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Կրթության ոլորտն ուրույն և կարևոր դեր
ունի ինչպես ամբողջ աշխարհի, այնպես էլ ՀՀ
տնտեսության համար: Ելնելով վերոնշյալից՝
կրթության ոլորտը մշտապես հետազոտողների
և պետական կառավարման մարմինների ուշադրության կենտրոնում է, և քանի որ ներկայումս
տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական

տեխնոլոգիաները մուտք են գործել տնտեսության տարբեր ոլորտներ, անխուսափելի է
դարձել դրանց կիրառմամբ կրթական գործունեության իրականացումը: Հենց դրանով է
պայմանավորված կրթության ոլորտում ՏՀՏ
ներդրման և կառավարման տեսամեթոդական
հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունն ու
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կրթության
ն ոլորտի կառավարմա
կ
ան կազմակ
կերպական կա
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առավարութ
թյան կառ
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նների
լո
ուծարման

վեր
րակառուցմա
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ցառումների
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դ
եց ՀՀ բա
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ն
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1. Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) բովանդակության և
հեռավար ուսուցման բաժին (իրականացնում է հետևյալ աշխատանքները՝ ա)
«Հայկական կրթական միջավայր» [6]
պորտալի և դրա ենթակայքերի շահագործում, ԿՏԱԿ–ի և այլ կրթական կայքերի
վարում, բ) կրթության ոլորտում ՏՀՏ բնագավառի ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների գործունեության ուսումնասիրություն, գործընկերային կապերի
հաստատում և այդ ծրագրերի համակարգում, գ) հեռավար դասընթացների ստեղծում, մշակում և վարում, դ) շարժական
ինտերնետային-համակարգչային
կայանի
շահագործում):
2. Կրթության տեղեկատվավերլուծական բաժին. ա) hանրակրթական ուսումնական
հաստատությունների գործունեության մասին վիճակագրական տվյալների հավաքում,
մշակում, վերլուծություն, հրապարակում, բ)
հանրակրթական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վարկանշավորում, գ) հանրակրթական ուսումնական
հաստատություններում ՏՀՏ համալրվածության ուսումնասիրություն և ՏՀՏ կիրառման հետազոտություն):
3. Հայաստանի կրթական ցանցի կառավարման և ծրագրային ապահովման բաժին ( ա)
Հայաստանի կրթական ցանցի (ՀԿՑ)
սպասարկում, բ) կրթական համակարգում
օգտագործվող «Մայքրոսոֆթ» ընկերության համակարգչային ծրագրերի արտոնագրման գործընթացի կազմակերպում):
4. Շարժական ինտերնետային համակարգչային կայան:
Այսպիսով՝ ինչպես երևում է վերոնշյալից,
ԿՏԱԿ-ի գործունեության շրջանակն ընդգրկում
է ՀՀ հանրակրթական դպրոցները, և, որքան էլ
զարմանալի է, ՀՀ ԿԳՆ համակարգում մասնագիտական կրթության ոլորտում ՏՀՏ ներդրման
և կառավարման հարցերով զբաղվող առանձնացված մարմին չկա:
ԿԳՆ
համակարգի
կառույցներից
է
«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի
իրականացման գրասենյակը, որի հիմնական
նպատակը ՀՀ կրթության ոլորտում որակի,
համապատասխանության, հասանելիության և
արդյունավետության բարելավմանն ուղղված
ծրագրերի իրագործումն է: Այս ԾԻԳ-ը հիմնադրվել է 1996 թ. հոկտեմբերի 11-ին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով և
այս ընթացքում իրականացրել է 2 վարկային
ծրագրեր [7]:
Այսպիսով՝ ինչպես երևում է ՀՀ ԿԳՆ
կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի
վերլուծությունից,
տվյալ
ոլորտում
ՏՀՏ

ներդրման և կիրառաման գործառույթների
իրականացնումը վերապահված է նախարարության
համակարգի
համապատասխան
կառույցներին: Վերջիններիս գործունեությունը
վերաբերում է հանրակրության ոլորտին, այն էլ՝
որոշակի ծրագրերի իրականացման շրջանակում: Ուստի կարող ենք ասել, որ ՀՀ-ում առկա
են կրթության տեղեկատվայնացման գործընթացի համակարգման որոշ նախապայմաններ, որոնք, սակայն, վերաբերում են հանրակրթությունը: Անդրադառնալով «կրթության
տեղեկատվայանացում» եզրույթին, նշենք, որ
«տեղեկատվայնացում» հասկացության լայն
սահմանումն առաջին անգամ տրվել է ակադեմիկոս Ա.Պ. Երշովի աշխատանքներում, մասնավորապես
ըստ
վերջինիս,
«տեղեկատվայնացումը միջոցառումների համալիր է,
որն ուղղված է հավաստի, սպառիչ և արդիական
գիտելիքների լիարժեք օգտագործման ապահովմանը
մարդկանց
գործունեության
բոլոր
ոլորտներում» [9, էջ 14]:
Իսկ
պրոֆեսոր
Ս.Գ.Գրիգորևը
և
Վ.Վ.Գրինշկունը նշում են, որ կրթության
տեղեկատվայնացումն իրենից ներկայացնում է
մարդու գիտագործնական գործունեության
ոլորտ, որն ուղղված է տեղեկատվության
հավաքման, պահպանման, մշակման և տարածման մեթոդների ու միջոցների կիրառմանը,
առկա և ձևավորվող նոր գիտելիքների համակարգմանը՝ կրթության և դաստիարակության
հոգեբանական-մանկավարժական
նպատակներին հասնելու շրջանակներում [8, էջ 14]:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ
մասնագիտական ուսումնական հաստատություններն ինքնուրույն են, և այստեղ պետական
կարգավորումը գրեթե բացակայում է, ՏՀՏ
կիրառման խնդիրները շարունակում են մնալ
արդիական ու հրատապ: Առկա բոլոր խնդիրների լուծումը պահանջում է էական պետական
միջամտություն, քանի որ ՀՀ-ի համար շատ
կարևոր է կրթության՝ որպես տնտեսության
կարևոր հատվածի, կայունացման և զարգացման ծրագրերի մշակումը, դրանց փոխադարձ
կապերը և համապատասխանությունը պետական քաղաքականությանը:
Ինչ վերաբերում է ՏՏ ոլորտի պետական
կարգավորմանը, պետք է նշել, որ դա իրականացնում է ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, որի կառավարման կազմակերպական կառուցվածքում
առանձնակի ուշադրության է արժանի հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներից՝ Բարձր տեխնոլոգիաների
վարչությունը և Գիտատեխնիկական վարչությունը [3], որոնց գործունեության վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ ՀՀ-ում տեղեկատվական հասարակության ձևավորման և
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ուսումնակ
կան հաստ
տատություն
նների կող-մից կրթա
ական և հ
հեռահաղոր
րդակցական
ն
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 կրթական գործընթացում ՏՀՏ կիրառման
նորարարական ծրագրերի մշակում,
 կրթության հասանելիությանն ուղղված
միջոցառումերի ձեռնարկումը,
 հեռավար կրթության ազգային միասնական
համակարգի ստեղծումը և դրա գործունեության վերահսկողությունը և այլն:
Վերոնշյալ գործառույթներն իրականացնելու համար ներկայացված վարչությանը
անհրաժեշտ է տալ մի շարք լիազորություններ,
մասնավորապես՝
 իր իրավասություններին առնչվող հարցերի
վերաբերյալ որոշումների ընդունման համար սահմանված կարգով պահանջել և
ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն,
 իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց
տրամադրել պարզաբանումներ իր իրավասություններին առնչվող հարցերի վերաբերյալ,
 ներգրավվել գիտական կազմակերպությունների, հետազոտողների և մասնագետների՝
վարչությանն առնչվող հարցերի քննարկումներում,
 ստեղծել կրթության ոլորտի համակարգող
խորհրդատվական և փորձագիտական, այդ
թվում՝ միջգերատեսչական մարմիններ և
այլն:
Կարծում ենք՝ կրթության կառավարման
ներկայացված մոդելի ներդրման արդյունքում
կրթական գործընթացի տեղեկատվայնացումը
հնարավոր կլինի իրականացնել ավելի արդյունավետ, ինչի հետևանքով տեղի կունենա
կրթության ձևերի և կրթական ծրագրերի միջև
ներքին սերտ կապի, կրթության շարունակականության, ապա ուսումնական հաստատությունների միասնացման ապահովումը: Նախակրթարանների միասնացումը հանրակրթական
հաստատություններին, հանրակրթական հաստատությունների սերտ կապը մասնագիտական
ուսումնական
հաստատությունների
հետ,
բուհերի կողմնորոշումը դեպի հանրակրթական
հաստատություններ և այսպես շարունակ. այս
ամենի արդյունքում տեղի կունենա կրթության
արդյունավետության և որակի բարձրացում, իսկ
անընդմեջ կրթության սկզբունքի ներդրմամբ
կրթության մի մակարդակից դեպի մյուսն
անցումը կկատարվի շատ սահուն կերպով:
Վերը ներկայացվածը, չափազանց արդիական է դարձել ներկայումս՝ կորոնավիրուսի
պանդեմիայով պայմանավորված: Բոլորս ականատես եղանք կրթության ոլորտում առկա
խնդիրներին՝
պայմանավորված
հեռավար
ուսուցմամբ: Արդեն տևական ժամանակ է, ինչ
բարձրաձայնվում է հեռավար ուսուցման
կարևորությունը, և միայն վերջերս ֆորսմաժորային իրավիճակը ստիպեց ավելի սթափ
գնահատել իրավիճակը և դասեր քաղել դրանից:

Մեր կողմից առաջարկվող կառուցվածքում,
վարչության գործառույթները ներառում են այն
հիմնախնդիրը, ինչը այժմ առկա է՝ շտապ անցնել
հեռավար ուսուցման, երբեմն անգամ, չունենալով համապատասխան մասնագիտական
պատրաստվածություն:
Եվ իսկապես, կրթության ոլորտում ՏՀՏ
կիրառումը հնարավորություն տվեց ուսումնառողներին և դասավանդողներին աշխատելու
սկզբունքորեն նոր մեթոդներով: Մասնավորապես, ուսումնառողներն առանց տնից դուրս
գալու, կարողացան մասնակից լինել տարբեր
գիտնականների և մասնագետների կողմից
վարվող դասախոսություններին: Իրողութուն
դարձավ Նոամի այն միտքը, որ (Noam, 1995)
«Նախկինում մարդիկ գիտելիքի հետևից գնում
էին համալսարան: Ապագայում գիտելիքներն են
գալու մարդկանց մոտ, որտեղ էլ որ նրանք
լինեն» [10, էջ 14]:
Իրավիճակը ստիպեց խորհել կրթության
ոլորտի բոլոր մակարդակներում մասնագիտական անհրաժեշտ վերապատրաստումների
իրականացման մասին: Ինչ խոսք, թե՛ հանրակրթական, թե՛ բուհական հաստատություններում, դասավանդողների մի ստվար հատված
կարողացավ արձագանքել ՀՀ-ում ստեղված
իրավիճակին և անցում կատարեց հեռավար
կրթական համակարգի, սակայն բոլոր նրանց
համար, ովքեր միջին տարիքային հասակից
բարձր են, այդ անցումը շոկային եղավ և գրեթե,
ոչ իրատեսական՝ աշխատանքների կատարման
առումով: Նույն շեշտադրումը կարող ենք տանել
նաև ուսումնառողների հետ կապված, չնայած
այն հանգամանքին, որ նրանք երիտասարդ են,
ավելի ճկուն և փոփոխություններին առավել
արագ հարմարվող, բայց այստեղ ևս կան
մարդիկ, ում համար չափից դուրս դժվար է
կրթական
գործընացում
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
նորարարություններին
հարմարվելը: Էլ չենք էլ անդրադառնում այն
փասին,
որ
շատերն
անգամ
չունեն
համակարգիչներ,
բնականաբար
հեռավար
ուսուցումը նրանց համար դառնում է բաղձալի
երազանք, սա էլ խնդրի մյուս կողմն է:
Մեր կողմից ներկայացված հաջորդ
կարևոր
շեշտադրումը
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների և կապի ծառայությունների
փոխգարծակցությունն է, ինչին ականատես ենք
լինում ասօր: Մեր կապի ծառայություններ
մատուցող
ընկերությունները
կրթական
նորագույն
տեխնոլոգիաների
համար
առաջարկում
են
անվճար
հարթակներ՝
գործընթացը սահուն իրականացնելու համար:
Ամփոփելով, կարող ենք փաստել, որ մեր
կողմից
առաջարկվող
կազմակերպական
կառուցվածքը հիմնավոր կերպով ապացուցում է
իր արդիականությունը: Այսպիսով, կարևորելով
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պետության
դերն
ու
մասնակցությունը
կրթության ոլորտում ՏՀՏ ներդրման և դրանց
արդյունավետ կառավարման, ինչպես նաև
ոլորտի զարգացման գործում, համոզմունք

ունենք, որ կրթության ոլորտի կառավարման
առաջարկվող համակարգը թույլ կտա ապահովել
շոշափելի արդյունքներ:
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