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__ 

 

17. Որո՞նք են աշխատանքից դուրս վերապատրաստման հիմնական առարկաները  

  17.1. Տեխնիկական գիտելիքներ/ունակություններ  
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 17.2. Հաղորդակցման ունակություններ (շփում, թիմային աշխատանք) 

 17.3. Ղեկավարման հմտությունների / Ծրագրի կառավարում 

 17.4. Վաճառք և մարկետինգ 

 17.6. Անգլերենի իմացություն 

 17.7. Այլ _________________________________________ 

 

Կցանկանային պատկերացում ստեղծել Ձեր ընկերության նոր մասնագետների և 
ղեկավարության կարիքը ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏՈՒՄ (առաջիկա 3-4 ամիսներին) և 
ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏՈՒՄ (առաջիկա 3 տարիներին): . 

 

Կարիքը ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏՈՒՄ 

18. Արդյո՞ք Ձեր ընկերությունը նախատեսում է նոր մասնագետներ աշխատանքի ընդունել 

առաջիկա 3-4 ամիսներին  

 Այո  Ոչ (Pass to Q18) 
 

19. Եթե այո, խնդրում ենք նշել մասնագետների թիվն ըստ մասնագիտացման և Ձեր 

ընկերության պահանջարկի մակարդակը առաջիկա 3-4 ամիսներին  

 

Մասնագիտացում 

Պահանջներ 

(կրթական 
մակարդակ, 

հաղորդակցման 
ունակություններ, 

փորձ և այլն) 

Առաջիկա 3-4 

ամիսներին 

պահանջվող նոր 

մասնագետների թիվը  

19.1.1. 19.2.1. 19.3.1. 

19.1.2. 19.2.2. 19.3.2. 

19.1.3. 19.2.3. 19.3.3. 

 

 

 

Կարիքը ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏՈՒՄ 

 

20. Որքա՞ն ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ/ՂԵԿԱՎԱՐ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ եք նախատեսում աշխատանքի 

ընդունել առաջիկա 3 տարիներին  

 Միջին տարեկան 

աճ/կրճատում, % 
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Մասնագետների թիվը կաճի  

Մասնագետների թիվը կկրաճտվի (անցեք հարց  20-ին)  

Մասնագետների թիվը մոտավորապես կմնա նույնը (անցեք 
հարց  20-ին) 

 

 

21. Խնդրում ենք նշել ի՞նչ մասնագետների եք նախատեսում աշխատանքի ընդունել 

առաջիկա 3 տարիներին  

 

Մասնագիտացում Պահանջներ 

(կրթական 

մակարդակ, 

հաղորդակցման 

ունակություններ, 

փորձ և այլն) 

Առաջիկա 3 

տարիներին 

պահանջվող նոր 

մասնագետների թիվը  

21.1.1. 21.2.1. 21.3.1. 

21.1.2. 21.2.2. 21.3.2. 

21.1.3. 21.2.3. 21.3.3. 

 

ՏՀՏ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐ 

 

22. Խնդրում ենք գնահատել տեղական բուհերի ՏՀՏ և ճարտարագիտության ֆակուլտետների 

շրջանավարտների մակարդակը ըստ հետևյալ չափանիշների.  

 
5=Գերազա

նց 
4=Լավ 3=Միջին 

2=Միջինից

ցածր 
1=Վատ 

22.1. Առարկայի իմացություն      

22.2.Գործնական 

տեխնիկական հմտություններ 

     

22.3. Հաղորդակցման 

ունակություններ (շփում, 

թիմային աշխատանք) 

     

22.4. Անգլերեն      

22.5. Այլ_________________      
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23. Ձեր կարծիքով ո՞ր հմտությունները պետք է սովորեցվեն  հնարավոր թենածուին 

բուհում/ուսման հաստատությունում մինչ աշխատանքի անցնելը:  Որքա՞ն կարևոր է 

դրանցից յուրաքանչյուրը:  

 1=Ոչ կարևոր 
2=Համեմատաբար 

կարևոր  
3= Կարևոր 

23.1. Առարկայի իմացություն    

23.2.Գործնական տեխնիկական 

հմտություններ 

   

23.3. Հաղորդակցման ունակություններ 

(շփում, թիմային աշխատանք) 

   

23.4. Անգլերեն    

23.5. Այլ_________________    

 

24. Ո՞րն է այն ԱՌԱՎԵԼ ԿԱՐԵՎՈՐ ունակությունը/գիտելիքը, որը Ձեր կարծիքով 

բացակայում է ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների ֆակուլտետների շրջանավարտների մեծ 

մասի մոտ և պետք է բարելավվի  

_________________________________________________________________________  

 

25. Ձեր կարծիքով ի՞նչ կարելի է անել ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների բնագավառի 

շրջանավարտների և երիտասարդ մասնագետների որակը  բարելավելու համար. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___ 

 

Ռեսպոնդենտի հեռախոսահամարը. _______________________________________________ 

Շնորհակալություն հարցերին պատասխանելու համար  
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5.2. ԲՈՒՀԵՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ թիվ. ____ 

«Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերությունը Համաշխարհային բանկի պատվերով իրականացնում է 
Հայաստանի ՏՀՏ ոլորտի հետազոտական ուսումնասիրություն, որի նպատակն է գնահատել 
ոլորտի կարիքը որակյալ անձնակազմի և մարդկային կապիտալի: Հետազոտությունը կտևի 
մոտ 30 րոպե: 

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ. Հարցումների պատասխանները խիստ գաղտնի են և 

պատասխանողների անունները չեն հրապարակվում:   
 

Հարցազրույցի ամսաթիվ. _________________________________ 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒՀԻ ՄԱՍԻՆ  

 

Բուհի անունը ___________________________________________________________ 

Ռեսպոնդենտի անուն և ազգանուն 

__________________________________________________________              

Ռեսպոնդենտի պաշտոնը _____________________________________________________________ 

 

Յուրաքանչյուր բուհում հիմնական ՏՀՏ և բարձր տեխնոլոգիաների ֆակուլտետներ և 

քվոտաները  

Ֆակուլտետ Քվոտա 

  

  

  

 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐ 

 

1. ՏՀՏ մասնագիտություններով շրջանավարտների տարեկան ընդհանուր թիվը 

____________ 

2. Ճարտարագիտական մասնագիտություններով շրջանավարտների տարեկան ընդհանուր 

թիվը _____________ 

3. Շրջանավրատների տարեկան ընդհանուր թիվը _________ 

4. ՏՀՏ ֆակուլտետներում ներկայումս սովորող ուսանողների ընդհանուր թիվը __________ 



 
 

 
80 

 

5. Ճարտարագիտական ֆակուլտետներում ներկայումս սովորող ուսանողների ընդհանուր 

թիվը ___________ 

6. Ներկայումս սովորող ուսանողների ընդհանուր թիվը ___________ 

 

 

 

 

7. Որո՞նք են Ձեր ակնկալիքները առաջիկա 3 տարիներին ՏՀՏ և ճարտարագիտական 

ֆակուլտետներում նոր ուսանողների և շրջանավարտների թվի վերաբերյալ    

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___ 

 

ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ 

 
8. Դասախոսական անձնակազմի ընդհանուր թիվը _____________ 

9. ՏՀՏ ֆակուլտետում դասախոսական անձնակազմի ընդհանուր թիվը  _____________ 

10. Բարձր տեխնոլոգիաների ֆակուլտետում դասախոսական անձնակազմի ընդհանուր 

թիվը  _____________ 

11. Դասավանդողների միջին տարիքը  _____________ 

12. Ձեր բուհում առկա՞ են արդյոք մասնավոր հատվածի մասնագիտացված 

ընկերություններում աշխատող և պրակտիկ աշխատանքի փորձ ունեցող դասախոսներ 
 Այո  Ոչ 

12.1 (եթե այո, խնդրում ենք ներկայացնել մանրամասները) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

13. Ձեր կարծիքով որո՞նք են բուհում բարձրորակ դասախողասական անձնակազմ ունենալու 

հիմնական խոչընդոտները  (օրինակ՝ դասախոսների ցածր աշխատավարձը) 
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

ԿՐԹԱԿԱՐԳ և ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ  

 

14. Ձեր կարծիքով արդյո՞ք Ձեր բուհի կրթակարգն ու ուսումնական ծրագրերը 

համապատասխանում են մասնավոր հատվածի համար որակյալ շրջանավարտների և 

աշխատանքի համար տեկնածուների պատրաստման պահանջներին  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

15. (Միայն համակարգչային գիտությունների ֆակուլտետների համար) Ո՞ր 

ծրագարավորման լեզուն է դասավանդվում  

15.1. Նկարագրեք դասընթացը (ժամերի քանակը, ուսուցման մեթոդները և այլն) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

16. Առկա ե՞ն արդյոք ուսանողների աշխատանքային պրակտիկայի ծրագրեր: Եթե այո, 

արդյո՞ք նրանք պարտադիր են: Խնդրում ենք նկարագրել (տևողությունը, խորությունը և 

այլն): 

 

 Այո  Ոչ 

16.1. (պրակտիկայի նկարագրություն) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

17. Առկա՞ են արդյոք որևէ մասնավոր ընկերության հետ համատեղ իրականացվող 

ծրագրեր/գործող լաբորատորիաներ  
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 Այո  Ոչ 

17.1. Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

18. Ստանու՞մ եք արդյոք մասնավոր ընկերությունների օժանդակությունը ուսումնական 

նյութերի/ ծրագրերի մշակման հարցում  
 

 

 Այո  Ոչ 

18.1 (Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

19. Առաջարկում է արդյոք Ձեր բուհը սովորական դիպլոմային ծրագրերից բացի 

մասնագիտական որակավորումների հավաստագրման ծրագրեր (օրինակ՝ «SAP», «Oracle» 

և այլն): 

 

 Այո  Ոչ 

 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՂԱՎՈՐՈՒՄ  

 

20. Արդյո՞ք Ձեր բուհում գործում է հատուկ կարիերայի կենտրոն/պատասխանատու 

աշխատակից՝ ուսանողներին աշխատանք փնտրելու և աշխատանքի անցնելու 

հարցերում օժանդակելու համար  

 

 Այո  Ոչ 
 

20.1 (Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

21. Արդյո՞ք Ձեր բուհը հետևում է ուսանողների աշխատանք գտնելու գործընթացին  
 

 Այո  Ոչ 
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

22. Արդյո՞ք Ձեր բուհը վարում է ուսանողների աշխատանք գտնելու մասին 

վիճակագրություն 
 

 Այո  Ոչ 

22.1. (Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

23. Արդյո՞ք Ձեր բուհում ուսանողներին սովորացնում են աշխատանք փնտրելու 

ունակություններին, օրինակ՝ ինքնակենսագրություն կազմելուն, ցանցային որոնման, 

հարցազրույց անցնելուն և այլն:  
 

 Այո  Ոչ 

23.1. (Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

24. Արդյո՞ք Դուք տեղյակ եք որոնման որ եղանակներից են օգտվում ուսանողները: Խնդրում 

ենք նշել որքան հաճախ է օգտագործվում դրանցից յուրաքանչյուրը:  

Որոնման եղանակ 1= Երբեկ 

2= 

Հազվադե

պ 

3=Երբեմն 4= Հաճախ 
5= 

Մշտապես 

24.1. Առցանց      

24.2. Անհատական 

կապեր/ հղումներ 

     

24.3. Զբաղվածության      
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գործակալություն 

24.4. Բուհ-մասնավոր 

հատված 

գործընկերություն  

     

24.5. Այլ______      

 

Ռեսպոնդենտի հեռախոսահամարը. _______________________________________________ 

Շնորհակալություն հարցերին պատասխանելու համար 
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5.3. ՈՒՍՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆՐԻ ՀԱՐՑՈՒՄ 

ԳԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ ԹԻՎ. ____ 

«Ի-Վի Քոնսալթինգ» ընկերությունը Համաշխարհային բանկի պատվերով իրականացնում է 
Հայաստանի ՏՀՏ ոլորտի հետազոտական ուսումնասիրություն, որի նպատակն է գնահատել 
ոլորտի կարիքը որակյալ անձնակազմի և մարդկային կապիտալի: Հետազոտությունը կտևի 
մոտ 30 րոպե:  

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ. Հարցումների պատասխանները խիստ գաղտնի են և 

պատասխանողների անունները չեն հրապարակվում:   
 

Հարցազրույցի ամսաթիվ. _________________________________ 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒՍՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՄԱՍԻՆ  

 

Ուսման կենտրոնի անուն _______________ 

Ռեսպոնդենտի անուն և ազգանուն _______________            

Ռեսպոնդենտի պաշտոնը _______________ 

Առաջրկվող հիմնական դասընթացները _______________ 

 

1. Արդյո՞ք ուսման կենտրոնը ստեղվել է մասնավոր թե կառավարության/միջազգային 

կազմակերպության ֆինանսավորմամբ  

 մասնավոր    կառավարություն/միջազգային կազմակերպություն 

1.1. (Նկարագրություն) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Ուսանողներ և շրջանավարտներ 

 

2. Շրջանավարտների տարեկան թիվը ____________ 

3. ՏՀՏ շրջանավարտների տարեկան թիվը ____________ 

4. ճարտարագետ շրջանավարտների տարեկան թիվը ____________  

5. Կենտրոնում ներկայումս սովորող ուսանողների թիվը ____________ 

6. Կենտրոնի ՏՀՏ բաժանմունքում ներկայումս սովորող ուսանողների թիվը ____________ 
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7. Կենտրոնի ճարտարագիտության բաժանմունքում ներկայումս սովորող ուսանողների 

թիվը ____________ 

 

 

8. Որո՞նք են Ձեր ակնկալիքները առաջիկա 3 տարիներին կենտրոնում նոր ուսանողների և 

շրջանավարտների թվի վերաբերյալ (ՏՀՏ և ճարատարագիոտության գծով մասնագիտացվող)  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

9. Որո՞նք են Ձեր կենտրոնի ընդունելության չափանիշներն ու պահանջները  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ 

 
10. Դասախոսական անձնակազմի ընդհանուր թիվը _____________ 

11. ՏՀՏ ֆակուլտետում դասախոսական անձնակազմի ընդհանուր թիվը  _____________ 

12. Ճարտարագիտության ֆակուլտետում դասախոսական անձնակազմի ընդհանուր թիվը  

_____________ 

13. Դասախոսների միջին տարիքը _________ 

14. Որն է Ձեր դասախոսների կրթական աստիճանը  (դասակարգել ըստ բակալավրի, 

մագիստրոսի, գիտական կոչման) _________ 

15. Կա՞ն արդյոք դասախոսներ, ովքեր դասավանդում են նաև բուհում  
 Այո  Ոչ 

15.1. (լրացուցիչ տեղեկություններ) 

____________________________________________________________________________________ 

 

ԿՐԹԱԿԱՐԳ ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

 

16. Խնդրում ենք նկարագրել ուսման դասընթացը (տևողություն, խորություն, ուսումնական 

պլաններ, հիմնական առարկաներ և այլն) 
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

17. Ջեր կարծիքով արդյոք դասընթացները համապատասխանում են մասնավոր հատվածի 

համար որակյալ շրջանավարտների և աշխատանքի համար տեկնածուների պատրաստման 

պահանջներին 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

18. (Միայն համակարգչային գիտությունների ֆակուլտետների համար) Ո՞ր 

ծրագարավորման լեզուն է դասավանդվում 

   18.1 Նկարագրեք դասընթացը (ժամերի քանակը, ուսուցման մեթոդները և այլն) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

19. Առկա ե՞ն արդյոք ուսանողների աշխատանքային պրակտիկայի ծրագրեր: Եթե այո, 

արդյո՞ք նրանք պարտադիր են:   

 

 Այո  Ոչ 

19.1. Խնդրում ենք նկարագրել աշխատանքային պրակտիկան (տևողություն, խորություն և 

այլն): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

20. Առկա՞ են արդյոք որևէ մասնավոր ընկերության հետ համատեղ իրականացվող 

ծրագրեր/գործող լաբորատորիաներ  

 

 Այո  Ոչ 
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20.1. Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

21. Ստանու՞մ եք արդյոք մասնավոր ընկերությունների օժանդակությունը ուսումնական 

նյութերի/ ծրագրերի մշակման հարցում 

 Այո  Ոչ 

21.1 (Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

22. Առաջարկում է արդյոք Ձեր բուհը սովորական դիպլոմային ծրագրերից բացի 

մասնագիտական որակավորումների հավաստագրման ծրագրեր (օրինակ՝ «SAP», «Oracle» և 

այլն): 

 Այո  Ոչ 

22.1. (Խնդրում ենք նշել ծրագրերը) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՂԱՎՈՐՈՒՄ  

23. Արդյո՞ք Ձեր բուհում գործում է հատուկ կարիերայի կենտրոն/պատասխանատու 

աշխատակից՝ ուսանողներին աշխատանք փնտրելու և աշխատանքի անցնելու հարցերում 

օժանդակելու համար  

 Այո  Ոչ 

23.1. Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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24. Արդյո՞ք Ձեր կենտրոնտ հետևում է ուսանողների աշխատանք գտնելու գործընթացին 

 

 Այո  Ոչ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

25. Արդյո՞ք Ձեր բուհը վարում է ուսանողների աշխատանք գտնելու մասին վիճակագրություն 

 

 Այո  Ոչ 

25.1. (Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

26. Արդյո՞ք Ձեր բուհում ուսանողներին սովորացնում են աշխատանք փնտրելու 

ունակություններին, օրինակ՝ ինքնակենսագրություն կազմելուն, ցանցային որոնման, 

հարցազրույց անցնելուն և այլն: 

 

 Այո  Ոչ 

26.1. (Եթե այո, խնդրում ենք նկարագրել) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

27. Արդյո՞ք Դուք տեղյակ եք որոնման որ եղանակներից են օգտվում ուսանողները: Խնդրում 

ենք նշել որքան հաճախ է օգտագործվում դրանցից յուրաքանչյուրը: 

Որոնման եղանակ 1= Երբեկ 2= 

Հազվադեպ 

3=Երբեմն 4= Հաճախ 5= 

Մշտապես 

27.1. Առցանց      
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27.2. Անհատական 

կապեր/ հղումներ 
     

27.3. Զբաղվածության 

գործակալություն 
     

27.4. Բուհ-մասնավոր 

հատված 

գործընկերություն 

     

27.5. Այլ ______      

 

Ռեսպոնդենտի հեռախոսահամարը. _______________________________________________ 

Շնորհակալություն հարցերին պատասխանելու համար 
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5.4. ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ 

 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

1. «Նեյշնլ ինսթրումենթս», հայկական 

բաժանմունք 

2. «Սայմոթեք» ՍՊԸ 

3. «Սինոփսիս Արմենիա» ՓԲԸ   

4. «Նաիրի-Թեք» ՍՊԸ 

5. «Արթին Վարուժան» ՓԲԸ 

6. «Ագնյան» ՍՊԸ 

7. «Ինստիգեյթ» ՓԲԸ 

8. «Անի-թեստ» ՓԲԸ 

9. «Սի Քյու Ջի Այ Մա» 

10. «Մակադամիան Ար» ՓԲԸ 

11. «Ֆլեքսիբլ Ափլիքեյշնս» ՓԲԸ 

12. «Մոնիտիս Ջի-Էֆ-Այ» ՓԲԸ 

13. «Պլեքսոնիկ» 

14. «Էս Էֆ Էլ» ՍՊԸ 

15. «Շահումյան մեդիա» ՍՊԸ 

16. «ԷլԹիԷքս Քրեդենս Արմենիա» ՍՊԸ 

17. «Օ-ԷՄ-ԴԻ» 

18. «Էքս-տեք Ստուդիո»   

19. «Այդրեմ» ՍՊԸ 

20. «Էսենշլ Սլըուշնս» ՍՊԸ 

21. «Զում Գրաֆիքս» ՍՊԸ 

22. «Մենթոր Գրաֆիքս», Armenia 

23. «Լինքքսել» ՍՊԸ 

24. «Իքս-արթ» ՍՊԸ 

25. «Վոլո» ՍՊԸ 

26. «Այսոֆթ»t ՍՊԸ 

27. «Լոքեյթր»r ՓԲԸ 

28. «Սեվեն Սմարթս» ՍՊԸ 

29. «Լայմթեք» ՍՊԸ 

 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ 

 

1. Եվրոպական կրթական 

տարածաշրջանային ակադեմիա 

2. Ռուս-հայկական  (սլավոնական) 

համալսարան 

3. Հայստանի ամերիկյան համալսարան 

4. ԵՐևանի պետական համալսարան 

5. Հայաստանի պետական 

ճարտարագիտական 

համալսաչարան 

 

ՈՒՍՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ 

 

1. «Ինստիգեյթ» Ուսումնական Կենտրոն 

Հիմնադրամ 

2. Մայքրոսոֆթ ինովացիոն կենտրոն 

Հայաստան 

3. Հայ-հնդկական ՏՀՏ գերազանցության 

կենտրոն 

4. “Էմ Լաբ Էկա” 

 

ԱՅԼ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ 

 

1. Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների  

ձեռնարկությունների միություն 

2. Հայկական ազգային 

ճարտարագիտական լաբորատորիա  

3. «Սինոփսիս Արմենիա» ուսումնական 

դեպարտամենտ 

4. ՀՊՃՀ-ի կարիերայի կենտրոն  

5. «Գրանատուս Վենչուրս» 

 

 

 

 

 


