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ԵՐԱԽՏԻՔԻ ԽՈՍՔ

«Ունիսոն» ՀԿ-ն շնորհակալություն է հայտնում բոլոր այն անձանց և 
հաստատություննե րին, որոնց մասնակցությունը, տրամադրած ժամանակը և 
տեղեկատվությունը հնարավոր դարձրեցին սույն հետազո տության կայացումը:

Մենք երախտապարտ ենք ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը և 
բուհերի ադմի նիստրացիաներին` հետազոտության կազմակերպմանը աջակցելու 
համար:

Հատուկ շնորհակալություն ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակին` բարձրագույն 
կրթության ներառականության խնդրի կարևորման և հետազոտության 
ֆինանսավորման համար:
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ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշմանդամություն

Համաձայն «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի 
կոնվենցիայի, «հաշմանդամություն ունեցող անձինք ներառում են այն անձանց, որոնք ունեն 
երկարաժամկետ ֆիզիկական, հոգեկան, մտավոր և զգայական դժվարություններ, որոնք, 
տարբեր արգելքների հետ փոխազդեցության արդյունքում արգելակում են նրանց լիակատար և 
արդյունավետ մասնակցու թյունը հասարակության կյանքում` մյուսների հետ հավասար»: 

Մատչելիություն

Սույն հետազոտության շրջանակներում «մատչելիություն» եզրը կիրառվում է երեք իմաստով` 
ֆիզիկական միջավայրի մատչելիություն, տեղեկատվության մատչելիության և ծրագրային, 
ակա դեմիական մատչելիություն: «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» 
ՄԱԿ-ի կոնվենցիան մատչելիության այս երեք իմաստները համատեղում է «համընդհանուր 
դիզայն» անվանմամբ, որը սահմանվում է որպես «ապրանքների, միջավայրերի, ծրագրերի 
ու ծառայություն ների դիզայն, որը դրանք առավելագույնս օգտագործելի է դարձնում բոլորի 
համար` առանց շտկումների ու մասնագիտացված դիզայնի անհրաժեշտության: Համընդհանուր 
դիզայնը չի բացա ռում օժանդակ հարմարեցումները հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
որոշակի խմբերի համար:»

Ներառական կրթություն

Ներառական կրթությունը համեմատաբար նոր երևույթ է ինչպես Հայաստանում, այնպես 
էլ ողջ աշխարհում, և գոյություն չունի դրա միասնական, համընդհանուր համաձայնեցված 
սահմանում: Ինչպես ներառական կրթության գաղափարը, այնպես էլ դրա սահմանումը 
ճկուն է և բազմակողմա նի: Սույն հետազոտության շրջանակներում ներառական կրթությունը 
սահմանվում է որպես գա ղափարախոսությունների և գործելակերպի համակցություն, որը

…ընդունում, հարգում և հաշվի է առնում ուսանողների բազմազանությունը:
…փոփոխությունների և բարելավման անընդհատ զարգացող, դինամիկ գործընթաց է` 

ուղղված կրթական համակարգի հարմարեցմանը ուսանողների ամենալայն շրջանակի համար:
…ենթադրում է կրթական մշակույթի, քաղաքականության և գործելակերպի վերա կազ-

մակերպում` համապատասխան կրթական բազմաբնույթ առանձնահատ կություններ ունեցող 
անձանց կարիքներին:

…բավական ճկուն և ընդգրկուն է ցանկացած ուսանողի լիակատար ներառման և նրա 
մասնակցության ապահովման համար:

… ենթադրում է վերաբերմունքային, քաղաքականության, գործընթացային, մի ջավայրային 
և ռեսուրսային արգելքների բացահայտմանն ու հաղթահարման ուղղված շարունակական 
աշխատանքներ:

… հնարավոր է դարձնում ավանդաբար մեկուսացված կամ մարգինալացված խմբերի 
ինտեգրումը ընդհանուր կրթական համակարգում:

…գործընթաց է, որին մասնակցում են շահագրգիռ բոլոր կողմերը` մանկավարժներ, 
ուսանողներ, ընտանիքի անդամներ, համայնքի ներկայացուցիչներ, քաղաքացիական 
հասարակություն, որոշում կայացնողներ և այլն:

…ներառական հասարակության ստեղծմանն ուղղված առավել ընդգրկուն ռազմավարության 
մաս է կազմում:

…անհրաժեշտ, կիրառելի և արդիական է կրթական ամենատարբեր` ֆորմալ և ոչ ֆորմալ 
ձևաչա փերի կազմակերպման համար ուսումնական բոլոր օղակներում` սկսած վաղ մանկական, 
տարրական և միջնակարգ փուլերից մինչև մասնագիտական, բարձրագույն և հետբուհականն 
կրթություն:



6

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Կրթության իրավունքը մարդու հիմնարար իրավունքներից մեկն է, իսկ դրա իրացումը` 
անհատի ձևավորման, զարգացման, հետագա աշխատանքային զբաղվածության և հուսալի 
ապագայի հիմնական գրավականն է: Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար որակյալ 
կրթությունն առավել նշանակալի է, քանի որ սոցիալական այս խմբի համար կրթությունը 
ոչ միայն անձնային և մասնագիտական աճի երաշխիք է, այլ նաև երկրի սոցիալական, 
մշակութային, տնտեսական և քաղաքական գործընթացներում նրանց մասնակցությունն 
ապահովող կարևորագույն գործոն:

Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող ավելի քան 197,0001 հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց համար հասարակական կյանքում ինտեգրման նշակալի արգելք է ներառական 
կրթության գործուն համակարգի բացակայությունը, որը ոչ միայն անհնար է դարձնում կամ 
սահմանափակում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցությունը ուսումնական 
գործընթացներում, այլև բացասականորեն է ազդում կյանքի ընդհանուր որակի վրա:

Հայաստանում կրթական համակարգի ներառականության ապահովումը պաշտոնապես 
համարվում է ՀՀ կառավարության` կրթության ոլորտի առաջ նահերթություններից մեկը և կրթա-
կան բարեփոխումների կարևոր բաղադրիչ: Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կրթության 
կազմակերպումն ամրագրված է «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 
անձանց կրթության մասին» ՀՀ օրենքով, որի համաձայն 2005թ.-ից ներառական կրթությունն 
ընդգրկվել է կրթության զարգացման պետական ծրագրերի մեջ: Ավելին, ՀՀ կողմից 
վավերացված` Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան 
սահմանում է. «Մասնակից պետություններն ապահովում են, որ հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց առանց խտրականության ու մյուսների հետ հավասար հիմունքներով մատչելի լինեն 
ընդհանուր բարձրագույն կրթությունը, մասնագիտական կրթությունը, մեծահասակների 
ուսուցումը և կրթությունը ամբողջ կյանքի ընթացքում: Այս նպատակով մասնակից 
պետություններն ապահովում են, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրվեն 
անհրաժեշտ հնարավորություններ:» (Հոդված 24):

Սակայն, չնայած օրենսդրական որոշակի բարեփոխումների և ֆորմալ գործընթացների, 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար կրթական համակարգը հիմնականում շարունակում 
է մնալ ոչ ներառական: Մինչդեռ հանրակրթության ներառականության ստեղծման ուղղությամբ 
որոշակի քայլեր են ձեռնարկվում, բարձրագույն կրթության ներառականության և մատչելիության 
ապահովման հարցը անգամ պատշաճ հնչեղություն չի ստանում:

Հաշվի առնելով բարձրագույն կրթության համակարգում հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց մասնակցության կարևորությունը ներառական հասարակության կայացման հարցում 
և հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների լիակատար իրացման, ինտեգրման և 
արժանապատիվ կենսամակարդակի ապահովման տեսանկյունից, «Ունիսոն» հասարակական 
կազմակերպությունը ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ հանձն է առել իրականացնել 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար բարձրագույն կրթության ֆիզիկական և ծրագրային 
մատչելիության, ինչպես նաև ակադեմիական ներառականության ուսումնասիրություն:

Իր մասշտաբով և համակողմանիութամբ եզակի այս հետազոտությունն առաջինն 
է Հայաստանում, որ համապարփակ և օբյեկտիվ կերպով գնահատում է կրթության 
ներառականությունը և մատչելի ությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար:

1  ՀՀ բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալություն, դեկտեմբեր 2014
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ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հետազոտության նպատակը և խնդիրները

2014 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին «Ունիսոն» հասարակական կազ-
մակերպությու նը ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ, ձեռնմուխ եղավ գնահատել 
ՀՀ-ում բարձրագույն կրթության ֆիզիկական և ծրագրային մատչելիությունը, ինչպես նաև 
ակադեմիական ներառականությունը: Այդ նպատակով մշակվեց նշված հիմնախնդիրների 
ամբողջական ուսումնասիրությանն ուղղված սոցիոլոգիական հետազոտության հետևյալ 
մեթոդաբանությունը:

Նպատակ`
Գնահատել հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար բարձրագույն կրթության 

ֆիզիկական, ծրագրային մատչելիությունը և ակադեմիական ներառականությունը:

Խնդիրներ`

 Հավաքագրել վիճակագրական տվյալներ հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների 
վերա բերյալ,

 Իրականացնել հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների համար ՀՀ բարձրագույն 
կրթության պայմանների գնահատում,

 Ուսումնասիրել շահագրգիռ կողմերի կարծիքը ՀՀ բարձրագույն կրթության ֆիզիկական, 
ծրագրային մատչելիության և ակադեմիական ներառականության վերաբերյալ (բուհերի 
ադ մինիստրացիաներ, բուհերի դասախոսներ, տարբեր տեսակի հաշմանդամություն 
ունեցող անձինք, հաշմանդամություն չունեցող անձինք և ուսանողներ),

 Գնահատել բուհերի` հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներին ներգրավելու պատրաս-
տակամությունն ու կարողությունները,

 Ուսումնասիրել և գնահատել հանրային կարծիքն ու դիրքորոշումները հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց և ներառականության գաղափարի վերաբերյալ,

 Բացահայտել հաշմանդամության տարբեր տեսակներ ունեցող անձանց համար բարձրա-
գույն կրթություն ստանալու հիմնական խոչընդոտները և այն մարտահրավերները, 
որոնց ներկայումս բախվում են հաշմանդամություն ունեցող ուսանողները,

 Մշակել հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների համար բարձրագույն կրթության 
ներա ռականությանն ուղղված առաջարկություններ:

Հետազոտության մեթոդների ընտրություն

Հետազոտության նպատակի արդյունավետ իրագործման համար կիրառվել են 
սոցիոլոգիական հետազոտության քանակական և որակական մեթոդներ, ինչպես նաև 
դիտարկում և վիճակագրա կան տվյալների հավաքագրում: Վերլուծության բազմագործոնային 
մոդելի կիրառման շնորհիվ դուրս են բերվել և գնահատվել հիմնական շահագրգիռ կողմերի 
տեղեկացվածությունը, վերաբեր մունքը և դիրքորոշումը ուսումնասիրվող խնդիրների վերա-
բերյալ:

Հետազոտության շրջանակներում կիրառվել են տեղեկատվության հավաքագրման 
քանակական և որակական հետևյալ մեթոդները`

1. Հեռախոսային հարցում հետևյալ խմբերի հետ.
 բարձրագույն կրթության համակարգում չներգրավված հաշմանդամություն ունեցող 

ան ձինք,
 հանրություն:
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2. Հարցում` դեմ առ դեմ հարցազրույցների միջոցով հետևյալ խմբերի հետ.
 հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներ,
 հաշմանդամություն չունեցող ուսանողներ:

3. Խորին հարցազրույցներ բուհերի ադմինիստրացիաների ներկայացուցիչների և 
դասախոսնե րի հետ:

4. Վիճակագրական տվյալների ուսումնասիրություն` ընտրված 29 բուհերում հաշմանդամու-
թյուն ունեցող ուսանողների և դասախոսների վերաբերյալ:

5. Դիտարկում` բուհերի ֆիզիկական մատչելիությունն ուսումնասիրելու համար: 
Հետազոտության խնդիրների հիման վրա մշակվել են հետևյալ հետազոտական գործիքները 
(տե´ս Հավելված)`

 Հանրային կարծիքի հեռախոսային հարցման հարցաթերթ,
 Բարձրագույն կրթության համակարգում չներգրավված` հաշմանդամություն ունեցող 

ան ձանց հեռախոսային հարցման հարցաթերթ,
 Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների դեմ առ դեմ հարցման հարցաթերթ, 
 Հաշմանդամություն չունեցող ուսանողների դեմ առ դեմ հարցման հարցաթերթ, 
 Բուհերի ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչների հետ խորին հարցազրույցի հարցաշար,
 Բուհերի դասախոսների հետ խորին հարցազրույցի հարցաշար,
 Վիճակագրական տվյալների հավաքագրման հարցաշար,
 Ֆիզիկական մատչելիության դիտարկման քարտ: 

Բոլոր հարցազրույցները իրականացվել են անանունության սկզբունքով, և հավաքագրված 
բոլոր տվյալները վերլուծության մեջ օգտագործվել են ընդհանրացված ձևով:

Կիրառված մեթոդների համակցությունը հնարավորություն տվեց գնահատել և մեկնաբանել 
ուսումնասիրվող երևույթը, շահագրգիռ հիմնական կողմերի տեղեկացվածության մակարդակը, 
վերաբերմունքը և դիքորոշումները բարձրագույն կրթության ոլորտում հաշմանդամություն 
ունե ցողների ներառման խնդրի վերաբերյալ, ինչպես նաև ուսումնասիրել տարբեր տեսակի 
հաշմանդա մություն ունեցող ուսանողների հետ բուհերի աշխատելու փորձը և նրանց ներգրավելու 
պատրաս տակամությունը: Պատկերն առավել ամբողջական է դարձել բուհերի ֆիզիկական 
մատչելիության դիտարկման արդյունքում` գնահատական տալով ներառականության 
կարևորագույն չափանիշնե րից մեկին: Այս բոլոր մեթոդների կիրառման արդյունքում ստացված 
տվյալները հնարավորություն տվեցին համապարփակ պատկերացում կազմել Հայաստանում 
բարձրագույն կրթության ոլորտում ներառականության արդի մակարդակի վերաբերյալ:

Հետազոտության ընտրանք

Հետազոտությունն իրականացվել է Երևան, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում, քանի 
որ բուհերի ճնշող մեծամասնությունը կենտրոնացված է այս երեք քաղաքներում. բաշխումը 
կատարվել է ելնելով այդ երեք քաղաքներում բուհերի խտությունից: Ընտրանքում ներառվել են 
ամենատարբեր ոլորտների պետական, ոչ պետական և միջպետական 29 բուհեր:

Հաշմանդամություն չունեցող ուսանողների ընտրանքի վստահելիության միջակայքը 
կազմել է 95%` տվյալների ±3.5% սահմանային սխալով: Հանրային կարծիքի ուսումնասիրման 
դեպքում վստահելիության միջակայքը դարձյալ կազմել է 95%, իսկ սահմանային սխալը` ±3%: 
Հետա զոտության ընթացքում հարցվել են հետևյալ հինգ խմբերի ներկայացուցիչները (տե´ս 
Աղյուսակ 1):
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Աղյուսակ 1. Ընտրանքի նկարագրություն

Հարցվածներ Ընտրանքային 
համախմբություն

   Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներ 131

Հաշմանդամություն չունեցող ուսանողներ 811

Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզկենտրոնների բնակիչներ 1122

Բարձրագույն կրթության համակարգում չներգրավված 18-35 տարեկան 
հաշմանդամություն ունեցող անձինք 316

Բուհերի ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչներ 29

Բուհերի դասախոսներ 58

Ընդամենը 2467

Ստորև բերված աղյուսակներում ներկայացված են բուհերի, հաշմանդամություն ունեցող 
ուսանող ների և հաշմանդամություն չունեցող ուսանողների հետ ընտրանքային համա-
խմբությունների հիմնական ցուցանիշները (տե´ս Աղյուսակ 2, 3 և 4):

Աղյուսակ 2. Ուսումնասիրված բուհերի բաշխումն ըստ քաղաքների

Բուհի կարգավիճակ Երևան Գյումրի Վանաձոր Քանակ

Պետական բուհ 9 2 2 13

Ոչ պետական բուհ 12 1 1 14

Միջպետական բուհ 2 - - 2

Ընդամենը 23 3 3 29

Աղյուսակ 3. Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների ընտրանքային համախմբության 
բաշխումն ըստ բուհերի

Բուհի 
կարգավիճակ

Երևան Գյումրի Վանաձոր Ընդամենը
Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս

Պետական բուհ 93 70,9% 19 14,5% 4 3,1% 116 88,5%
Ոչ պետական 
բուհ 11 8,4% - - 2 1,5% 13 9,9%

Միջպետական 
բուհ 2 1,6% - - - - 2 1,6%

Ընդամենը 106 80,9% 19 14,5% 6 4,6% 131 100,0%

Աղյուսակ 4. Հաշմանդամություն չունեցող ուսանողների ընտրանքային համա-
խմբության բաշխումն ըստ բուհերի

Բուհի 
կարգավիճակ

Երևան Գյումրի Վանաձոր Ընդամենը
Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս

Պետական բուհ 543 66.9% 41 5.0% 29 3.6% 613 75.6%
Ոչ պետական 
բուհ 122 15.0% 13 1.6% 10 1.2% 145 17.9%

Միջպետական 
բուհ 53 6.5% - - - - 53 6.5%

Ընդամենը 718 88.5% 54 6.7% 39 4.8% 811 100,0%
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Ուսանողների ընտրության հիմնական չափանիշներն էին.
- կուրսը,
- տարիքը,
- սեռը,
- ֆակուլտետը,
- ուսուցման համակարգը (առկա և հեռակա),
- ուսուցման փուլը (բակալավրիատ և մագիստրատուրա):
Հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների դեպքում, վերոհիշյալ չափանիշներից բացի, 

հաշվի են առնվել նաև հաշմանդամության տեսակը և խումբը:
Աղյուսակ 5-ում և 6-ում ներկայացված է հանրային կարծիքի ուսումնասիրման հա մար 

ընդգրկված բնակչության և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտրանքային հա մա-
խմբությունների բաշ խումն ըստ մարզերի:

Աղյուսակ 5. Բնակչության ընտրանքի բաշխվածությունն ըստ մարզերի
ՀՀ մարզեր Քանակ Տոկոս

Երևան 735 65,50%
Շիրակ 88 7,80%
Լոռի 66 5,90%
Սյունիք 42 3,70%
Կոտայք 42 3,70%
Արմավիր 33 2,90%
Արարատ 30 2,70%
Արագածոտն 27 2,40%
Տավուշ 26 2,30%
Վայոց Ձոր 20 1,80%
Գեղարքունիք 13 1,20%

Ընդամենը 1122 100%

Ընդհանուր բնակչության ներկայացուցիչների ընտրության հարցում կիրառվել է 
բազմաստիճան քվոտային ընտրանքի մեթոդաբանությունը: Ընտրության չափանիշներն էին.

- սեռը, 
- տարիքը:

Աղյուսակ 6. Բարձրագույն կրթության համակարգում չներգրավված, հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց ընտրանքա յին համախմբության բաշխումն ըստ մարզերի.

ՀՀ մարզեր Քանակ Տոկոս
Երևան 223 70,6%
Լոռի 48 15,2%
Արարատ 14 4,4%
Գեղարքունիք 9 2,8%
Կոտայք 7 2,2%
Շիրակ 5 1,6%
Արագածոտն 4 1,3%
Արմավիր 2 0,6%
Վայոց Ձոր 2 0,6%
Սյունիք 1 0,3%
Տավուշ 1 0,3%

Ընդամենը 316 100%
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Այս խմբի մեջ ներառման չափանիշներն էին.

- թերի բարձրագույն կամ միջնակարգ մասնագիտական կրթություն,
- տարիք` 18-35 տարեկան,
- սեռ,
- հաշմանդամության տեսակ,
- հաշմանդամության խումբ:
Այս բոլոր անձինք պոտենցիալ ուսանողներ են, որոնք, սակայն, այս կամ այն պատճառով 

ներգրավ ված չեն բարձրագույն կրթության համակարգում:

Խորին հարցազրույցներ են իրականացվել 87 անձանց հետ` յուրաքանչյուր բուհում 2 
դասախոս և ադմինիստրացիայի 1 ներկայացուցիչ: Բուհերի ադ մինիստրացիաների ներ-
կայացուցիչների ընտ րության չափանիշն էր նրանց իրազեկվածությունը բուհի ակա դե-
միական ծրագրերի, պաշտոնա կան փաս տաթղթերի, բուհի պատմության, տեխնիկական 
հագեցվածության, ֆիզիկական մատչե լիության, ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների և 
այլ գործառնական դրույթների մասին: Արդյունքում, հարցմանը մասնակցած ադմինիստրացիայի 
ներկայացուցիչները հանդիսացել են 2 և ավելի տարիների աշխատանքային փորձ ունեցող 
ասիստենտներ, գիտությունների թեկնածուներ, դոցենտներ և պրոֆեսորներ, որոնք զբաղեցնում 
էին հետևյալ պաշտոնները` 

- ռեկտոր,
- պրոռեկտոր,
- աշխատակազմի ղեկավար,
- դեկան,
- ամբիոնի վարիչ,
- ուսումնական գծով փոխտնօրեն,
- շրջանավարտների պրակտիկայի և կարիերայի կենտրոնի ղեկավար,
- ուսումնական գործընթացի վերահսկման բաժնի վարիչ,
- որակի ապահովման կենտրոնի տնօրեն,
- արտաքին կապերի բաժնի պետ,
- իրավաբանական բաժնի պետ,
- ուսումնական բաժնի աշխատակից,
- գործավար:

Բուհերի դասախոսների ընտրության հարցում կիրառվել է բազմաստիճան քվոտային 
ընտրանքի մեթոդաբանությունը` ընտրության հետևյալ չափանիշներով

1. տվյալ բուհում աշխատանքային ստաժը`
 մինչև 10 տարի,
 10 տարուց ավելի

2. սեռը`
 կին,
 տղամարդ

3. ֆակուլտետը, որտեղ դասախոսը դասավանդում է. ընտրանքում ապահովվել է տարբեր 
ֆա կուլտետներում դասավանդող դասախոսների ներգրավվածությունը:

Հետազոտության իրականացման փուլեր

Սույն հետազոտությունն իրականացվել է հետևյալ փուլերով`
I փուլ – Նախապատրաստական աշխատանքներ. 
հետազոտության մեթոդաբանության մշակում,



12

հետազոտության պլանավորում,

հետազոտության գործիքների մշակում,

ՀՀ ԿԳՆ-ից պաշտոնական թույլտվության ձեռքբերում,

բուհերի հետ պայմանավորվածությունների ձեռքբերում,

hարցազրուցավարների ուսուցում-հրահանգավորում,

մատչելիության դիտարկողների ուսուցում-հրահանգավորում,

գործիքների փորձարկում և վերջնականացում:

II փուլ – Դաշտային աշխատանքներ.

դաշտային աշխատանքների պլանավորում,

քանակական հարցումների և որակական հարցազրույցների անցկացում,

բուհերի ֆիզիկական մատչելիության դիտարկում,

վիճակագրական տվյալների հավաքագրում,

դաշտային աշխատանքների որակի ստուգում:

III փուլ – Տվյալների մշակում.

հարցաթերթում ընդգրկված բաց և կիսաբաց հարցերի փակում,

բաց հարցերի պատասխանների կոդավորում,

քանակական տվյալների մուտքագրում SPSS ծրագրային բազա,

տվյալների բազայի մաքրում,

որակական տեղեկատվության վերծանում և խմբավորում:

IV փուլ – Հաշվետվության պատրաստում.

քանակական տվյալների վերլուծություն,

որակական տվյալների վերլուծություն,

բուհերի ֆիզիկական մատչելիության վերլուծություն,

քանակական և որակական տվյալների, ֆիզիկական մատչելիության վերլուծության և 
վիճակագրական տվյալների համադրում և եզրակացությունների կազմում,

ստացված արդյունքների հիման վրա գործնական հանձնարարականների մշակում,

արդյունքների ներկայացում ներքին և արտաքին շահագրգիռ կողմերին:
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ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԲՈՒՀԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ճշգ րիտ և հու սա լի տե ղե կատ վութ յու նը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց կրթա կան 
ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յան, դրա խթան ման և  ի րաց ման կար ևո րա գույն նա խա պայ ման նե-
րից է և պետք է ա ռանց քա յին դեր ու նե նա կրթա կան բո լոր գոր ծըն թաց նե րի կազ մա կերպ ման 
հար ցում: Կար ևո րե լով վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա վա քագր ման նշա նա կութ յու նը հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հա մար բա րե փո խումներ կա տա րե լու հար ցում, Հաշ ման դա մութ-
յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիան սահ մա նում է, որ քա ղա քա-
կա նութ յուն նե րի ձևա վոր ման և  ի րա կա նաց ման հա մար պետք է հա վա քագր վի հա մա պա տաս-
խան տե ղե կատ վութ յուն, նե րառ յալ վի ճա կագ րա կան և հե տա զո տա կան տվյալ ներ ( Հոդ ված 31, 
Վի ճա կագ րութ յուն և տվ յալ նե րի հա վա քագ րում): Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կող մից վա-
վե րաց ված` կար ևո րա գույն մի ջազ գա յին փաս տաթղ թի այս դրույ թը հատ կա պես նշա նա կա լի է 
բարձ րա գույն կրթութ յան ո լոր տում:

Բու հում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի լիար ժեք ներգ րավ վու մը են թադ րում է 
ան հա տա կան մո տե ցում, որն անհ նար է ա ռանց այդ ու սա նող նե րի վե րա բեր յալ ման րա մասն 
տե ղե կատ վութ յան առ կա յութ յան: Այս տե ղե կա տութ յու նը են թադ րում է ան ձի հաշ ման դա մութ-
յան տե սա կի, խմբի և դ րան ցից բխող հա տուկ կա րիք նե րի վե րա բեր յալ: Հաս կա նա լու հա մար, 
որ քա նով են բու հե րը տի րա պե տում նման տե ղե կատ վութ յա նը, հե տա զո տութ յան ըն թաց քում 
հա վա քագր վել է վի ճա կա գրա կան տե ղե կատ վութ յուն հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե-
րի և դա սա խոս նե րի վե րա բեր յալ (տե´ս Հա վել ված 2):

Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը կար ևոր են ոչ միայն հենց բու հե րի հա մար` կրթութ յան կազ-
մա կերպ ման տե սանկ յու նից, այլ նաև պե տա կան մար մին նե րի և  ի րա վա պաշտ պան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի հա մար` հա մա պա տաս խան ծրագ րե րի և մի ջո ցա ռումնե րի նա խագծ ման և  ի րա-
կա նաց ման հա մար:

Հե տա զո տութ յան շրջա նակ նե րում հա վա քագր ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հի ման 
վրա նա խա տես վում էր ստա նալ ամ բող ջա կան թվա յին պատ կեր բարձ րա գույն կրթութ յան հա-
մա կար գում ներգ րավ ված հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց վե րա բեր յալ: Սա կայն, հե տա-
զո տութ յան ար դյուն քում պարզ դար ձավ, որ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի և դա-
սա խոս նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը, ինչ պես և Հա յաս տա նում ապ րող հաշ ման դա-
մութ յուն ու նե ցող ան ձանց վե րա բեր յալ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը առ հա սա րակ, ճշգրիտ և 
հա մա պար փակ չեն և լիար ժեք չեն ար տա ցո լում ներ կա յիս ի րա վի ճա կը:

Ու սումնա սիր ված 29 բու հե րում դա սա վան դող 7877 դա սա խոս նե րի 0,7%-ը (56 հո գի) որ ևէ 
հաշ ման դա մութ յուն ու նեն: Հարկ է նշել, որ ա ռա ջին խմբի հաշ ման դա մութ յուն դա սա խոս ներ 
չկան, 21,4% (12 հո գի) երկ րորդ խմբի հաշ ման դա մութ յուն ու նեն և 55,4% (31 հո գի)` եր րորդ:

Ընդ հա նուր առ մամբ, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող դա սա խոս նե րի վե րա բեր յալ վի ճա կագ-
րա կան տվյալ նե րը թե րի են և  ոչ հա մա կարգ ված: Հե տա զո տութ յան մեջ ընդգր ված 29 բու հե րից 
միայն 13-ն  են տրա մադ րել տե ղե կատ վութ յուն հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող դա սա խոս նե րի թվի 
վե րա բեր յալ: Իսկ դա սա խոս նե րի հաշ ման դա մութ յան խմբի վե րա բեր յալ տվյալ ներ են տրա-
մադ րել միայն 7 բու հեր:
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Աղ յու սակ 7. Բու հե րի դա սա խոս ներն` ըստ հաշ ման դա մութ յան խմբի.

 Հաշ ման դա մութ յան խումբ
 Քա-
նակ  Տո կոս

Ա ռա ջին խմբի հաշ ման դա մութ յուն - -

Երկ րորդ խմբի հաշ ման դա մութ յուն 12 21.4%

Եր րորդ խմբի հաշ ման դա մութ յուն 31 55.4%

 Հաշ ման դա մութ յան խում բը հայտ նի չէ 13 23.2%

Ըն դա մե նը 56 100.0%

Ու սումնա սիր ված 29 բու հե րում սո վո րում է 73581 ու սա նող, ո րոն ցից 339-ը ու նեն հաշ ման դա-
մու թյուն: Այս պի սով, ըստ բու հե րի տրա մադ րած պաշ տո նա կան տվյալ նե րի, հաշ ման դա մութ-
յուն ու նե ցող ու սա նող նե րը կազ մում են հե տա զոտ ված բու հե րի ու սա նող նե րի ըն դա մե նը 0,5%-
ը: Ըստ Ա ռող ջա պա հութ յան մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան վեր ջին տվյալ նե րի, աշ խար հի 
բնակ չութ յան 15 տո կոսն ու նի այս կամ այն տե սա կի հաշ ման դա մութ յուն: Այս տե ղից կա րե լի է 
եզ րա կաց նել, որ կամ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու-
նը խիստ թե րի է, կամ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց միայն անն շան մասն է փաս տա ցի 
ներգ րավ ված բարձ րա գույն կրթա կան հա մա կար գում:

Վի ճա կագ րութ յան հա մա ձայն, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի մե ծա մաս նութ յու-
նը` 58,7%-ը, ու նեն եր րորդ խմբի հաշ ման դա մութ յուն, 19,5%-ը` երկ րորդ խմբի հաշ ման դա մութ-
յուն, 5,3%-ը` ա ռա ջին: Միև նույն ժա մա նակ, վի ճա կագ րութ յու նը դարձ յալ լիար ժեք չէ. հաշ ման դա-
մու թյուն ու նե ցող ու սա նող նե րի 16.5 տո կո սի վե րա բեր յալ բու հե րը տե ղե կութ յուն ներ չու նեն (տե´ս 
Աղ յու սակ 8):

Թե րի է նաև հաշ ման դա մութ յան տե սա կի վե րա բեր յալ վի ճա կագ րութ յու նը: Հաշ ման դա մութ-
յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի 48,4 տո կո սի հաշ ման դա մութ յան տե սա կի վե րա բեր յալ բու հե րը տե-
ղե կու թյուն ներ չու նեն: Սա հատ կա պես ան հանգս տաց նող է, քա նի որ հենց հաշ ման դա մութ յան 
տե սա կի վե րա բեր յալ ի րա զեկ վա ծութ յունն է հնա րա վո րութ յուն տա լիս բու հի ղե կա վա րութ յա նը 
և դա սա խոս նե րին ա պա հո վել ան ձի ան հա տա կան կրթա կան և  այլ կա րիք նե րին հա մա պա տաս-
խան պայ ման ներ:

Ըստ ստաց ված տվյալ նե րի, հե նա շար ժո ղա կան խնդիր ներ ու նե ցող ու սա նող նե րը կազ մում 
են 9,7%, տե սո ղա կան խնդիր ներ` 7,4%, լսո ղա կան խնդիր ներ` 1,2%, խոս քա յին խնդիր ներ` 1,2%, և 
32,1% այլ հաշ ման դա մութ յուն ու նեն: Հարկ է նշել նաև, որ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա մա-
ձայն, մտա վոր խնդիր ներ ու նե ցող ոչ մի ու սա նող ու սումնա սիր ված բու հե րում չկա:

Աղ յու սակ 8. Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի բաշ խումն ըստ հաշ ման դա-
մութ յան խմբի.

Ա ռա ջին խմբի հաշ ման դա մութ յուն 5.3%
Երկ րորդ խմբի հաշ ման դա մութ յուն 19.5%
Եր րորդ խմբի հաշ ման դա մութ յուն 58.7%
 Հաշ ման դա մութ յան խում բը հայտ նի չէ 16.5%

Ըն դա մե նը 100%
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Աղ յու սակ 9. Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի բաշ խումն ըստ հաշ ման դա-
մութ յան տե սա կի.

 Հե նա շար ժո ղա կան խնդիր ներ ու նե ցող 9.7%

 Տե սո ղա կան խնդիր ներ ու նե ցող 7.4%

Լ սո ղա կան խնդիր ներ ու նե ցող 1.2%

 Խոս քա յին խնդիր ներ ու նե ցող 1.2%

Մ տա վոր հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող -

Այլ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 32.1%

 Հաշ ման դա մութ յան տե սա կը հայտ նի չէ 48.4%

Ըն դա մե նը 100%

 Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի 62,3%-ն  ա րա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ ներ են, 
37,7%-ը` ի գա կան: Առ կա ու սուց ման հա մա կար գում սո վո րում են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու-
սա նող նե րի 68,1%-ը, իսկ 31,9%-ը` հե ռա կա: Բա կա լավ րիա տում սո վո րում են նրանց 78%-ը, իսկ 
22%-ը մա գիստ րա տու րա յում են սո վո րում: 

Աղ յու սակ 10. Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի բաշ խումն ըստ սե ռի.

Ի գա կան սե ռի 37.7%
Ա րա կան սե ռի 62.3%

Ըն դա մե նը 100%

Աղ յու սակ 11. Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի բաշ խումն ըստ ու սուց ման       
հա մա կար գի.

Առ կա ու սուց ման հա մա կար գում 68.1%
 Հե ռա կա ու սուց ման հա մա կար գում 31.9%

Ըն դա մե նը 100%

Աղ յու սակ 12. Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րը բա կա լավ րիա տում և մա գիստ-
րա տու րա յում.

 Բա կա լավ րիա տում 78%

 Մա գիստ րա տու րա յում 22%

Ըն դա մե նը 100%

Ամ փո փե լով ստաց ված վի ճա կագ րա կան տե ղե կատ վութ յու նը, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ 
բու հե րում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը թե րի է: 
Ա վե լին, առ կա տվյալ նե րը բու հե րի կող մից հիմնա կա նում կի րառ վում են ֆի նան սա կան հար ցե-
րի կար գա վոր ման նպա տա կով. ՀՀ օ րենսդ րութ յու նը 1-ին և 2-րդ խմ բե րի հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք է շնոր հում դի մել պե տա կան բու հե րի մրցույ թից դուրս տե ղե րի հա-
մար (պետ պատ վե րի շրջա նակ նե րում), որն էլ պար տա վո րեց նում է բու հե րին տե ղե կատ վութ յուն 
հա վա քագ րել ու սա նող նե րի հաշ ման դա մութ յան խմբի վե րա բեր յալ:
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Բու հա կան կրթութ յան կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ նե րից է ու սա նող-դա սա խոս-ադ մի նիստ-
րա ցիա արդ յու նա վետ շփու մը և հա մա գոր ծակ ցութ յու նը: Նե րա ռա կան կրթութ յան հա մա կար գը 
հա մե մա տա բար նոր է մեր երկ րում, և բու հե րի դա սա խոս նե րի ու ադ մի նիստ րա տիվ աշ խա տող-
նե րի տե ղե կաց վա ծութ յունն ու պատ րաս տա կա մութ յու նը նե րա ռա կան կրթութ յան ներդր ման 
կար ևո րա գույն շար ժիչ ներն են: 

Ադ մի նիստ րա տիվ աշ խա տող ներն են կոչ ված ա պա հո վել հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կար-
գեր, ֆի զի կա կան և կր թա կան մատ չե լիութ յան չա փա նիշ նե րի լիար ժեք ի րա գոր ծու մը, տրա մադ-
րել անհ րա ժեշտ ծա ռա յութ յուն ներ, ուղ ղոր դել հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րի վե րա պատ-
րաս տու մը և  ողջ հա մա կար գի աշ խա տան քը: Միա ժա մա նակ, ողջ գոր ծըն թա ցում ա ռաջ նա յին 
խնդիր է հար գան քը դե պի ան ձի ար ժա նա պատ վութ յու նը, գաղտ նիութ յան սկզբուն քի պահ պա-
նու մը, ու սումնա կան գոր ծըն թա ցի ա ռա վե լա գույն արդ յու նա վե տութ յան ա պա հո վու մը:

Մ յուս կող մից, դա սա խո սա կան անձ նա կազմն է մաս նա գե տի պատ րաստ ման ան մի ջա կան 
ե րաշ խա վո րը և պա տաս խա նա տուն: Այդ ա ռու մով դա սա խոս նե րի ի րա զեկ վա ծութ յու նը և  ոչ 
խտրա կան վե րա բեր մուն քը պար տա դիր նա խա պայ ման են նե րա ռա կան կրթութ յան կա յաց ման 
հա մար: Ան ձի մաս նա գի տա կան ինք նագ նա հա տա կա նը ան մի ջա կա նո րեն կախ ված է դա սա խո-
սի վե րա բեր մուն քից. ե թե հաշ ման դա մութ յան վե րա բեր յալ դա սա խո սի վե րա բեր մուն քը հա գե-
ցած է զա նա զան կարծ րա տի պե րով, դա կա րող է ան ձի մաս նա գի տա կան կա յաց ման լուրջ խո-
չըն դոտ դառ նալ:

Թերևս, անհ նար է թե րագ նա հա տել դա սա խոս նե րի և  ադ մի նիստ րա տիվ աշ խա տա կազ մի 
դե րը նե րա ռա կան կրթութ յան կա յաց ման գոր ծըն թա ցում: Նե րա ռա կան կրթութ յան և մաս նա-
վո րա պես հաշ ման դա մութ յան վե րա բեր յալ այս եր կու խմբե րի ի րա զեկ վա ծութ յու նը, պատ րաս-
տա կա մութ յու նը և վե րա բեր մուն քը հաս կա նա լու, ինչ պես նաև գոր ծըն թա ցի փաս տա ցի կազ մա-
կերպ ման ման րա մաս նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յուն ստա նա լու հա մար դա սա խոս նե րի 
և  ադ մի նիստ րա ցիա յի աշ խա տող նե րի հետ ի րա կա նաց վել են խո րին հար ցազ րույց ներ (տե´ս 
Հա վել ված):

Նե րա ռա կան կրթութ յան և Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին 
ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիա յի վե րա բեր յալ բու հե րի դա սա խոս նե րի և  ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա-

ցու ցիչ նե րի դիր քո րո շումնե րը

Նե րա ռա կան կրթութ յան և Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին 
ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիա յի վե րա բեր յալ բու հե րի դա սա խոս նե րի և  ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի դիր քո րո շումնե րը նախ ևա ռաջ պայ մա նա վոր ված են նրանց տե ղե կաց վա ծութ յան աս-
տի ճա նով: Ինչ պես պարզ դար ձավ հե տա զո տութ յան ըն թաց քում, նե րա ռա կան կրթութ յան վե-
րա բեր յալ տե ղե կաց վա ծութ յու նը բա վա րար չէ` 87 հարց ված նե րից 11-ն  ընդ հա րա պես ծա նոթ 
չեն նե րա ռա կան կրթութ յան գա ղա փա րին: Իսկ եր ևույ թին ծա նոթ ան ձանց մե ծա մաս նութ յու-
նը նե րա ռա կան կրթութ յան մա սին միայն մա կե րե սա յին պատ կե րա ցում ու նի. ակն հայտ է այդ 
ան ձանց մոտ նե րա ռա կան կրթութ յան չա փա նիշ նե րի մա սին հստակ գի տե լիք նե րի պա կա սը: 
Ադ մի նիստ րա ցիա յի միայն 4 ներ կա յա ցու ցիչ ներ են հայտ նել ի րենց տե սա կե տը` շեշ տադ րե լով 
բու հա կան կա ռույց նե րի ֆի զի կա կան ան մատ չե լիութ յունն ու ո րոշ տե սակ նե րի հաշ ման դա մութ-
յուն ու նե ցող նե րի (տե սո ղա կան և լ սո ղա կան խնդիր նե րով ան ձանց) հա մար կրթութ յան կազ մա-
կերպ ման անհ նա րի նութ յու նը:

…բազ մա թիվ թե րութ յուն ներ ու խնդիր ներ կան հա յաս տան յան բու հե րի` այդ ստան-
դարտ նե րին հա մա պա տաս խա նե լիութ յան հար ցում, և դա օբ յեկ տի վո րեն է ա ռա ջա նում, 
քա նի որ գե րա գույն խնդի րը կա յա նում է նրա նում, որ մենք ըն դօ րի նա կում ենք դրսի նը, 
ո րը, ինչ խոսք, կա րող է ստրա տե գիա կան տե սա կե տից ճիշտ հա մար վել, սա կայն տակ-
տի կա կան տե սա կե տից պետք է ա ռանձ նա հա տուկ մո տե ցում լի նի: … Բո լորս միան շա-
նակ հա մա ձայն ենք, որ այդ խնդի րը լիար ժեք լու ծում պետք է ստա նա, սա կայն դրա 
հա մար հա մա պա տաս խան քայ լե րը ո րո՞նք են, ինչ պե՞ս պետք է մենք այդ ճա նա պար հը 
հաղ թա հա րենք, ա հա այս հար ցե րի պա տաս խան նե րը չու նենք (ոչ պե տա կան բու հի ադ-
մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, ար.):
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… Հա յաս տա նի բարձ րա գույն կրթութ յու նը չի հա մա պա տաս խա նում նե րա ռա կան 
կրթութ յան չա փա նիշ նե րին, ո րով հետև ոչ մի բու հում չկան հա մա պա տաս խան շեն քա յին 
պայ ման ներ, որ պես զի յու րա քանչ յուր կրթութ յուն ստա նալ ցան կա ցող հաշ ման դա մութ-
յուն ու նե ցող անձ կա րո ղա նա դի մել, դրա նից բա ցի, փո խադր ման հնա րա վո րութ յուն նե-
րը սահ մա նա փակ ված են: … Մեր բու հում ա ռա ջին հար կի մուտ քի աս տի ճա նա վան դա-
կը հար մա րաց ված է հաշ ման դամնե րի տե ղա շարժն ա պա հո վե լու հա մար, բայց մնա-
ցած անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը բա ցա կա յում են, ո րով հետև շեն քը կա ռուց ված է վա ղուց` 
դեռևս ԽՍՀՄ ժա մա նակ, և  այս խնդի րը բո լոր բու հե րին է վե րա բե րում (պե տա կան բու հի 
ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, իգ.):

Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը վկա յում են, որ ինչ պես նե րա ռա կան կրթութ յան չա փա նիշ-
նե րի, այն պես էլ կոն վեն ցիա յի վե րա բեր յալ հարց ված նե րի տե ղե կաց վա ծութ յան մա կար դա կը 
բա վա կան ցածր է: Հարց ված նե րից միայն 6-ն  ար տա հայ տե ցին կոն վեն ցիա յի վե րա բեր յալ ո րո-
շա կի դիր քո րո շում, դի տար կե լով այն որ պես մար դա սի րա կան ու ղե նիշ: Միև նույն ժա մա նակ, 
հարց ված նե րը կա րևո րում են կոն վեն ցիան ազ գա յին մտա ծե լա կեր պին հար մա րեց նե լու անհ-
րա ժեշ տութ յու նը և դ րա դրույթ նե րի ի րա գոր ծումն այն պես, որ վեր ջին ներս չկրեն ձևա կան ու 
ընդ հան րա կան բնույթ: Պե տա կան բու հե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կոն վեն ցիա յի դրույթ նե րի պահ-
պան ման և դ րանց ի րա գործ ման հետ ևո ղա կա նութ յան հար ցում կար ևո րել են հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի ակ տիվ գոր ծու նեութ յու նը` պե տութ յան հետ փոխ հա մա գոր ծակ ցութ-
յան պայ ման նե րում:

… Միան շա նակ դրա կան եմ գնա հա տում կոն վեն ցիան, ո րով հետև ե թե մենք բո լորս հետ-
ևենք կոն վեն ցիա յի բո լոր հոդ ված նե րին, ա պա շատ բա նե րի կա րող ենք հաս նել, այ նինչ, 
հա սա րա կութ յու նը դեռևս տեղ յակ չէ, որ գո յութ յուն ու նի նման կոն վեն ցիա, ո րը հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք ներն է պաշտ պա նում (ոչ պե տա կան բու հի դա-
սա խոս, իգ.):

…Ես ան գամ մի ջո ցա ռում եմ կազ մա կեր պել կոն վեն ցիա յի հետ կապ ված: Ե թե գլո բալ 
վերց նեք, ա պա կոն վեն ցիան` ինք նին դրա կան եր ևույթ է, սա կայն բա ցա սա կան ե րան գը 
կա յա նում է նրա նում, որ հաշ վի չեն առն վում տե ղա կան, ազ գա յին մեն թա լի տե տը, մեր 
կեն ցա ղը (պե տա կան բու հի դա սա խոս, իգ.):

…ՄԱԿ-ը շատ գե ղե ցիկ ձևա կեր պել է, որ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մար դիկ ու նեն հա-
վա սար ի րա վունք ներ: Միակ ան հանգս տութ յունն այն է, որ պետք է հա սա նե լի դարձ-
նել այն ա մե նը, ին չը հնա րա վոր է հասց նել, այ սինքն` ե թե կա ռույց նե րի հետ է կապ ված, 
պետք է դրանք մատ չե լի դարձ նել, ե թե մար դու ֆի զի կա կա նի հետ է կապ ված, ա պա 
պետք է դա փոխլ րաց նել, որ պես զի նա կա րո ղա նա ին տեգր վել և մաս նակ ցել հա սա րա-
կա կան կյան քին: Բայց մե խա նիզմնե րը, թե ինչ պես դա պետք է ար վի զար գա ցած երկր-
նե րում և սո ցիա լա պես վատ վի ճա կում գտնվող կամ զար գա ցող երկր նե րում, ՄԱԿ-ը չի 
նշել (պե տա կան բու հի դա սա խոս, իգ.):

Նե րա ռա կան կրթութ յա նը ծա նոթ հարց ված նե րի կար ծի քով ՀՀ-ում նե րա ռա կան կրթութ յու-
նը դեռևս զար գաց ման փու լում է: Դա սա խոս նե րի և  ադ մի նիստ րա ցիա նե րի վե րա բեր մուն քը նե-
րա ռա կան կրթութ յան հան դեպ հիմնա կա նում դրա կան է: Գե րակշ ռող է այն կար ծի քը, որ նե րա-
ռա կան կրթու թյու նը ի րա վա կան և մարդ կա յին ար ժեք նե րի տե սա կե տից հա վա սար պայ ման ներ 
է ստեղ ծում, որ պես զի հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձինք կրթվեն հաշ ման դա մութ յուն չու նե-
ցող ան ձանց հետ միա սին: Ա վե լին, նե րա ռա կան կրթութ յան հա մա կար գի կի րա ռու մը, հատ կա-
պես բու հե րի ադ մի նիստ րա ցիա նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից դի տարկ վում է որ պես ա զատ 
և  ա ռողջ հա սա րա կու թյուն ու նե նա լու նա խա պայ ման: Հարց ված նե րը հատ կա պես կար ևո րե ցին 
նե րա ռա կան կրթութ յան հետ ևո ղա կան ներդ րու մը կրթութ յան տար բեր մա կար դակ նե րում` նա-
խակր թա րան նե րում, դպրոց նե րում, մի ջին մաս նա գի տա կան ու սումնա կան հաս տա տութ յուն նե-
րում և բու հե րում:

… Մենք հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց պետք է հնա րա վո րութ յուն տանք ամ բող-
ջա կա նո րեն նե րառ վել հա սա րա կութ յան մեջ, այ սինքն` պետք է նրանց հա մար սո ցիա լա-
կան, ֆի զի կա կան պայ ման ներ ստեղ ծենք, որ պես զի նրանք կա րո ղա նան լավ կրթութ յուն 
ստա նալ և  ու սա նող նե րի միջև ոչ մի տար բե րութ յուն չդնենք (ոչ պե տա կան բու հի դա սա-
խոս, իգ.):
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…Այս տեղ եր կու կար ծիք պետք չէ, պետք է հնա րա վո րինս օ ժան դա կել, որ հաշ ման դա-
մութ յուն ու նե ցող մար դիկ ստա նան լիար ժեք կրթութ յուն, իսկ թե ինչ քա նով է դա հնա րա-
վոր, ար դեն կախ ված է և´ բու հա կան հա մա կար գից, և´ տվյալ մար դուց: Հաշ ման դա մութ-
յուն ու նե ցող մարդն էլ պետք է ի րեն ստի պի, որ գա բուհ ու սո վո րի. շա տերն` ի րենք չեն 
ու զում (ոչ պե տա կան բու հի դա սա խոս, ար.):
... Պետք է բո լոր հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձինք ի րենց ու նա կութ յուն նե րը փոր ձեն 
կրթութ յան ո լոր տում, որ պես զի կա յա նան ա ռա ջին հեր թին որ պես քա ղա քա ցի ներ, այ-
սինքն` կրթութ յուն ու նե նա նա լուց հե տո կա րո ղա նան ի րենք ի րենց աշ խա տան քով ա պա-
հո վել, որ պես զի չսպա սեն, թե պե տութ յու նից կկա րո ղա նա՞ն, արդ յոք, նպաստ ստա նալ, 
չնա յեն հա րա զատ նե րի, բա րե կամնե րի օգ նութ յա նը... Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մար-
դը պետք է լի նի նույն քա ղա քա ցին, ինչ պես հաշ ման դա մութ յուն չու նե ցո ղը (ոչ պե տա կան 
բու հի ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, ար.):

... Նե րա ռա կան կրթութ յամբ մի գու ցե փո խե՞նք ստեղծ ված կարծ րա տի պե րը հաշ ման դա-
մութ յուն ու նե ցող մարդ կանց վե րա բեր յալ, իսկ դա, այս պես ա սած, նվիր յալ նե րի գործ է 
(պե տա կան բու հի ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, իգ.):

… Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող բազ մա թիվ մար դիկ շատ ա վե լի ու ժեղ են, շատ ա վե լի 
դրա կան աչ քե րով են նա յում կյան քին, քան ոչ հաշ ման դամնե րը, ո րոնք ա վե լի թե րա հա-
վատ են: Իսկ երբ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մար դիկ հա մար ձա կութ յամբ ներս են գոր-
ծում հա սա րա կութ յան ո րո շա կի շեր տեր, մաս նա վո րա պես` բուհ, ի րենք փո խում են մտա-
ծե լա կեր պը, նրանց ներ կա յութ յու նը ար դեն իսկ ստի պում է, որ պես զի մյուս նե րը ա վե լի 
հու մա նիս տա կան մո տե ցում ցու ցա բե րեն (ոչ պե տա կան բու հի դա սա խոս, իգ.):

Հարց ված նե րը շեշ տել են նե րա ռա կան կրթութ յան ինչ պես ու ժեղ, այն պես էլ թույլ կող մե րը: 
Դա սա խոս նե րը և  ադ մի նիստ րա տիվ աշ խա տա կից ներն ա ռանձ նաց րել են ՀՀ-ում նե րա ռա կան 
կրթութ յան հետև յալ դրա կան կող մե րը.

 հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մար դիկ ի րենց հա սա րա կութ յու նից օ տար ված չեն հա մա-
րում, ի րենց զգում են հա սա րա կութ յան լիար ժեք ան դամներ,

 ի րաց վում է հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մարդ կանց կրթութ յան ի րա վուն քը, 
 ի րաց վում է հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մարդ կանց աշ խա տան քի ի րա վուն քը,
 աս տի ճա նա բար վե րա նում է հա սա րա կութ յան կող մից հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան-

ձանց հան դեպ դրսևոր վող վատ վե րա բեր մուն քը (ծաղ րանք, ար հա մար հանք, ան տե սում, 
ժխտում),

 նպաս տում է հա սա րա կութ յան կարծ րա տի պա յին մտա ծո ղութ յան փո փոխ մա նը,
 բա ցի պե տութ յու նից, այլ կազ մա կեր պութ յուն ներ (ՀԿ ո լորտ, մաս նա վոր ո լորտ, մի ջազ-

գա յին կազ մա կեր պութ յուն ներ) ևս ս տանձ նում են հա սա րա կութ յան մեջ հաշ ման դա մութ-
յուն ու նե ցող ան ձանց ին տեգր ման ա ռա քե լութ յու նը, 

 նե րա ռա կան կրթութ յու նը ներդր վե լով բու հա կան կրթութ յա նը նա խոր դող օ ղակ նե րում 
(ման կա պար տեզ, դպրոց)` նպաս տում է հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մարդ կանց սո ցիա-
լա կա նաց մա նը հենց վաղ տա րի քից,

 բա ցա հայ տում է հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մարդ կանց նե րու ժը և  ինք նաի րաց ման 
հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում,

 նպաս տում է հա սա րա կութ յան մեջ մար դա սի րութ յան տա րած մա նը:

Ինչ վե րա բե րում է բա ցա սա կան կող մե րին, հարց ված նե րը հիմնա կա նում շեշ տադ րել են ոչ 
թե նե րա ռա կան կրթութ յան թե րութ յուն նե րը, այլ բարձ րա գույն կրթութ յան ո լոր տում ներ կա յումս 
առ կա այն բա ցերն ու խնդիր նե րը, ո րոնք խո չըն դո տում են նե րա ռա կան կրթութ յան կի րառ մա նը 
գործ նա կա նում: Հարց ված նե րի կար ծի քով, նե րա ռա կան կրթութ յան հա մա կար գը, հատ կա պես 
հա սա րա կութ յան վե րա բեր մուն քի փո փո խութ յան ա ռու մով, դեռևս ամ բող ջութ յամբ չի ծա ռա յում 
իր նպա տա կին: Սա ուղ ղա կիո րեն պայ մա նա վոր ված է ինչ պես տե ղե կատ վա կան ան հա մա չա-
փութ յուն նե րի առ կա յութ յամբ ու մաս նա գի տա կան ռե սուրս նե րի պա կա սով, այն պես էլ հա սա-
րա կութ յան ոչ միան շա նակ վե րա բեր մուն քով: Այս ա մե նից զատ, հարց ված նե րը ներ կա յաց րել են 
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նե րա ռա կան կրթութ յան բա ցա սա կան կող մե րի մա սին ի րենց տե սա կետ նե րը. նրանց մի մա սը 
ի րա վի ճա կը հա մա րել է ժա մա նա կա վոր և  ա պա գա յում կան խա տե սել ա վե լի կա յուն ա ռա ջըն-
թաց, իսկ մյուս մա սը` հա մա կար գի ներդր ման փոր ձե րը հա մա րել է զուր ջան քեր և  ան հա ջող 
ո րո շում: Այս պի սով, հարց ված նե րը նշել են նե րա ռա կան կրթութ յան ո լոր տում առ կա հետև յալ 
խնդիր նե րը և բա ցե րը.

 հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րի պա կաս,
 առ կա մաս նա գետ նե րի ո րա կա վոր ման ցածր մա կար դակ,
 բազ մա մաս նա գի տա կան թի մում ո րոշ նեղ մաս նա գետ նե րի (օ րի նակ` ա դապ տա տիվ ֆի-

զի կա կան կուլ տու րա յի մաս նա գետ) բա ցա կա յութ յուն,
 բո լոր տե սա կի հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մարդ կանց նե րա ռում` ա ռանց վե րա պա հում-

նե րի (ո րոշ հարց ված ներ այն կար ծի քին են, որ մտա վոր խնդիր ներ ու նե ցող մար դիկ 
պետք է ա ռան ձին սո վո րեն),

 հաշ ման դա մութ յուն չու նե ցող ե րե խա նե րը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող նե րից ո րոշ վար-
քա յին նմուշ ներ են ըն դօ րի նա կում,

 հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց խնդիր նե րը շեշ տադր վում են:

... Նե րա ռա կան կրթութ յան հա մա կար գում ներգ րավ ված ման կա վարժ նե րը դեռևս պատ-
րաստ չեն ե րե խա նե րի հետ շփմա նը: Ե թե դա սա րա նում կա ա շա կերտ, որն ու նի հա տուկ 
կա րիք, ու սու ցի չը այն քան է կենտ րո նա նում նրա վրա, որ թե կուզ միայն գի տե լի քի ա ռու-
մով տու ժում են մնա ցած ա շա կերտ նե րը, այ նինչ խնդի րը հաշ ման դամնե րին խրա խու-
սելն է, ոչ թե մնա ցա ծի կրթա կան մա կար դա կը ի ջաց նե լը: Սա գա լիս է թե´ հա տուկ ման-
կա վարժ նե րի փորձ չու նե նա լուց, թե´ հմտութ յուն նե րի պա կա սից ու պատ րաստ չլի նե լուց 
(պե տա կան բու հի դա սա խոս, ար.):

...Հս տակ մե թո դա բա նութ յուն չկա, քա նի որ կան ա ռար կա ներ, ո րոնք հաշ ման դա մութ-
յուն ու նե ցող ե րե խա նե րը պետք է ա ռան ձին անց նեն, ու պետք է մաս նա գի տա կան «սքրի-
նինգ» ար վի, հե տո նոր դա սա րան նե րը խմբա վոր վեն, ոչ թե ուղ ղա կի մի շարք հաշ ման-
դամնե րի բե րեն ու տե ղա վո րեն ոչ հաշ ման դամ ա շա կերտ նե րի հետ (պե տա կան բու հի 
դա սա խոս, իգ.):

… Մի գու ցե ըստ օ րեն քի պետք է ա պա հով վի հա սա րա կութ յան բո լոր ան դամնե րի հա վա-
սար կրթու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը` ան կախ նրանց ֆի զի կա կան, մտա վոր վի ճա կից, 
սա կայն ե թե վե րա նանք ի րա վուն քի հար թութ յու նից, ա պա ես կար ծում եմ, որ բո լոր տե-
սա կի հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մարդ կանց մի դաշտ բե րե լը այդ քան էլ ճիշտ չէ, քա նի 
որ մտա վոր հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մար դիկ պետք է ա ռանձ նավնեն, պետք է նրանց 
զերծ պա հել հա սա րա կութ յու նից (ոչ պե տա կան բու հի դա սա խոս, ար.):

...Ե րե խա նե րը երբ լի նում են խնդիր ներ ու նե ցող նե րի հետ, սպուն գի նման նրան ցից 
սկսում են ներ քա շել կամ ձեռք բե րել ի րենց խնդիր նե րը, ըն դօ րի նա կել շար ժումնե րը, 
արդ յուն քում չկա կա զո ղը սկսում է կա կա զել, լավ լսո ղը սկսում է հար ցը մի քա նի ան գամ 
տալ, իսկ մեկ ու րիշն էլ սկսում է գո ռա լով խո սել (ոչ պե տա կան բու հի դա սա խոս, իգ.):

...Իմ կար ծի քով, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խան ընդ հա նուր դա սա րա նում, ոչ հաշ-
ման դամնե րի կող քին ա ռա ջին հեր թին սթրես կապ րի, ո րով հետև մեր հա սա րա կութ յան 
մեջ ինքն ի րեն գնա հա տում է թե րար ժե քո րեն, ի րեն զգում է սար սա փե լի կոմպ լեքս նե րի 
և բար դույթ նե րի մեջ: Հի մա այդ ե րե խա յին ճի՞շտ է հա նել ու բե րել մեջ տեղ, որ պես զի 
ին տեգր վի հա սա րա կութ յան մեջ, և  արդ յո՞ք նա կին տեգր վի, թե՞ մի հատ էլ ա վե լի խո րը 
հո գե կան տրավ մա կհասց նենք նրան... Իմ կար ծի քով, մեր երկ րի պա րա գա յում նե րա ռա-
կան կրթութ յան մա սին խո սելն ի մաս տուն չէ (պե տա կան բու հի դա սա խոս, իգ.):

Նե րա ռա կան կրթութ յան խնդիր նե րին անդ րա դառ նա լիս` հարց ված նե րի ո րոշ մա սը (ադ մի-
նիստ րա ցիա յի 10 ներ կա յա ցու ցիչ ներ) կար ծում է, որ նե րա ռա կան կրթութ յան ծրագ րե րի ներդ-
ման դաշ տում այ սօր ցայ տուն դրա կան տե ղա շար ժեր են նկատ վում: Սա կայն, միև նույն ժա մա-
նակ, հարց ված նե րի կող մից շեշտ վում է, որ դրա գործ նա կան կի րա ռութ յունն ա պա հո վե լու հա-
մար դեռևս լայ նա ծա վալ աշ խա տանք ներ են պա հանջ վում: Այդ թվում`
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 ֆի զի կա կան մատ չե լիութ յան ա պա հո վում,
 կրթա կան ծրագ րե րի կա ռուց ված քա յին և բո վան դա կա յին փո փո խութ յուն ներ,
 հա սա րա կութ յան վե րա բեր մուն քի, հո գե բա նա կան մթնո լոր տի փո փո խում,
 հան րութ յան լայն շեր տե րի ի րա զե կում:

... Ֆի զի կա կան կամ մե խա նի կա կան պայ ման նե րի ստեղծ ման ա ռու մով աշ խա տան քը 
այդ քան էլ մեծ բար դութ յուն չի ներ կա յաց նում, սա կայն դա պա հան ջում է ո րո շա կի ֆի-
նան սա կան ներդ րումներ. աս տի ճա նա վան դակ նե րի վրա թե քա հար թակ նե րի ստեղ ծում, 
վե րե լակ նե րի հար մա րե ցում, զու գա րան նե րում հա մա պա տաս խան պայ ման նե րի ստեղ-
ծում` լվա ցա րան ներ, բռնակ ներ և  այլն... Այս տեղ մեկ ու րիշ դժբախ տութ յուն կա, որ նոր 
շեն քեր կա ռու ցե լիս` դրանց նա խագ ծե րում նշված պայ ման նե րը նա խա պես հաշ վի չեն 
առ նում, այ սինքն նե րա ռա կան կրթութ յան ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի մշա կույ թը ճար-
տա րա պետ նե րի կող մից դեռևս ան տես վում է (ոչ պե տա կան բու հի ադ մի նիստ րա ցիա յի 
ներ կա յա ցու ցիչ, ար.):

...Երբ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նո ղը գա լիս է բուհ, իր տա նից մինչև բուհ հաս-
նե լու ճա նա պար հին նա բախ վում է մի շարք խնդիր նե րի ու ան հար մա րութ յուն նե րի... 
Նե րա ռա կան կրթութ յան հա մա կար գի ներդր ման գոր ծըն թա ցում սա ևս կար ևո րա գույն 
գոր ծոն է, ո րին պետք է հա մընդ հա նուր լու ծում տալ (ոչ պե տա կան բու հի ադ մի նիստ րա-
ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, իգ.):

...Կր թա կան ծրագ րե րի կա ռուց ված քա յին ու բո վան դա կա յին փո փո խութ յուն նե րի ա ռու-
մով շատ ա վե լի դժվար է, քա նի որ պա հանջ վում է յու րա քանչ յուր տե սա կի հաշ ման դա-
մութ յուն ու նե ցող մար դու հա մար հա մա պա տաս խան կրթա կան ծրագ րի, մե թո դա բա նա-
կան ցու ցումնե րի, տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի ա պա հո վում, հե ռա վար ու սուց ման հա մա-
կար գի ներդ րում, դա սագր քե րի ստեղ ծում, ին չը ՀՀ-ում դեռևս լուծ ված չէ (ոչ պե տա կան 
բու հի ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, ար.):

Այս գոր ծըն թա ցի արդ յու նա վե տութ յու նը հիմնա կա նում պայ մա նա վոր ված է շա հագր գիռ 
կող մե րի` պե տա կան մար մին նե րի, մաս նա վոր ըն կե րութ յուն նե րի, հա սա րա կա կան և մի ջազ գա-
յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի, ԶԼՄ-նե րի, հա սա րա կութ յան ան դամնե րի փոխ շա հա վետ հա մա-
գոր ծակ ցու թյամբ: 

Հարց ված նե րի գե րակշ ռող մա սը Հա յաս տա նում նե րա ռա կան կրթութ յան թույլ զար գաց վա-
ծութ յան դրսևո րումնե րից է հա մա րել հա սա րա կութ յան չա փից դուրս ար տա հայտ ված խղճա հա-
րա կան մո տե ցու մը, շեշտ ված ցու ցադ րա կան «բա րութ յուն ա նե լը» հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
մար դու հան դեպ, ինչ պես նաև մատ նա ցույց ա նե լը, կա տա կի տակ թաքն ված ծաղ րան քը: Արդ-
յուն քում ստաց վում է, որ ոչ միայն կրթա կան հա մա կար գը, այլ հա սա րա կութ յունն առ հա սա րակ 
պատ րաստ չէ նե րա ռա կան կրթութ յան ներդր մա նը:

Բազ միցս կար ծիք ներ են հնչել, որ բարձ րա գույն կրթութ յան նե րա ռա կա նութ յան ա պա հո վու-
մը ան հրա ժեշտ է միայն հաշ ման դա մութ յան ո րոշ տե սակ ներ ու նե ցող ան ձանց հա մար, մաս նա-
վո րա պես.

 հե նա շար ժո ղա կան խնդիր ներ ու նե ցող նե րի, ո րոնց կրթութ յուն ստա նա լը պայ մա նա վոր-
վում է միայն տե ղա շարժ ման կամ հար մա րեց ման հիմնախն դիր նե րի լուծ մամբ,

 լսո ղա կան ու տե սո ղա կան խնդիր ներ ու նե ցող նե րի, ո րոնց կրթութ յուն ստա նա լը պայ մա-
նա վոր վում է հիմնա կա նում նյու թա տեխ նի կա կան բա զա յի հա մալր մամբ,

 խոս քա յին խնդիր ներ ու նե ցող նե րի, ո րոնց կրթութ յուն ստա նա լը պայ մա նա վոր վում է 
դա սա խո սա կան կազ մի կող մից ու սումնա կան պա հանջ նե րի նկատ մամբ ճկու նութ յուն 
ցու ցա բե րե լով:

Ըստ հարց ված նե րի, բու հում բա ցառ վում է մտա վոր խնդիր ներ ու նե ցող նե րի նե րա ռա կա-
նութ յան հար ցը, իսկ ընդ հա նուր հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող և հաշ ման դա մութ յուն չու նե ցող ու-
սա նող նե րի կրթութ յան կազ մա կեր պու մը ի րա րից ոչն չով չի տար բեր վում:

Մո տե ցումնե րի այս պատ կե րը վկա յում է, մի կող մից, մտա վոր հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ան ձանց նկատ մամբ խտրա կա նութ յան և, մյուս կող մից, հաշ ման դա մութ յան այլ տե սակ ներ ու-
նե ցող ու սա նող նե րի հա մար կրթութ յան կազ մա կերպ ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի վե րա-
բեր յալ թե րի պատ կե րա ցումնե րի մա սին:
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Ինչ պես ար դեն նշվեց, հա սա րա կութ յան վե րա բեր մուն քի, հո գե բա նա կան մթնո լոր տի փո-
փոխ ման և հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ու նրանց հիմնախն դիր նե րի վե րա բեր յալ ի րա-
զեկ ման աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լու, տե ղե կատ վութ յուն տա րա ծե լու ուղ ղութ յամբ կար-
ևոր վում են հա մա կարգ ված գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նա վո րու մը և  ի րա կա նա ցու մը, քա նի որ 
հա սա րա կութ յան մեջ եր ևույթ նե րի վե րա բեր յալ ին ֆոր մա ցիա յի պա կա սի արդ յուն քում կա րող է 
ձևա վոր վել ոչ հա մա պա տաս խան վե րա բեր մունք և  ար ձա գանք:

… Հի շում եմ, երբ 2001 թվա կա նին պրակ տի կա յի էի գնում Վա նա ձո րի հան րակր թա կան 
դպրոց նե րից մե կը, որ տեղ նե րա ռա կան կրթութ յան հա մա կարգն էր կի րառ վում, մի մեծ 
խնդիր էր ա ռա ջա ցել: Ոչ հաշ ման դամ ե րե խա նե րի ծնող նե րը ի րենց ե րե խա նե րին հա-
նում էին այդ դպրո ցից և տե ղա փո խում այն պի սի դպրոց ներ, որ տեղ չկար նե րա ռա կան 
կրթութ յուն, քա նի որ կար ծում էին, որ ի րենց ե րե խա նե րին կա սեն, որ «էդ ձևի նե րի» 
դպրոց են գնում ու վատ աչ քով կնա յեն: Ծ նող ներն ա վե լի շատ էին շո կի մեջ, քան ե րե-
խա նե րը, նրանք ա նընդ հատ խղճում էին ի րենց ե րե խա նե րին, ի րենց թվում է, թե ի րենց 
ե րե խա նե րը, սո վո րե լով հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող նե րի հետ, դառ նա լու են հաշ ման-
դամ (պե տա կան բու հի դա սա խոս, իգ.):

…Ա վե լի շատ պի տի աշ խա տանք տար վի հան րութ յան շրջա նում, որ պես զի այդ «մեղ քի 
զգա ցու մը», խղճա լու գա ղա փա րը վե րա նա, ո րով հետև հաշ ման դա մին պի տի դի տել որ-
պես լիար ժեք քա ղա քա ցի… Կա րեկ ցան քը շատ լավ բան է, բայց պի տի լի նի տե ղին և 
ժա մա նա կին, բո լոր դեպ քե րում շատ կա րեկ ցե լը կա րող է ճնշող ազ դե ցութ յուն ու նե նա (ոչ 
պե տա կան բու հի ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, իգ.):

Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի հետ բու հե րի աշ խա տե լու 
պատ րաս տա կա մութ յու նը

Բու հում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի ներ կա յութ յան վե րա բեր յալ միև նույն բու-
հը ներ կա յաց նող ե րեք հարց ված նե րը (2 դա սա խոս և 1 ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ) հա-
ճախ հա կա սա կան պա տաս խան ներ են տվել: Այս եր ևույ թը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել 
հետև յալ գոր ծոն նե րով.

 դա սա խոս նե րը տեղ յակ չեն բու հի այլ ֆա կուլ տետ նե րում սո վո րող հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ու սա նող նե րի մա սին,

 հա մա կարգ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ չկան,
 հաշ ման դա մութ յան եր րորդ խումբ ու նե ցող ու սա նող նե րը, որ պես կա նոն, նա խընտ րում 

են գաղտ նի պա հել ի րենց հաշ ման դա մութ յան փաս տը, ա վե լին` խնդրում են բու հի վար-
չա կազ մին չհրա պա րա կել այն` խու սա փե լով շրջա պա տող նե րի ան կան խա տե սե լի վե րա-
բեր մուն քից:
...Այն դեպ քում, երբ ու սա նո ղի հաշ ման դա մութ յու նը չի եր ևում, շա տե րը չեն ցան կա նում, 
որ մար դիկ ի մա նան այդ մա սին: Օ րի նակ, մեր եր կու ու սա նող նե րի ծնող նե րը տա րեսկզ-
բին մո տե ցան մեզ և խնդ րե ցին, որ այդ տե ղե կութ յու նը գաղտ նի մնա: Մի կող մից, մենք 
պար տա վոր ենք ա պա հո վել գաղտ նիութ յու նը, իսկ մյուս կող մից, մենք պար տա վոր ենք 
տա րեսկզ բին հան րութ յա նը ներ կա յաց վող ցու ցակ նե րում նշել ցածր բա լե րով անվ ճար 
ըն դուն ված նե րի հիմ քը (իսկ այդ եր կու ու սա նող նե րը ցածր բա լե րով էին ըն դուն վել): Սա-
կայն նրանց ծնող նե րը ա սե ցին, որ ե թե ի րենց ե րե խա նե րի ան վան կող քը գրված լի-
նի նրանց հաշ ման դա մութ յան փաս տի մա սին, ի րենք պար զա պես դուրս կգան բու հից: 
Ա մեն դեպ քում մենք կա րո ղա ցանք շրջան ցել այդ փաս տի հրա պա րա կու մը (միջ պե տա-
կան բու հի դա սա խոս, իգ.):

Բու հե րում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի մա սին ա վե լի տե ղե կաց ված են ադ մի-
նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, քա նի որ նրանք են զբաղ վում ու սա նող նե րի փաս տաթղ թե-
րի, վճար նե րի, զեղ չե րի հետ կապ ված խնդիր նե րի կար գա վոր մամբ: Դա սա խոս նե րը, որ պես կա-
նոն, ու սա նո ղի հաշ ման դա մութ յան մա սին տե ղե կա նում են ինք նա բուխ, ու սա նո ղի հետ շփման, 
աշ խա տան քի ըն թաց քում. ադ մի նիստ րա ցիան չի տե ղե կաց նում դա սա խո սին այդ մա սին: Իսկ 
բու հե րի ադ մի նիստ րա ցիա նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ու սա նող նե րի մոտ հաշ ման դա մութ յան 
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առ կա յութ յան հար ցին անդ րա դառ նում են հիմնա կա նում վար ձավ ճար նե րի հա վա քագր ման կա-
պակ ցութ յամբ: Բու հում այս կամ այն տե սա կի ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ ու նե ցող ան ձի մա-
սին տե ղե կութ յու նը չի ստա նում հա մա պա տաս խան ար ձա գանք` մի ջա վայ րի հար մա րեց ման 
և կր թա կան ծրագ րե րի հա մա պա տաս խա նեց ման տես քով: Միև նույն ժա մա նակ, բու հե րի ադ-
մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կար ևո րե ցին դա սա խո սի տե ղե կաց վա ծութ յան խնդի րը` 
դա սա վանդ վող կուր սում սո վո րող հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նո ղի մա սին` փաս տե լով 
հետև յա լը.

... Դա սա խո սը` որ պես ման կա վարժ, պետք է տեղ յակ լի նի տվյալ ու սա նո ղի կյան քի ո րա-
կի մա սին: Չի բա ցառ վում, որ այդ ու սա նո ղը դա սե րի ժա մա նակ հա ճա խա կի դուրս գա լու 
կա րիք ու նի, կամ նրան անհ րա ժեշտ է հաց ու տել, ջուր խմել… Այս պա րա գա յում կա րե լի 
է ա սել, որ նե րա ռա կան կրթութ յու նը սկսում է գոր ծել այն պա հից, երբ մենք տեղ յակ ենք 
լի նում ու սա նո ղի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի մա սին (պե տա կան բու հի ադ մի նիստ րա-
ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, ար.):

Խո սե լով հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի կրթութ յան կազ մա կերպ ման մա սին, 
հարց ված նե րը շեշ տե ցին յու րա քանչ յու րի հաշ ման դա մութ յան խում բը, ֆի զի կա կան վի ճա կը և 
բու հի հնա րա վո րութ յուն նե րը հաշ վի առ նե լու կար ևո րութ յու նը: Օ րի նակ, ե թե ու սա նո ղի մոտ 
խնդի րը ներ քին օր գան նե րի հետ է կապ ված և ֆի զի կա կան հար մա րեց ման կա րիք չկա, ա պա 
նրա կրթութ յան կազ մա կեր պու մը չի տար բեր վում մյուս ու սա նող նե րի կրթութ յան կազ մա կեր-
պու մից:

Հարց ված նե րից 2-ը (մեկ պե տա կան և մեկ ոչ պե տա կան բու հի ներ կա յա ցու ցիչ) վստա հա-
բար բա ցա ռե ցին ի րենց բու հում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ու սա նե լու հնա րա վո րութ-
յու նը` ի րենց դիր քո րո շու մը հիմնա վո րե լով բու հի կրթա կան ուղղ վա ծութ յան ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րով: Հե տաքրք րա կան է այն, որ նշված պե տա կան բու հում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ու սա նող ներ, այ նո ւա մե նայ նիվ, սո վո րում են: 

Հարց ված դա սա խոս նե րից 7-ը ո րո շա կի վե րա պա հումնե րով են մո տե ցել այս կամ այն բու հի 
որ ևէ ֆա կուլ տե տում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ու սա նե լու հան գա ման քին: Ո մանք 
նշել են, որ հատ կա պես ա ռող ջա պա հա կան, բժշկա կան ո լոր տում կան մաս նա գի տութ յուն ներ և  
աշ խա տա տե ղեր, ո րոնք «թույ լատ րե լի չէ», որ կա տա րեն հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձինք` 
օ րի նակ բե րե լով վի րա բույ ժի աշ խա տան քա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: Ո մանք նաև կար-
ծիք ար տա հայ տե ցին, որ ֆի զի կա կան ու հու զա կան կա յուն վի ճակ պա հան ջող մաս նա գի տութ-
յուն նե րի պա րա գա յում, դարձ յալ «թույ լատ րե լի չէ» հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի 
ներգ րա վու մը:

... Մար դիկ բժշկի մոտ այ ցե լե լիս` նրա մեջ գրե թե Աստ ված են փնտրում, ուս տի բժիշ կը 
հատ կա պես իր ար տա քին տես քով և խոս քով պետք է ի դեա լա կան լի նի, որ պես զի վստա-
հութ յուն ներշն չի հի վան դին: Դ րա նից բա ցի, վի րա բույ ժը պա տա հում է մի քա նի ժամ շա-
րու նակ անց կաց նում է վի րա հա տա րա նում, ին չը լրա ցու ցիչ ֆի զի կա կան գեր լար վա ծութ-
յուն է պա հան ջում, սա կայն դժվար թե հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մար դիկ կա րո ղա նան 
ստանձ նել այդ ծանր գոր ծը (պե տա կան բու հի դա սա խոս, ար.):

… Բարձ րա գույն կրթութ յան մեջ էլ պետք է հաս կա նանք, թե որ մաս նա գի տութ յուն ներն 
են հնա րա վոր հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի հա մար, ո րոնք` ոչ: Իմ կար ծի-
քով, օ րի նակ, սո ցիա լա կան աշ խա տո ղի մաս նա գի տութ յամբ չի կա րող սո վո րել հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող մար դը, քա նի որ նա պետք է ու նե նա ֆի զի կա կան ու է մո ցիո նալ կա-
յուն վի ճակ, քա նի որ հա զար ու մի խո ցե լի խմբե րի հետ է աշ խա տե լու (պե տա կան բու հի 
դա սա խոս, իգ.):

...Լ սո ղութ յան խնդիր ներ ու նե ցող մար դիկ ե րաժշ տութ յան բնա գա վա ռում չեն կա րող ու-
սա նել (պե տա կան բու հի դա սա խոս, իգ.):

Պա տաս խան նե րի հի ման վրա կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ հարց ված նե րի մի մա սը նեղ պատ-
կե րա ցում ու նի հաշ ման դա մութ յան եր ևույ թի բազ մա զա նութ յան վե րա բեր յալ:

Միև նույն ժա մա նակ, հե տա զո տութ յան ըն թաց քում հարց վող նե րը հաշ ման դա մութ յուն ու-
նե ցող ու սա նող նե րի կա րիք նե րին կրթա կան մի ջա վայ րը և  ըն թա ցա կար գե րը հար մա րեց նե լու 
տար բեր օ րի նակ ներ բե րե ցին: Օ րի նակ` կա տա րո ղա կան ար վեստ ու սա նող տե սո ղա կան խնդիր-
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ներ ու նե ցող նե րի հա մար Բ րայլ յան հա մա կար գի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով դա սա խոս ներն 
այ լընտ րան քա յին մո տե ցում են ցու ցա բե րում. Դա սա խոսն ինքն է կար դում նո տա նե րը, որ պես զի 
ու սա նո ղը մշա կի իր ձայ նը:

Պե տա կան մեկ այլ բու հում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նողն ինքն է ո րո շում իր կրթութ-
յան կազ մա կերպ ման ձևը. օ րի նակ, կույր ու սա նող նե րը ընտ րում են ձայ նագ րող սար քից օգտ վե-
լու տար բե րա կը, իսկ այն ու սա նող նե րը, ով քեր դժվա րա նում են հա ճա խա կիո րեն այ ցե լել բուհ, 
օգտ վում են առ ցանց կրթութ յան հնա րա վո րութ յու նից:

Ոչ պե տա կան բու հե րից մե կում հե նա շար ժո ղա կան խնդիր ու նե ցող ու սա նո ղը լսա րա նում իր 
սե փա կան, հա տուկ հար մա րեց ված ա թոռն ու նի, քա նի որ ու սա նո ղա կան նստա րա նին նստե լը 
խնդրա հա րույց է, ել նե լով հաշ ման դա մութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից:

Պե տա կան բու հե րից մե կում սո վո րող լսո ղութ յան խնդիր ու նե ցող ու սա նո ղի հետ աշ խա-
տան քում դա սա խոս նե րը կի րա ռում են դա սա վանդ ման տա րաբ նույթ ձևա չա փեր` գրա տախ-
տակ, բա նա վոր խոսք, դի մա խաղ, ժես տեր, հա մա կար գիչ: Արդ յու նա վետ հա ղոր դակ ցութ յուն 
ա պա հո վե լու հա մար ու սա նո ղին դի մե լիս դա սա խո սը ուղ ղա կիո րեն նա յում է նրա դեմ քին, օգ-
տա գոր ծում է բե րա նի ար տա հայ տիչ շար ժումներ և ձայ նի հա տուկ հնչե րանգ:

Ոչ պե տա կան բու հե րից մե կում սո վո րող կույր ու սա նո ղի ու սու մա նա ռութ յան գոր ծըն թա ցում 
պա հանջ վում է լրա ցու ցիչ տեխ նի կա, տեխ նո լո գիա կան բա զա, ո րը բու հը փոր ձում է ա պա հո վել 
իր ու ժե րով:

Մար զում գտնվող ոչ պե տա կան բու հե րից մե կում լսա րա նում նստա րա նի ընտ րութ յու նը թող-
նում են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի նա խա պատ վութ յա նը, իսկ անհ րա ժեշ տութ-
յան դեպ քում դա սա խոս նե րը հանգս տա նա լու հնա րա վո րութ յուն են ըն ձե ռում: Երբ ու սա նողն 
օգտ վում է ա ռող ջա րան նե րում գտնվե լու իր ար տո նութ յու նից, այն տեղ գտնվե լու ժա մա նա կա-
հատ վա ծը բու հը չի դի տում որ պես ան հար գե լի բա ցա կա յութ յուն, և բաց թո ղած նյու թը լրաց վում 
է ան հա տա կան, ար տալ սա րա նա յին պա րապ մունք նե րի, ան հա տա կան հանձ նա րա րութ յուն նե րի 
մի ջո ցով:

Չ նա յած բու հե րի կող մից ու սումնա կան գոր ծըն թա ցի հար մա րեց ման ո րո շա կի փոր ձե րի, բո-
լոր 29 բու հե րից միայն մե կում` Հա յաս տա նի ա մե րիկ յան հա մալ սա րա նում է գոր ծում հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի կրթութ յան կազ մա կերպ ման հա տուկ ըն թա ցա կարգ: Իսկ ոչ 
պե տա կան բու հե րից մե կում հարց ման պա հին ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցի չը ներ կա յաց-
րել է փաս տաթղ թի մշակ ման ուղ ղութ յամբ տար վող աշ խա տանք նե րը` խիստ կար ևո րե լով այն: 

...Ե թե ու սա նո ղը ցան կութ յուն է հայտ նում, որ հա մալ սա րա նի ղե կա վա րութ յու նը ի մա նա 
իր հաշ ման դա մութ յան մա սին, ա պա նա լրաց նում է մի հար ցա թերթ, որ տեղ նկա րագ-
րում է իր խնդի րը և հանձ նում է ու սա նո ղութ յան հար ցե րով կենտ րո նի հա մա կար գո ղին: 
Այ նու հետև տվյալ ու սա նո ղը հան դի պում է հա մա կար գո ղի հետ, միա սին քննար կում են 
բո լոր կե տե րը, ո րից հե տո հա մա կար գո ղը ներ կա յա նում է ու սա նո ղի հետ աշ խա տող 
կամ աշ խա տե լիք դա սա խոս նե րին և մ շակ վում է որ ևէ մո տե ցում, ո րը կբխի ու սա նո ղի 
շա հե րից: Այս ա մե նը ա պա հով վում է գաղտ նիութ յան սկզբուն քի պահ պան մամբ (միջ պե-
տա կան բու հի ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, իգ.):

Տե ղե կատ վութ յան հա վա քագր ման և դ րա կի րառ ման այս մո տե ցու մը կա րե լի է օ րի նա կե լի 
հա մա րել, քա նի որ այն հնա րա վո րութ յուն է տա լիս բու հին արդ յու նա վե տո րեն կազ մա կեր պել 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նո ղի կրթութ յու նը, հաշ վի առ նե լով նրա ան հա տա կան կա րիք-
ներն ու ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և միա ժա մա նակ պահ պա նե լով գաղտ նիութ յան սկզբունք-
նե րը:

Մ յուս բու հե րի հարց ված նե րի կե սից ա վե լին ևս կար ևո րել են փաս տաթղ թի ստեղծ ման անհ-
րա ժեշ տութ յու նը` ան կախ նրա նից, ի րենց բու հում կան հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող-
ներ, թե ոչ:

...Մ շակ ված հա տուկ ըն թա ցա կարգ չու նենք, սա կայն պետք է մշա կել, թե կուզ մեկ ու-
սա նո ղի դեպ քում, քա նի որ իր շա հե րի պաշտ պա նութ յան հա մար այդ փաս տա թուղ թը 
պար զա պես անհ րա ժեշ տութ յուն է (ոչ պե տա կան բու հի ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա-
ցու ցիչ, ար.):
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... Կար ծում եմ, նման փաս տաթղ թի մշակ ման կա րի քը կա, ո րով հետև նե րա ռա կան 
կրթութ յու նը ար դեն բա վա կան եր կար պատ մութ յուն ու նի Հա յաս տա նում, և գ նա լով բուհ 
մուտք գոր ծող հաշ ման դամնե րի թի վը կա վե լա նա, հետ ևա բար նման ըն թա ցա կարգ ու-
նե նալն անհ րա ժեշ տութ յուն է (պե տա կան բու հի ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, 
ար.):

Հարց ված նե րից 10-ը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի կրթութ յան կազ մա կերպ ման վե-
րա բեր յալ հա տուկ ըն թա ցա կար գի ստեղ ծու մը դի տար կել են որ պես անհ րա ժեշ տութ յուն միայն 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի բուհ ըն դու նե լութ յան պայ մա նում:

... Քա նի որ քիչ են մեզ մոտ դի մում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մար դիկ, ու որ պես կա-
նոն նրանք շատ ծանր հաշ ման դա մութ յուն չեն ու նե նում... մի գու ցե հե տա գա յում դա անհ-
րա ժեշտ լի նի... այս պա հին չեմ տես նում հա տուկ ըն թա ցա կար գի ստեղծ ման կա րիք (ոչ 
պե տա կան բու հի ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, իգ.):

... Հա տուկ ըն թա ցա կարգ չու նենք, մի գու ցե այն պատ ճա ռով, որ դրա կա րի քը չու նենք, 
բնա կա նա բար, հենց կա րի քը զգանք, ան մի ջա պես այդ կար գը կըն դու նենք, դա խնդիր չէ 
(պե տա կան բու հի ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, իգ.):

...Ե թե շատ հաշ ման դամ ու սա նող ներ ու նե նանք, եր ևի ըն թա ցա կարգն էլ կստեղծ վի (պե-
տա կան բու հի դա սա խոս, իգ.):

... Մեր ու սա նող նե րի կոն տին գեն տի պա րա գա յում հա տուկ ըն թա ցա կար գի կա րիք չկա: 
Մի գու ցե ե թե լի նեն բարդ հաշ ման դա մութ յան տե սակ նե րով ու սա նող ներ, կա րի քը 
ստեղծ վի (միջ պե տա կան բու հի ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, ար.):

Մ յուս կող մից, մի շարք պե տա կան ու ոչ պե տա կան բու հե րի հարց ված ներ առ հա սա րակ դեմ 
են ար տա հայտ վել հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի կրթութ յան կազ մա կերպ ման հա-
տուկ ըն թա ցա կար գի ստեծ մա նը, այն հա մա րե լով հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի 
հան դեպ խտրա կա նութ յան դրսևո րում:

... Չու նենք հա տուկ ըն թա ցա կարգ, կա րի քը չի էլ ե ղել, քա նի որ դա կնշա նա կի, որ տար-
բե րա կում ենք դնում կրթութ յան մեջ: Մենք չենք գտնում, որ դա ճիշտ է: Դ րա նից բա ցի, 
բու հի հնա րա վո րութ յուն նե րը այն քան մեծ չեն, որ այն կա րո ղա նա հա տուկ կրթութ յուն 
կազ մա կեր պել (պե տա կան բու հի ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, իգ.):

... Մենք այդ փաս տա թուղ թը չու նենք, քա նի որ մենք ու սա նող նե րի տա րան ջա տում չենք 
ա նում, կա րիքն էլ չեմ տես նում (ոչ պե տա կան բու հի ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու-
ցիչ, իգ.):

Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց կրթա կան պայ ման նե րը, նա խա տես վող ար տո նութ-
յուն ներն ու ա ջակ ցութ յան ձևա չա փե րը կախ ված են բու հի տե սա կից (պե տա կան, ոչ պե տա կան 
կամ միջ պե տա կան): Պե տա կան և միջ պե տա կան բո լոր բու հե րում գոր ծում է միև նույն մո տե ցու-
մը` ըն դու նե լու թյան քննութ յուն նե րը դրա կան գնա հա տա կան նե րով հանձ նած` հաշ ման դա մութ-
յան 1-ին և 2-րդ խումբ կամ հաշ ման դամ ե րե խա յի կար գա վի ճակ ու նե ցող ան ձինք ըն դուն վում են 
պե տա կան բարձ րա գույն ուuումնա կան հաuտա տութ յան անվ ճար հա մա կարգ` վճա րո վի հա մա-
կար գի հա մար նվա զա գույն ան ցու մա յին միա վոր ներ հա վա քե լու դեպ քում:

ԵՊՀ-ում եր րորդ խմբի հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րը ստա նում են ուս ման 
վար ձի զեղչ, ա վե լին, նրանց հա մար գոր ծում են նաև կրթա թո շակ ներ: ԵՊՀ-ի ու սա նո ղա կան 
խորհր դի մի ջո ցով հա վա քագր վում է տե ղե կատ վութ յուն այն մա սին, թե ինչ պի սի խնդիր ներ կան 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի կրթա կան գոր ծըն թա ցում, ա պա ցու ցա բեր վում է հա-
մա պա տաս խան ա ջակ ցութ յուն: Հա ման ման սկզբուն քով աշ խա տում է նաև ՃՇՀԱ-ն: Վար ձավ-
ճար նե րի զեղ չա յին հա մա կար գից օգտ վում են նաև ԵՊԿ-ում սո վո րող եր րորդ խմբի հաշ ման դա-
մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րը` ան կախ ի րենց մի ջին գնա հա տա կա նից:

ԵՊԼՀ-ն  իր ֆոն դից, հնա րա վո րութ յան սահ ման նե րում, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա-
նող նե րին տրա մադ րում է դրա մա կան օգ նութ յուն: ԵՊԿ-ում, ե թե հաշ ման դա մություն ունեցող 
ուսանողը վա տա ռողջ լի նե լու պատ ճա ռով չի ներ կա յա նում քննութ յուն նե րին կամ ստու գարք նե-
րին, ա պա բու հի ղե կա վա րութ յու նը քննութ յան կամ ստու գար քի լրա ցու ցիչ օր է նշա նա կում:
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ՀՊՄՀ-ի կա մա վոր նե րը կույր ու սա նող նե րին օգ նում են տե ղա շարժ վել շեն քում: Իսկ լեհ գոր-
ծըն կեր նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան շնոր հիվ բու հի ադ մի նիստ րա ցիան պատ րաստ վում է 
բո լոր մաս նա շեն քե րի դռնե րի բռնակ նե րի վեր ևի հատ վա ծում Բ րայլ յան ձևա չա փով տե ղե կատ-
վութ յուն տե ղադ րել դա սա սեն յա կի ան վան ման և լ սա րա նի հա մա րի վե րա բեր յալ: Բա ցի այդ, 
տե սո ղութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ու սա նող նե րի հա մար շեն քի մի ջանցք նե րում աս տի ճան նե րը 
դե ղին եզ րագ ծում ու նեն, իսկ լսո ղութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ու սա նող նե րի հա մար անհ րա ժեշ-
տութ յան դեպ քում ի րա կա նաց վում է սուր դո թարգ մա նութ յուն:

Ոչ պե տա կան բու հե րում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի հա մար կի րառ վում է 
ուս ման վար ձի զեղչ 20-50%-ի չա փով, տրա մադր վում են նաև կրթա թո շակ ներ: Իսկ, օ րի նակ, Եր-
ևա նի գործ նա կան հո գե բա նութ յան և սո ցիո լո գիա յի «Ու րար տու» հա մալ սա րա նում հաշ ման դա-
մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րը սո վո րում են անվ ճար հա մա կար գում: «Մ խի թար Գոշ» մի ջազ-
գա յին հա մալ սա րա նի Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղը հա մա գոր ծակ ցում է մի ջազ գա յին կազ մա կեր-
պութ յան հետ, ո րի շնոր հիվ, հաշ ման դա մութ յան վե րա բեր յալ հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե-
րի առ կա յութ յան դեպ քում, վար ձը զեղչ վում է 40%-ով:

Եր ևա նի «Եվ րա սիա» մի ջազ գա յին հա մալ սա րա նի հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե-
րը օգտ վում են հե ռա վար ու սուց ման հա մա կար գից, ին չը, ըստ բու հի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, շատ 
է հեշ տաց նում նրանց ու սուց ման գոր ծըն թա ցը: Բա ցի այդ, բու հի կող մից հատ կաց ված հա տուկ 
մաս նա գե տը ու ղեկ ցում է ան վա սայ լա կով տե ղա շարժ վող ու սա նո ղին:

Եր ևա նի գե ղե ցիկ ար վեստ նե րի ազ գա յին ա կա դե միան Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի հետ 
հա մա տեղ ա ջակ ցում են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րին. վար ձավ ճա րի 60%-ը վճա-
րում է քա ղա քա պե տա րա նը, 30%-ը` բու հը, և միայն 10%-ը` ու սա նող նե րը:

Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի հա մար բու հե րի ֆի զի կա կան 
մատ չե լիութ յան և  ու սումնա կան գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված կող մե րի 

փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ դիր քո րո շումնե րը

Անդ րա դառ նա լով հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի հետ աշ խա տե լու փոր ձին և  
առ կա դժվա րութ յուն նե րին` հարց ված նե րը նշե ցին, որ բու հում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու-
սա նող նե րը հաշ ման դա մութ յուն չու նե ցող ու սա նող նե րի, ադ մի նիստ րա ցիա յի, դա սա խոս նե րի 
հետ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ըն թաց քում չեն բախ վում որ ևէ դժվա րութ յուն նե րի, քա նի որ.

 բու հում ար դեն իսկ չա փա հաս ու կրթված ան ձինք են սո վո րում, 
 բու հի անձ նա կազ մը բա վա կան ու շա դիր է բո լոր ու սա նող նե րի և հատ կա պես` հաշ ման-

դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի նկատ մամբ, 
 հաշ ման դա մութ յուն չու նե ցող ու սա նող նե րը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի 

հան դեպ ցու ցա բե րում են հո գա տա րութ յուն և զ գու շա վո րութ յուն:
…Ու նենք ու սա նող ներ, ո րոք տե ղա շարժ վե լու խնդիր ու նեն: Միշտ տես նում եմ, որ նրա 
կուրս ըն կեր նե րը նրան գրե թե գրկած տա նում-բե րում են: Ն րանք պար տա վոր չեն, բայց 
հպար տութ յամբ նրան օգ նում են (պե տա կան բու հի ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու-
ցիչ, ար.):

…Ես 28 տար վա մեջ ա մեն ինչ տե սել եմ, բա ցի նրա նից, որ որ ևէ մի հաշ ման դամ ե րե-
խա, բա ցի ջերմ խոս քե րից և վե րա բեր մուն քից, այլ բա նի ար ժա նա նա (պե տա կան բու հի                
ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, իգ.):

…Ես սկզբից զար մա ցա, երբ մեր ու սա նող նե րը լավ ըն դու նե ցին հաշ ման դամ ու սա նող-
նե րին, ան գամ զգում եմ, որ ար դեն ըն կե րութ յուն ու մտեր մութ յուն են ա նում: Մի ան գամ 
լսա րա նում ու զում էի հաս կա նալ, թե ինչ է ա սում այդ խուլ ու համր ու սա նո ղը, և  ինձ օգ-
նութ յան հա սավ նույն կուր սից մեկ այյլ ու սա նող, ո րը ինձ սկսեց բա ցատ րել այդ հաշ ման-
դամ ու սա նո ղի ա սա ծը (ոչ պե տա կան բու հի ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, ար.):

… Սա դպրոց չէ, այլ բուհ է. այս տեղ չա փա հաս ու սա նող նե րը ըմբռ նու մով են մո տե նում 
նման մարդ կանց: Հաշ ման դամ ու սա նող նե րը, ո րոնք ու նեն հե նա շար ժո ղա կան խնդիր-
ներ, կա րող են ու շա նալ, բա ցա կա յել դա սե րից, բայց ոչ մի դեպ քում ոչ հաշ ման դամ ու-
սա նող նե րը ի րենց չեն հա մե մա տում նրանց հետ: Դեռ ա ռա ջին կուր սե րում կուրս ղե կե րի 
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խնդիրն է ու սա նող նե րի հետ բա ցատ րա կան աշ խա տանք ներ տա նել (ա ռանց հաշ ման-
դամ ու սա նող նե րի ներ կա յութ յան), որ եր բեք չպետք է հաշ ման դամ ու սա նո ղին դարձ նել 
ծաղ րի ա ռար կա, քա նի որ նա կա րող է վի րա վոր վել ու հա ջորդ օ րը դա սին չներ կա յա նալ: 
Բա ցի դրա նից, մեր ա ռաջ նա յին խնդի րը նաև այն է, որ կա րեկ ցանք չա ռա ջա նա, որ նա 
չզգա, որ ինչ-որ բա նով ա ռանձ նա նում է ոչ հաշ ման դամ ու սա նող նե րից: Մարդն իր ա րա-
տը չպետք է կրի որ պես հա վեր ժա կան բան, այլ պետք է մտա ծի, որ ին քը սո վո րա կան 
ե րե խա է: Միայն այս դեպ քում ին տեգր ման գոր ծըն թա ցը կհա ջող վի (ոչ պե տա կան բու հի 
ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, իգ.):

Այ նո ւա մե նայ նիվ, հարց ված 7 դա սա խոս ներ կար ծիք են հայտ նել, որ ե թե ան գամ ու սա նող-
նե րի փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում ո րո շա կի տա րա ձայ նութ յուն ներ ա ռա ջա նան, խնդիր նե րը կա-
րե լի է հաղ թա հա րել ան մի ջա պես ու սա նող նե րի հետ զրու ցե լու, նրանց հետ բա ցատ րա կան աշ-
խա տանք ներ տա նե լու մի ջո ցով:

… Մենք միշտ զգու շաց նում ենք ու սա նո ղա կան խորհր դին, որ նրանք տար բե րութ յուն 
չդնեն ու սա նող նե րի միջև մի ջո ցա ռումնե րի կազ մա կերպ ման հար ցում… Այս և  այլ բա նե-
րը մեր կող մից վե րահսկ վում են, որ պես զի որ ևէ դժվա րութ յուն չա ռա ջա նա նրանց փոխ-
հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ (ոչ պե տա կան բու հի ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, 
իգ.):

… Ցան կա ցած դա սա խոս մի ո րոշ ժա մա նակ պետք է նվի րի լսա րա նին, ո րո շա կի պար զա-
բա նումներ տա լով, թե ինչ պես պետք է վար վել հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե-
րի հետ (ոչ պե տա կան բու հի դա սա խոս, ար.):

…Ե թե դա սա խոս նե րի հետ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում լի նեն խնդիր ներ, ա պա դրա 
պատ ճա ռը ու սա նո ղի հաշ ման դա մութ յու նը չէ: Որ ևէ խնդիր չու նե ցող ու սա նո ղի հետ էլ 
կա րող է կոնֆ լիկտ, ան հա մա ձայ նութ յուն լի նել: Ե թե ա սենք, որ նա հաշ ման դամ է, ու 
նրան ա մեն ինչ կա րե լի է, ճիշտ չի լի նի: Նա պետք է ի րեն զգա հա վա սա րի ի րա վուն քով: 
Ինչ խոսք, սո վո րա կան ու սա նող նե րից մի քիչ ա վե լի նրբան կատ պետք է լի նել հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի հան դեպ (պե տա կան բու հի դա սա խոս, իգ.):

Հատ կան շա կան է, որ բու հե րի 4 դա սա խոս ներ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի և 
հա մա կուր սե ցի նե րի կամ դա սա խո սա կան կազ մի հետ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում հնա րա վոր 
դժվա րա րութ յուն նե րը կա պել են, ընդ հա նուր առ մամբ, հա սա րա կութ յան մեջ առ կա վե րա բեր-
մուն քով` հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մարդ կանց և ն րանց հիմնա հար ցե րի վե րա բեր յալ տե ղե-
կատ վու թյան պա կա սով:

…Ու սա նո ղը դեռ պատ րաստ չէ իր կող քին տես նե լու հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մար դու, 
և  այդ դժվա րութ յու նը միայն տա րի նե րի ըն թաց քում կհաղ թա հար վի, երբ որ մարդ կանց 
մտա ծե լա կեր պը փոխ վի հաշ ման դամնե րի մա սին (ոչ պե տա կան բու հի դա սա խոս, իգ.): 
… Մար դիկ տե ղե կաց ված չեն, քա նի որ հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող մար դիկ մեր հա սա-
րա կութ յան լիար ժեք մաս չեն կազ մում, այ սինքն` սո վո րա կան մաս նա կից չեն, այլ ար-
տա ռոց մի բան են, ո րի հետ մյուս նե րը դեռ շփվե լու փորձ չու նեն: Ես կար ծում եմ, որ այդ 
հար ցի լու ծու մը մարդ կանց կրթելն է և հա տուկ կա րիք նե րով մարդ կանց հա սա րա կութ-
յան մաս դարձ նե լը (միջ պե տա կան բու հի դա սա խոս, ար.): 

Խո րին հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում ու սումնա սի րե լով հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող                     
ան ձանց հա մար բու հի ֆի զի կա կան մատ չե լիութ յան հար ցը (շեն քի մուտք, թե քա հար թակ, մուտ-
քի դուռ, դա սա սեն յակ/լսա րան, սե ղան ներ, ճա շա րան, սան հան գույց և  այլն)` պարզ վեց, որ 
մաս նա վոր դեպ քե րում բու հի մատ չե լիութ յու նը սահ մա նա փակ վում է մուտ քի թե քա հար թա կի և 
վե րե լա կի առ կա յութ յամբ: Հիմնա կա նում բո լոր հարց ված նե րը նշել են, որ հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ան ձանց հա մար ի րենց բու հե րի ֆի զի կա կան մատ չե լիութ յունն ա պա հով ված չէ` ներ կա-
յաց նե լով հետև յալ պատ ճառ նե րը.

 բու հե րի` դեռևս խորհր դա յին միութ յան տա րի նե րին կա ռուց ված, չհար մա րեց ված շեն քեր,
 հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի բա ցա կա յութ յուն,
 հաշ ման դա մութ յան այն պի սի տե սակ ներ ու նե ցող ու սա նող նե րի բա ցա կա յութ յուն, ո րոնց 

հա մար անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել հա տուկ պայ ման ներ,
 ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի սղութ յուն:
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… Մեր բու հը ոչ մի ա ռու մով հար մա րեց ված չէ` ոչ դռնե րը, ոչ մուտ քը, որ աս տի ճան նե րը… 
Ե թե լի նեն նման ու սա նող ներ, մի գու ցե ինչ-որ բան նա խա ձեռ նենք (ոչ պե տա կան բու հի 
ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, իգ.): 
Բու հի հար մա րե ցու մը մեծ ֆի նանս նե րի հետ է կապ ված և  եր կա րատև պրո ցես է: Ե թե չեմ 
սխալ վում, մեր ռազ մա վա րա կան ծրագ րում ա ռա ջի կա 4 տա րի նե րին այդ խնդրին չենք 
անդ րա դառ նա լու (պե տա կան բու հի ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, ար.):

… Մեկ կամ եր կու ու սա նո ղի հա մար մեծ փո փո խութ յուն ներ կա տա րե լը ի մաստ չու նի, 
մա նա վանդ: Բա ցի այդ, այս շեն քը բու հի սե փա կա նութ յունն է: Ե թե լի ներ պե տա կան կա-
ռույց, ար դեն պե տութ յան կող մից կնա խագծ վեր շեն քը և հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող նե-
րի պա հանջ նե րին կհա մա պա տաս խա նեց վեր: Բայց քա նի որ սա մաս նա վոր հաս տա-
տութ յուն է, բնա կա նա բար, ոչ մի սե փա կա նա տեր չի ցան կա նա փող ծախ սել մեկ կամ 
եր կու հո գու հա մար: Ցա վով եմ ա սում, բայց այդ պես է (ոչ պե տա կան բու հի ադ մի նիստ-
րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, ար.):

… Հենց այն պես սար քեր պա հես տա վո րե լը կամ այ լընտ րան քա յին ծրա գիր ու նե նա լը խե-
լա միտ չէ, այ անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում պետք է նա խա ձեռ նել այդ ա մե նը: Չեմ կար-
ծում, որ են թադ րե լով, թե մի օր կու նե նանք հաշ ման դամ ու սա նող, կա րիք կա նա խա պես 
ու նե նալ այդ ա մե նը, չէ՞ որ դա մեծ ներդ րումնե րի հետ է կապ ված (միջ պե տա կան բու հի 
ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, ար.):

Բա ցա ռութ յուն են կազ մել Եր ևա նի «Եվ րա սիա» մի ջազ գա յին հա մալ սա րա նի և Հա յաս տա նի 
ա մե րիկ յան հա մալ սա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա տաս խան նե րը, քա նի որ ա ռա ջին դեպ քում 
բա ցի թե քա հար թա կից ու հար մա րա վետ վե րե լա կից, զու գա րան նե րում, լսա րան նե րում, գրա դա-
րա նում և  ու սումնա կան մաս նա շեն քում ևս ս տեղ ծած են անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը, իսկ երկ րորդ 
դեպ քում` ֆի զի կա կան մատ չե լիութ յունն ա վե լի շատ ա պա հով ված է լսա րան նե րում, գրա դա րա-
նում, մի ջանցք նե րում, մաս նաճ յու ղից մաս նաճ յուղ տե ղա փոխ վե լիս, ինչ պես նաև վե րե լա կի և 
մուտ քի դռան հար ցում:

Բու հե րի դա սա խո սա կան և  ադ մի նիստ րա տիվ կազ մի գնա հա տա կան նե րը հա մընկ նում են 
ֆի զի կա կան մատ չե լիութ յան փաս տա ցի դի տարկ ման արդ յունք նե րի հետ:

Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի հա մար կրթա կան ծրագ րե րի մատ չե լիութ յու նը

Նե րա ռա կան բարձ րա գույն կրթութ յան կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ է ու սումնա կան, կրթա-
կան ծրագ րե րի մատ չե լիութ յու նը, ո րը են թադ րում է ա կա դե միա կան ծրագ րի հար մա րե ցում, դա-
սա վանդ ման և գ նա հատ ման մե թոդ նե րի բազ մա զա նութ յուն, այ լընտ րան քա յին գնա հատ ման 
մե խա նիզմնե րի առ կա յութ յուն, ու սումնա կան ծրագ րե րի ճկու նութ յուն, հա տուկ տեխ նո լո գիա նե-
րի կի րա ռում, առ ցանց ու սա նե լու հնա րա վո րութ յուն ներ և  այլն:

Հարց ված նե րը նշել են, որ ու սումնա կան և կր թա կան ծրագ րե րի մատ չե լիութ յու նը ա պա հով-
ված է հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի հա մար: Ի րա կա նում, կրթա կան ծրագ րե րը բո-
լոր ու սա նող նե րի հա մար նույնն են, ան կախ նրա նից` ու սա նո ղը ու նի հաշ ման դա մութ յուն, թե ոչ: 
Իսկ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նո ղի կրթա կան գոր ծըն թա ցի հետ կապ ված ա ռա ջա ցող 
խնդիր նե րը ստա նում են ի րա վի ճա կա յին և  ինք նա բուխ լու ծումներ, հիմնա կա նում դա սա խո սի 
կող մից դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի ճկու նութ յան և բա րի կամ քի ցու ցա բեր ման արդ յուն քում: 
Օ րի նակ, ո րո շա կի դեպ քե րում կի րառ վում է ուս ման առ ցանց հնա րա վո րութ յուն և կազ մա կերպ-
վում են լրա ցու ցիչ պա րապ մունք ներ: Հարց ված նե րի կար ծի քով, դրա նում է կա յա նում դա սա-
խո սի դե րը բու հը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի հա մար մատ չե լի և նե րա ռա կան 
դարձ նե լու հար ցում:

Այս պի սով, բու հե րը չու նեն հաշ ման դամ ու սա նող նե րի հետ աշ խա տե լու հստակ մո տե ցում 
և հա յե ցա կարգ, ո րի արդ յուն քում հարց ված նե րի կար ծիք ներն այս քան բազ մա զան են. մի մա-
սը հայտ նում է ցան կա ցած տե սա կի հար մա րե ցում կա տա րե լու պատ րաս տա կա մութ յուն, այ նինչ 
մյուս նե րը հակ ված չեն նման ճկու նութ յան:

... ԲO  հի կրթա կան ծրագ րե րը պե տա կան կրթա կան չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա տաս-
խան են կազմ ված, ո րով նա խա տես ված չեն ա ռանձ նա հատ կO թ յO ն ներ հաշ ման դամն  ե-
րի հա մար: Ուղ ղա կի նրանց հետ աշ խա տե լO  հա մար մե  թո դա կան այլ O ղ ղO թ յO ն ներ 
ենք փնտրO մ, որ պես զի կրթա կան չա փո րո շիչ նե րով պա հանջ վող մա կար դա կը ա պա-
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հով վի: Այ սինքն` հաշ ման դամ O  սա նող նե րին պետք է հար մա րեց նել կրթա կան մրջա վայ-
րին (ոչ պե տա կան բ6  հի ադ մի  նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ց6  ցիչ, ար.):

… Չեմ կար ծO մ, որ O  սO մն  ա կան ծրագ րե րի վե րամ շակ ման կա րիք կա, քա նի որ ո րա կա-
վո րO մ, մաս նա գի տO թ յO ն O  նե նա լO  հա մար հաշ ման դա մO թ յO ն O  նե ցող ան ձը պետք է 
յO  րաց նի նO յն O  սO մն  ա կան ծրա գի րը, որն ա ռա ջար կO մ է բO  հը, հա կա ռակ դեպ քO մ նա 
լավ մաս նա գետ չի դառ նա: Այլ բան է, ե թե մար դը չի կա րո ղա նO մ խոս քով ար տա հայ տի 
իր ա սա ծը, ար տա հայ տO մ է գրա վոր կեր պով: Բայց ե թե հաշ ման դա մը չի կա րո ղա նO մ 
գի տե լիք նե րի նա խա տես ված մասշ տա բը յO  րաց նել, ա պա ա նի մաստ է նրա բO  հO մ սո-
վո րե լը, ա վե լի լավ է ար հեստ սո վո րի (մի ջ պե տա կան բ6  հի դա սա խոս, իգ.):

… Հաշ ման դամ O  սա նո ղին պետք է շատ ժա մա նակ հատ կաց նել, բա ցատ րել, իսկ ե թե նա 
չի կա րող հա ճա խել բO հ, օն-լայն ենք կազ մա կեր պO մ դա սա խո սO թ յO  նը, որ պես զի նա 
տա նը սո վո րի և լիար ժեք կա տա րի հանձ նա րա րO թ յO ն նե րը, ե թե գրա կա նO թ յան կա րիք 
է O  նե նO մ, տա լիս ենք է լեկտ րո նա յին գրա կա նO թ յO ն կամ դա սա խո սO թ յO ն նե րի ցիկլ 
(ոչ պե տա կան բ6  հի դա սա խոս, ար.):

…Ե թե մե ր բO  հO մ լի նեն հաշ ման դա մO թ յO ն O  նե ցող O  սա նող ներ, մե նք հա տO կ ծրա գիր 
կմշա կենք թե´ գնա հատ ման, թե´ քննO թ յO ն նե րի անց կաց ման հա մար: Կար ծO մ եմ, դա 
կար ևոր է (պե տա կան բ6  հի դա սա խոս, իգ.):

…Կր թա կան ծրագ րե րը մատ չե լի դարձ նե լO  հա մար O  սա նող նե րի հաշ ման դա մO թ յան 
խO մբն էլ նշա նա կO թ յO ն O  նի, տե սակն էլ… Ինչ պե՞ս է հնա րա վոր մի և նO յն ծրա գիրն 
ի րա կա նաց նել նO յն լսա րա նO մ սո վո րող խO լ, կO յր և ֆի զի կա կան խնդիր ներ O  նե ցող 
O  սա նող նե րի հետ… Քա նի տե սա կի ա ռող ջա կան խնդիր O  նե ցող O  նենք լսա րա նO մ, 
այդ քան ծրա գիր է պետք (պե տա կան բ6  հի ադ մի  նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ց6  ցիչ, ար.):

Այս պի սով, կա րե լի է ա սել, որ կրթա կան ծրագ րե րի մատ չե լիութ յուն ա սե լով հարց ված նե րի 
մի մա սը հաս կա նում է լիո վին ա ռանձ նաց ված, հա տուկ ծրա գիր հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու-
սա նող նե րի հա մար: Ն ման թյուր պատ կե րաց ման արդ յուն քում մատ չե լի ծրագ րե րի ստեղ ծու մը 
դի տարկ վում է որ պես խտրա կա նութ յան դրսևո րում: Ի րա կա նում, նե րա ռա կան կրթա կան ծրա-
գի րը են թադ րում է հա մընդ հա նուր կի րա ռե լիութ յուն և հիմն ված է ճկուն և  ան հա տա կան մո տեց-
ման, դա սա վանդ ման մե թոդ նե րի և  ու սումնա կան նյու թե րի ու դրանց մա տուց ման ձևա չա փե րի 
բազ մա զա նութ յան վրա:

Բ6  հե րի նե րա ռա կա ն6 թ յան ա պա հով մանն 6 ղղ ված մի  ջո ցա ռ6 մն  եր
Ու սումն  ա կան գոր ծըն թա ցի արդ յու նա վետ կազ մա կերպ ման հա մար կար ևոր է հարց ված նե-

րի տե սա կե տը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի հան դեպ կի րառ վող ու սումն  ա կան 
պա հանջ նե րի վե րա բեր յալ (մաս նակ ցութ յուն, քննութ յուն ներ, ակ տի վութ յուն և  այլն): Հե տա զո-
տութ յան ըն թաց քում բու հե րի դա սա խոս ներն ու ադ մի  նիստ րա ցիա նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն 
այս հար ցում տար բեր, եր բեմն  հա կա սող կար ծիք ներ են հայտ նել: Ո մանք գտնում են, որ բո լոր 
ու սումն  ա կան պա հանջ նե րը պետք է նույ նը լի նեն բո լոր ու սա նող նե րի հա մար, քա նի որ տար բե-
րութ յու նը կնշա նա կի խտրա կա նութ յան և տար բե րա կում, մյուս նե րի կար ծի քով` հաշ ման դա մութ-
յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի ու սումն  ա կան պա հանջ նե րին պետք է վե րա պա հու մով մո տե նալ, քա-
նի որ կախ ված հաշ ման դա մութ յան խմբից և տե սա կից` հնա րա վոր է, որ ու սա նող նե րը ետ մն ան 
կրթա կան գոր ծըն թա ցից:

…Ու սO մն  ա կան պա հանջ նե րը նO յ նը պետք է լի նեն բո լո րի հա մար, ո րով հետև մե նք չենք 
տա րան ջա տO մ O  սա նող նե րին, մե նք նO յն O  սO  ցO մն  ենք ի րա կա նաց նO մ, նO յն ո րա կա-
վո րO մն  ենք տա լիս… նO յն հաշ ման դա մը կա րող է լավ տնտե սա գետ էլ լի նի, լավ ի րա-
վա բան էլ լի նել, լավ ֆի զի կոս էլ լի նի: Ուս տի ճիշտ չէ տա րան ջա տO մ դնե լը (պե տա կան 
բ6  հի դա սա խոս, իգ.):

… Պա հանջ նե րO մ ոչ մի  տար բե րO թ յO ն էլ պետք չէ կի րա ռել, պետք է վե րա բեր վել ինչ-
պես հա վա սա րը` հա վա սա րին: Միակ ար տո նO թ յO  նը, որ պետք է O  նե նա հաշ ման դա-
մO թ յO ն O  նե ցող O  սա նո ղը, դա O ս ման զեղ չերն են, O  րիշ ոչ մի  բան (պե տա կան բ6  հի 
դա սա խոս, ար.):
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… Հաշ ման դամն  ե րի` դա սե րին մաս նակ ցե լO , քննO թ յO ն նե րին պատ րաստ վե լO  մե  թոդ-
նե րը պար տա դիր պետք է լի նեն տար բեր: Ն րանց հետ ստO  գO մն  եր կա րե լի է անց կաց-
նել, O  սO ց ման բազ մա թիվ ձևեր կան, ո րոնք տար բեր վO մ են լսա րա նա յին պա րապ մO նք-
նե րից (ռե ֆե րատ, էս սե, ստO  գո ղա կան, ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք), և դ րանք բո լո-
րը կի րա ռե լի են, ա ռա ջին հեր թին, կրթO թ յան հա տO կ կա րիք O  նե ցող ան ձանց հա մար 
(ոչ պե տա կան բ6  հի ադ մի  նիս տա ցիա յի ներ կա յա ց6  ցիչ, իգ.):

…Ն րանց ակ տի վO թ յան, մաս նակ ցO թ յան հար ցը պի տի ո րո շի բժշկա կան հանձ նա ժո ղո-
վը, հա մա ձայն ո րի ո րոշ ման` հստա կեց վO մ է, թե հաշ ման դա մO թ յան տվյալ կարգն O  նե-
ցո ղին ինչ աշ խա տանք չի կա րե լի ի րա կա նաց նել` ինչ ծան րա բեռն վա ծO թ յամբ, ինչ ծա-
վա լով (պե տա կան բ6  հի ադ մի  նիս տա ցիա յի ներ կա յա ց6  ցիչ, իգ.):

… Հաշ ման դա մO թ յO ն O  նե ցող O  սա նո ղի գնա հատ ման կամ մաս նակ ցO թ յան հար ցO մ 
տար բե րO  թյO  նը կախ ված է հաշ ման դա մO թ յան աս տի ճա նից, չի բա ցառ վO մ, որ կլի նեն 
նյO  թեր, ո րոնք ի րենք լավ չեն հաս կա նա (ոչ պե տա կան բ6  հի դա սա խոս, ար.):

… Գի տե լիք ներ տա լO  և դ րանք ստO  գե լO  ա ռO  մով ոչ մի  տար բե րO թ յO ն պետք չէ դնել, 
քա նի որ մե նք, տա լով գի տե լիք, պա հան ջO մ ենք ո րակ: Բայց ա ռան ձին դեպ քե րO մ, ե թե 
դա լի նի կO յր ե րե խա, ա պա նրա հա մար ա ռան ձին քննO թ յO ն կազ մա կեր պե լը պետք է 
փո խա րին վի այլ ձևով… Չեմ կար ծO մ, որ ար տո նO թ յO ն ներ պետք են հաշ ման դամն  ե-
րին, մե նք դրա նով կշեշ տենք նրանց վի ճա կը (մի ջ պե տա կան բ6  հի ադ մի  նիս տա ցիա յի 
ներ կա յա ց6  ցիչ, ար.):

Մի խումբ դա սա խոս նե րի կար ծի քով հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նո ղի հետ աշ խա-
տան քում էա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ չկան. դա սա խո սը, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու-
սա նո ղի հետ աշ խա տե լիս, կա րող է բախ վել այն նույն խնդիր նե րին, ո րոնց բախ վում է հաշ ման-
դա մութ յուն չու նե ցող ու սա նո ղի հետ աշ խա տան քի ըն թաց քում:

… Դա սա խո սը կա րող է O  նե նալ նO յն բար դO թ յO ն ներն O  խնդիր նե րը և´ հաշ ման դա մի , 
և´ ոչ հաշ ման դա մի  հետ շփվե լիս: Պետք է գի տակ ցել, որ կա O  սա նո ղին կրթե լO , դաս-
տիա րա կե լO , մաս նա գետ դարձ նե լO  պար տա վո րO թ յO ն (ոչ պե տա կան բ6  հի դա սա-
խոս, իգ.):

… Կար ծO մ եմ, որ հնա րա վոր խնդիր նե րը կախ ված են դա սա խո սի մարդ կա յին ո րակ նե-
րից, նրա պրո ֆե սիո նա լիզ մի ց, նրա ման կա վարժ լի նե լO ց… (ոչ պե տա կան բ6  հի դա սա-
խոս, իգ.):

Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի հետ աշ խա տան քի փորձ ու նե ցող դա սա խոս նե-
րի կար ծի քի հի ման վրա հնա րա վոր դար ձավ ա ռանձ նաց նել մի շարք դժվա րութ յուն ներ, ո րոնց 
նրանք կա րող են բախ վել, մաս նա վո րա պես.

 տեխ նի կա կան հար մա րութ յուն նե րի և պայ ման նե րի բա ցա կա յութ յուն, ո րի պատ ճա ռով 
դա սա խո սը չի կա րող տե սո ղութ յան և լ սո ղութ յան խնդիր ներ ու նե ցող նե րի հետ աշ խա-
տել այն պես, որ մա տուց վող նյու թը լի նի հա սա նե լի և մատ չե լի.

 հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նո ղի հետ աշ խա տե լու փոր ձի և հմ տութ յուն նե րի պա-
կա սը.

 ան հա տա կան մո տեց ման գա ղա փա րի եր կա կի ըն կա լու մը. ո մանք այն դի տար կում են որ-
պես խտրա կա նութ յուն, ո մանք` որ պես անհ րա ժեշ տութ յուն յու րա քանչ յուր ան ձի հետ աշ-
խա տե լիս.

 հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հետ հա ղոր դակց վե լու և ն րանց մա սին խո սե լու 
հա մար հա մա պա տաս խան եզ րույ թա յին բա զա յի ան կա տա րութ յու նը.

 այն հույ զերն ու վե րա բեր մուն քը, ո րոնք կա րող են խան գա րել դա սա խո սին աշ խա տել 
ա նա չառ և  արդ յու նա վետ, օ րի նակ` խղճա հա րութ յան զգա ցում հաշ ման դա մութ յուն ու նե-
ցող ու սա նո ղի նկատ մամբ.

 հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նո ղի հետ աշ խա տե լու պատ րաս տա կա մութ յան և համ-
բե րութ յան բա ցա կա յութ յու նը:
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 … Հա ղոր դակց ման դժվա րութ յուն ներ կա րող են լի նել, օ րի նակ, լսո ղութ յան խան գա րում 
ու նե ցող նե րի հետ աշ խա տան քում, քա նի որ նյու թի մա տու ցու մը հաս տատ դժվա րութ յուն-
ներ կա ռա ջաց նի… Նաև դա սա խո սի կող մից հո գե բա նա կան ճիշտ մո տե ցում ցու ցա բե րե-
լու կա րիք կլի նի, ո րով հետև այս տեղ խղճա լու և հար գե լու սահ մա նը պետք է դա սա խո սը 
ճիշտ կար գա վո րի (պե տա կան բու հի դա սա խոս, իգ.):

… Հիմն  ա կան խնդի րը հա մա պա տաս խան մե  թո դա կան բա զա յով զին ված չլի նելն է, այդ 
բազ մա թիվ մե  թոդ ներն արդ յO  նա վե տո րեն կի րա ռե լO  O  նա կO թ յO ն ներ չO  նե նա լը, դրա 
հա մար դա սա խոս նե րը պետք է վե րա պատ րաստ վեն, դա սա վանդ ման նոր տեխ նո լո-
գիա նե րին ծա նո թա նան… Մենք նրանց մաս նա գի տա կան ա ռաջ խա ղաց մա նը նպաս տող 
քա ղա քա կա նO թ յO ն ենք վա րO մ, որ նմա նա տիպ հար ցե րO մ պրոբ լեմն  եր չլի նեն (ոչ պե-
տա կան բ6  հի ադ մի  նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ց6  ցիչ, իգ.):

Ն ման կար ծիք նե րը վկա յում են, որ հարց ված նե րի մի  մա սը նե րա ռա կան կրթութ յան խնդիր-
նե րը կա պում են ոչ թե ու սա նող նե րի հաշ ման դա մութ յան, այլ հա մա պա տաս խան պայ ման նե րի 
բա ցա կա յութ յան, մե  թո դա կան բա զա յով զին ված չլի նե լու, նոր տեխ նո լո գիա նե րին և դ րանց կի-
րառ մա նը ծա նոթ լի նե լու, ինչ պես նաև հա տուկ վե րա պատ րաստ ման անհ րա ժեշ տութ յան հետ:

…Բ նա կա նա բար, այս աշ խա տան քը տար բեր վO մ է ոչ հաշ ման դամ O  սա նո ղի հետ աշ-
խա տան քից: Պետք է այն քան սի րել այդ աշ խա տան քը, որ դա սա խո սի հա մար տար բե-
րO թ յO ն չլի նի` դի մա ցի նը հաշ ման դա մO թ յO ն O  նի, թե ոչ (ոչ պե տա կան բ6  հի դա սա-
խոս, ար.):

… Դա սա խո սը պետք է տի րա պե տի իր է մո ցիա նե րին: Դա սա խո սը կա րող է մտա ծել, որ 
O  սա նո ղը հաշ ման դամ է, O ս տի պետք է նրան «լա վO թ յան կար գով» գնա հա տա կան դնել 
և չքն նի այն պես, ինչ պես պա հանջ վO մ է, սա կայն դրա նով հան դերձ նա մի այն կվն ա սի 
տվյալ O  սա նո ղին: Ե թե հաշ ման դամ O  սա նո ղը սո վո րի, որ ի րեն մշտա պես պետք է հա-
տO կ վե րա բեր վեն, ա պա դրա նով նա կվտան գի իր հա վա սա րO թ յO  նը և չի կա րող ին-
տեգր վել հա սա րա կO թ յան մե ջ (պե տա կան բ6  հի դա սա խոս, իգ.):

…Խն դիր ներն O  դժվա րO թ յO ն նե րը շատ տար բեր են, կախ ված այն բա նից, թե ինչ դե-
ֆեկտ O  նի այդ ե րե խան: Ա մե ն դեպ քO մ պետք է դրսևո րել համ բե րա տա րO թ յO ն, պետք 
է ա վե լի ման րակր կիտ բա ցատ րել, ո րով հետև մե  կը կա րող է շO տ սեր տել, մյO  սը` O շ: 
Շատ հա ճախ հա կա ռակն է լի նO մ, հաշ ման դամ O  սա նող ներն ի րենք են պա հան ջO մ, որ 
ի րենց հան դեպ պա հանջ կոտ լի նենք, որ պես զի չտար բեր վեն: Շատ նO րբ պետք է վե րա-
բեր վել (պե տա կան բ6  հի ադ մի  նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ց6  ցիչ, ար.):

…Սկզ բում, աշ խա տե լով հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նո ղի հետ, ես վա խե նում էի: 
Ինձ թվում էր, թե ինձ մոտ ա մեն ինչ սխալ է գնում, ես չգի տեի` ինչ պես վար վել, հե տո 
հաս կա ցա, որ կա րե լի է օգտ վել նրանց խոր հուդ նե րից, ով քեր նման աշ խա տան քի փորձ 
ու նեն (պե տա կան բու հի դա սա խոս, ար.):

…Դժ վա րութ յոււ նե րը կա րող են տար բեր լի նել, պետք է շատ ու շադ րութ յուն դարձ նես, 
մի քա նի ան գամ բա ցատ րես, որ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նո ղը հաս կա նա: Մի 
խոս քով, պետք է համ բե րա տար աշ խա տել, ծնո ղա բար վե րա բեր վել (պե տա կան բու հի 
դա սա խոս, ար.):

Վե րոնշ յալ դժվա րութ յուն նե րի հաղ թա հար ման ե ղա նակ նե րը հարց ված նե րը կա պում են 
պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան և բու հի ներ քին կա նո նա կար գե րի (պայ ման նե րի, մե թո դա կան 
ձեռ նարկ նե րի ա պա հով ման մա սով) կա տա րե լա գործ ման հետ: Կար ևոր վում են նաև հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի հետ ար տա ժամ յա պա րապ մունք նե րը և լ րա ցու ցիչ ժա մա նակ 
հատ կաց նե լու պատ րաս տա կա մութ յու նը: Ն շա նա կա լի դեր է հատ կաց վում նաև դա սա խոս նե րի 
վե րա պատ րաստ մա նը և փոր ձի փո խա նակ մա նը:

Անդ րա դառ նա լով բու հում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող և հաշ ման դա մութ յուն չու նե ցող ու-
սա նող նե րի հան դեպ ան հա տա կան մո տե ցում կի րա ռե լու անհ րա ժեշ տութ յա նը` դա սա խոս նե րի 
և  ադ մի նիստ րա ցիա նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կար ծիք նե րը ընդ հա նուր առ մամբ բա ժան վել են 
եր կու հիմնա կան խմբե րի: Ա ռա ջին խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը դեմ են ար տա հայտ վել բու հում 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նո ղի նկատ մամբ ան հա տա կան մո տեց ման գա ղա փա րին, 
կար ծե լով, որ այդ պի սով կշեշ տադր վի ու սա նո ղի հաշ ման դա մութ յան փաս տը:
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… Կի րա ռե լով ան հա տա կան մո տե ցում` մենք ա վե լի ու ա վե լի ենք շեշ տադ րում նրա թու-
լութ յու նը, նա պետք է նույն ու սումնա կան պլա նով սո վո րի մյուս ու սա նող նե րի հետ: Ե թե 
մենք պրո պա գան դում ենք հա վա սար հնա րա վո րութ յուն ներ, ա պա նաև այդ ա ռու մով 
պետք է հա վա սա րութ յուն լի նի (միջ պե տա կան բու հի դա սա խոս, իգ.):

… Յու րա քանչ յուր ու սա նող ինքն է պա տաս խա նա տու իր սո վո րե լու ո րա կի և դա սե րին 
հա ճա խե լու հա մար, ուս տի ան հա տա կան մո տե ցումն այս դեպ քում տե ղին չէ: Հաշ ման-
դամնե րի հետ կապ ված` ան հա տա կան մո տե ցում ցու ցա բե րե լու խնդիր երբ ևէ չի ե ղել, 
ո րով հետև ի րենք ամ բող ջութ յամբ ին տեգր վել են այդ հա մա կար գին ու ան հա տա կան 
գրա ֆի կի անհ րա ժեշ տութ յուն երբ ևէ չենք ու նե ցել (պե տա կան բու հի ադ մի նիստ րա ցիա-
յի ներ կա յա ցու ցիչ, իգ.):

…Ես դեմ եմ ա մեն տե սա կի ան հա տա կան մո տե ցումնե րին, բո լո րին տրվում է նույն նյու-
թը, բո լո րին ներ կա յաց վում է նույն պա հան ջը: Ան հա տա կան մո տե ցու մը հենց խտրա կա-
նութ յան սկիզբն է (պե տա կան բու հի դա սա խոս, իգ.):

…Ես կողմ չեմ, որ դա սա խո սը ու սա նո ղին ա ռան ձին ծրագ րով բա ցատ րի, մյուս նե րին` 
ա ռան ձին: Մեր մոտ չկա նման բան: Մենք ու նե ցել ենք ՄՈՒԿ 2-ով ու սա նող, ո րի ըն դու-
նա կութ յուն նե րին ոչ մեկ չէր կա րող գե րա զան ցել (ոչ պե տա կան բու հի ադ մի նիստ րա-
ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, իգ.):

… Քա նի որ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մար դիկ հի վան դա գին ինք նա սի րութ յուն ու նեն, 
ա պա կար ծում եմ` ե թե դա սա խոս նե րը նրանց ան հա տա կան մո տե ցում ցույց տան, ա պա 
հարց կա ռա ջա նա, ար դյոք ի րենք դրա նից ի րենց լավ կզգան… Դա շատ վի ճե լի է (միջ պե-
տա կան բու հի դա սա խոս, ար.):

Երկ րորդ խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կար ծի քով, բո լոր ու սա նող նե րի, հատ կա պես, հաշ ման-
դա մու թյուն ու նե ցող ու սա նող նե րի հետ աշ խա տան քում ան հա տա կան մո տե ցու մը պար տա դիր է, 
քա նի որ յու րա քանչ յուր մարդ ան հա տա կա նութ յուն է և  ա ռանձ նա հա տուկ մո տե ցում է պա հան-
ջում:

… Քա նի որ մեր բու հը ու սա նո ղա կենտ րոն մո տե ցու մով է աշ խա տում, ա պա յու րա քանչ-
յուր ու սա նո ղի հետ աշ խա տում ենք ան հա տա պես: Դա օգ նում է ի րենց զգալ ա վե լի ինք-
նավս տահ, արդ յուն քում ի րենց հա մա րում են հա սա րա կութ յան լիի րավ ան դամ` մո ռա-
նա լով, որ ի րենք հաշ ման դամ են (ոչ պե տա կան բու հի դա սա խոս, իգ.):

… Մեզ մոտ ան հա տա կան մո տե ցում է բո լոր ու սա նող նե րի հան դեպ, ան կախ նրա նից` 
հա տուկ կա րիք ու նեն, թե ոչ, ան գամ ան կախ կա րիք նե րի աս տի ճա նից: Ես դեմ եմ, որ 
հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ վի հա տուկ կա րիք ու նե ցող մարդ կանց նկատ մամբ, ո րով-
հետև դա ա վե լի շատ տա րան ջա տում է նրանց հա սա րա կութ յու նից (միջ պե տա կան բու հի 
դա սա խոս, իգ.):

…Ես կար ծում եմ, որ պետք է ողջ կուր սին ցու ցա բե րել ան հա տա կան մո տե ցում, որ-
պես զի դա սա խո սը կա րո ղա նա հաս կա նալ, թե ներ կա յաց ված նյու թը ում մոտ ինչ պի սի 
նստվածք է տվել, քա նի որ մար դիկ տար բեր են ու տար բեր են նրանց ըն կալ ման ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն նե րը (պե տա կան բու հի դա սա խոս, իգ.):

… Կար ծում եմ, որ հե նա շար ժո ղա կան խնդիր ներ ու նե ցո ղին ան հա տա կան մո տե ցում 
պետք չի լի նի ցույց տալ, իսկ ե թե ու սա նողն ու նե նա խոս քա յին խնդիր ներ, ար դեն պետք 
է դա սա խո սը այն պես ա նի, որ օ րի նակ, նա քիչ ներգ րավ ված լի նի հարց ու պա տաս խա նի 
մեջ, նրա հա մար ա վե լի շատ նա խա տե սի գրա վոր տար բե րակ ներ: Սա է ան հա տա կան 
մո տե ցու մը, որ պես զի դա սա խո սը յու րա քանչ յուր ու սա նո ղին իր հնա րա վո րութ յուն նե րի 
շրջա նակ նե րում քննի (պե տա կան բու հի դա սա խոս, իգ.):

Իսկ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի հա րա բե րութ յուն նե րը հա մա կուր սե ցի նե րի 
հետ հարց ված նե րը արդ յու նա վետ գնա հա տե ցին, քա նի որ կուր սում հաշ ման դա մութ յուն ու նե-
ցող ու սա նո ղի ներ կա յութ յու նը նպաս տում է փո խօգ նութ յան մթնո լոր տի ստեղծ մա նը:

2   Մանկական ուղեղային կաթված: 
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Կուր սի ու սա նող նե րը ա նում են ա մեն ինչ, որ պես զի ի րենց հետ սո վո րող հաշ ման դամ ու-
սա նո ղը ին տեգր վի և  ի րեն ոչ լիար ժեք չզգա: Ես տե սել եմ, թե ինչ պես է կուր սըն կերն իր 
հաշ ման դամ կուր սըն կե րո ջը հպար տո րեն գրկած ի ջեց նում աս տի ճան նե րից (պե տա կան 
բու հի ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, ար.):
… Լար վա ծութ յու նը տա րեց տա րի ա վե լի քչա նում է, ո րով հետև մեր ու սա նող նե րից շա-
տե րը նե րա ռա կան դպրոց են հա ճա խել, բնա կա նա բար, նրանք ար դեն պատ րաստ են 
նման մարդ կանց հետ նաև բու հում հա մա տեղ սո վո րե լուն: Նախ կի նում նման բան չկար, 
ա շա կերտ նե րը միայն ու սա նող դառ նա լուց հե տո էին ի րենց կող քին տես նում հաշ ման-
դամ ե րե խա յի: Տար բեր հե ռուս տա հա ղոր դումնե րի, լրատ վա մի ջոց նե րի մի ջո ցով նե րա-
ռա կան կրթութ յու նը, հան դուր ժո ղա կա նութ յու նը այն քան պրո պա գանդ վեց, որ թե կուզ մի 
փոքր, բայց գա ղա փա րա խո սութ յան փո փո խութ յուն էլ կա ընդ հա նուր ազ գաբ նակ չութ-
յան մեջ, ին չը դրա կան է ազ դում բու հում նման մարդ կանց հետ սո վո րե լու գա ղա փա րի 
վրա (պե տա կան բու հի ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, իգ.):

Նե րա ռա կան կրթութ յան ո լոր տում մաս նա գետ նե րի վե րա պատ րաստ ման 
անհ րա ժեշ տութ յուն

Հա յաս տա նում նե րա ռա կան կրթութ յան ո լոր տը դեռևս ներդր ման փու լում է, և բ նա կան է, որ 
հա մա պա տաս խան ո րա կա վո րում ու նե ցող մաս նա գետ նե րի խիստ անհ րա ժեշ տութ յուն է զգաց-
վում: Ո լոր տը հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րով հա մալ րե լը պա հան ջում է կա նո նա կարգ ված 
և հա մա պար փակ վե րա պատ րաս տումնե րի շարք: Դ րանք կար ևոր են ինչ պես զուտ տե ղե կատ-
վա կան տե սանկ յու նից, այն պես էլ մաս նա գետ նե րի մոտ հա մա պա տաս խան վե րա բեր մուն քի և 
դիր քո րո շումնե րի ձևա վոր ման տե սանկ յու նից:

Սա կայն, հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը վկա յում են, որ հարց ված նե րի կե սից ա վե լին վե-
րա պատ րաստ ման ծրագ րե րի ընդ հան րա պես չի մաս նակ ցել: Իսկ վե րա պատ րաս տումներ ան-
ցած հարց ված նե րը նշել են, որ նե րա ռա կան կրթութ յան թե ման ընդգրկ ված չի ե ղել օ րա կար-
գում: 87 հարց ված նե րից միայն 5-ին է հա ջող վել մաս նակ ցել նե րա ռա կան կրթութ յան թե ման 
ընդգր կող վե րա պատ րաս տումնե րի:

Հարց ված նե րը վե րա պատ րաստ ման անհ րա ժեշ տութ յա նը եր կա կի գնա հա տա կան են տա-
լիս` մի կող մից, կար ծիք ներ են հնչում, որ դա սա խոս նե րը կա րիք չու նեն լրա ցու ցիչ վե րա պատ-
րաս տումնե րի, գի տե լիք նե րի և հմ տութ յուն նե րի, քա նի որ կրթված, խե լա ցի, փոր ձա ռու մար դիկ 
են, մյուս կող մից` գրե թե բո լոր դա սա խոս նե րը, բա ցա ռութ յամբ 6-ի, հայտ նել են ի րենց պատ-
րաս տա կա մութ յունն ու ցան կութ յու նը նման վե րա պատ րաս տումնե րի մաս նակ ցե լու վե րա բեր-
յալ, իսկ բո լոր բու հե րի ադ մի նիստ րա ցիա նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նե րա ռա կան կրթութ յան 
թե մա յով վե րա պա տրաստ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը դի տար կել են ա ռաջ նա յին կար ևո րութ յան 
քայլ:

...Անհ րա ժեշ տութ յուն կա նե րա ռա կան կրթութ յան թե մա յով վե րա պատ րաստ ման, վեր-
ջին հաշ վով, քա ղա քա կիրթ աշ խար հը պա հան ջում է այս հար ցի կա նո նա կար գա յին, այլ 
ոչ թե է մո ցիո նալ և մարդ կա յին մո տե ցում, ո րը պա հան ջարկ ու նի նաև նե րառ վե լու կրթա-
կան ծրագ րե րի ռազ մա վա րութ յան մեջ (պե տա կան բու հի ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա-
ցու ցիչ, ար.):

… Հաշ ման դա մութ յան մա սին տե ղե կութ յուն նե րը կյան քում էլ են պետք, որ պես զի կա րո-
ղա նաս ճիշտ մո տե ցում ցու ցա բե րել էդ մար դուն: ...Լ րա ցու ցիչ ան գամ ին ֆոր մա ցիա ու 
գի տե լիք ստա նա լը եր բեք չի խան գա րի (պե տա կան բու հի դա սա խոս, իգ.):

Այս պի սով, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նո ղի հետ աշ խա տե լու հա մար դա սա խոս նե-
րին ան հրա ժեշտ են հա տուկ գի տե լիք ներ և հմ տութ յուն ներ` «հաշ ման դա մութ յուն» տեր մի նի, 
վեր ջի նիս հետ կապ ված դիս կուր սի, տար բեր տե սա կի հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց 
հետ աշ խա տե լու, շփվե լու ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի վե րա բեր յալ: Պա կաս կար ևոր չէ նաև 
դա սա խոս նե րի մոտ հա մա պա տաս խան վե րա բեր մուն քի ձևա վո րու մը և հու զա կան պատ րաստ-
վա ծութ յու նը, որ պես զի կա րո ղա նան հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի հետ աշ խա տել` 
ցու ցա բե րե լով ան հա տա կան մո տե ցում այն պես, որ դա չանդ րա դառ նա կրթութ յան ո րա կի վրա 
և չ փո խա կերպ վի հաշ ման դա մութ յուն չու նե ցող ու սա նող նե րի նկատ մամբ խտրա կան վե րա բեր-
մուն քի:
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Նե րա ռա կա նութ յան ա պա հով մանն ուղղ ված քայ լեր

Բու հե րի ադ մի նիստ րա ցիա նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ հար ցազ րույց նե րից պարզ դար-
ձավ, որ ներ կա յումս բու հե րը մատ չե լի և նե րա ռա կան դարձ նե լու ուղ ղութ յամբ կա տար վում են 
հետև յալ քայ լե րը.

 ան հա տա կան ու շադ րութ յուն հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի նկատ մամբ, ան-
հա տա կան հան դի պումներ, հու զող հար ցե րի քննար կում և հ նա րա վո րութ յան դեպ քում 
ա ջակ ցութ յան կազ մա կեր պում,

 զրույց ներ, բա ցատ րա կան և հո գե բա նա կան աշ խա տանք դա սա խո սա կան կազ մի հետ` 
ուղղ ված դրա կան վե րա բեր մուն քի ձևա վոր մա նը, դա սա խոս-ու սա նող հա րա բե րութ յուն-
նե րի ներ դաշ նա կութ յան ա պա հով մա նը:

Իսկ բու հի նե րա ռա կա նութ յան ա պա հով ման ուղ ղութ յամբ անհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռումնե րի 
շար քում նշել են հետև յա լը. 

 նե րա ռա կան կրթութ յան թե մա յով վե րա պատ րաս տումներ,
 տար բեր տե սա կի հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի հա մար մատ չե լի ու սումնա-

կան ռե սուրս նե րի, նյու թե րի ձեռք բե րում,
 բու հի տա րած քում տե ղա շարժ ման և ֆի զի կա կան մատ չե լիութ յան պայ ման նե րի ա պա-

հո վում, 
 հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի հա մար լրա ցու ցիչ ար տո նութ յուն նե րի սահ-

մա նում:
Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի կրթութ յու նը կազ մա կեր պե լու ուղ ղութ յամբ վե-

րոնշ յալ մի ջո ցա ռումնե րը ձեռ նար կե լու հա մար որ պես հիմնա կան խո չըն դոտ նշվում է ֆի նան-
սա կան մի ջոց նե րի բա ցա կա յութ յա նը: Ոչ պե տա կան և միջ պե տա կան բու հե րի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րը նշված ծրագ րե րի հա մար ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի հայ թայթ ման հար ցում ակն կա լում 
են հո վա նա վոր նե րի` հա սա րա կա կան, մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի ա ջակ ցութ յու նը: 
Իսկ պե տա կան բու հե րը ներ կա յաց նող հարց ված նե րը նշված մի ջո ցա ռումնե րի ի րա կա նաց ման 
հա մար անհ րա ժեշտ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի խնդրի լու ծու մը կա պում են պե տութ յան քա ղա-
քա կա նութ յան և բարձ րա գույն կրթութ յան նե րա ռա կա նութ յան ա պա հով մանն ուղղ ված ռազ մա-
վա րութ յան մշակ ման հետ:

... Մենք պետք է շատ ծրագ րե րի, շատ հո վա նա վոր նե րի դի մենք, որ պես զի նրանց օգ-
նութ յամբ կա րո ղա նանք նախ` ֆի զի կա կան, ա պա` կրթա կան ծրագ րե րի մատ չե լիութ-
յունն ա պա հո վել (ոչ պե տա կան բու հի ադ մի նիստ րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչ, ար.):

Ամ փո փե լով հե տա զո տութ յան այս բա ժի նը, կա րե լի է ա ռանձ նաց նել բու հե րի դա սա խո սա-
կան և  ադ մի նիստ րա տիվ աշ խա տա կազ մի դիր քո րո շումնե րը և վե րա բեր մուն քը բնո րո շող մեկ 
հիմնա կան գիծ` ի րա զեկ վա ծութ յան հստակ ար տա հայտ ված պա կաս: Շա հագր գիռ այս կող-
մե րի պա տաս խան նե րը վկա յում են այն մա սին, որ ցածր է տե ղե կաց վա ծութ յու նը ինչ պես նե-
րա ռա կան կրթութ յան և դ րա չա փո րո շիչ նե րի, այն պես էլ հաշ ման դա մութ յան բազ մա զան տե-
սակ նե րի և դ րանց ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց նե րու ժի 
և կր թա կան կա րիք նե րի վե րա բեր յալ: Արդ յուն քում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի 
հան դեպ մո տե ցումնե րը լի են կարծ րա տի պա յին տար րե րով, իսկ գնա հա տա կան նե րը նե րա ռա-
կան կրթութ յան վե րա բեր յալ ոչ միան շա նակ են և  ան գամ հա կա սա կան: Հատ կա պես թյուր են 
պատ կե րա ցումնե րը բու հա կան կրթութ յան ծրագ րա յին, ա կա դե միա կան նե րա ռա կա նութ յան 
մա սին. կրթա կան ծրագ րի հար մա րե ցու մը ո րոշ հարց ված նե րի տե սանկ յու նից դիտ վում է որ պես 
խտրա կա նութ յուն, իսկ ու սա նո ղի հան դեպ ան հա տա կան մո տե ցու մը նույ նաց վում է ան հա տա-
կան գրա ֆի կի հետ:

Ի րա զեկ ման խնդրից զատ, ո րա կա կան հե տա զո տութ յան տվյալ նե րի հի ման վրա կա րե լի է 
ա ռանձ նաց նել հետև յալ հիմնա կան խո չըն դոտ նե րը.
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 հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րի բա ցա կա յութ յուն կամ առ կա մաս նա գետ նե րի ոչ 
բա վա րար ո րա կա վո րում,

 հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի հետ աշ խա տան քի հստակ մե թո դա բա նութ-
յան և  ըն թա ցա կար գի բա ցա կա յութ յուն,

 ֆի զի կա կան մի ջա վայ րի ան մատ չե լիութ յուն,
 հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րին ներգ րա վե լու պատ րաս տա կա մութ յան բա-

ցա կա յու թյուն,
 կրթա կան ծրագ րե րի կա ռուց ված քա յին և բո վան դա կա յին ան հա մա պա տաս խա նութ յուն 

նե րա ռա կան կրթութ յան պա հանջ նե րին, 
 բու հե րի կող մից հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի մա սին տվյալ նե րի հա վա-

քագր ման և դ րանց կի րառ ման արդ յու նա վետ գոր ծըն թա ցի բա ցա կա յութ յուն,
 թե րի նյու թա տեխ նի կա կան բա զա,
 հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հետ հա ղոր դակց ման հմտութ յուն նե րի պա կաս,
 հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հան դեպ կարծ րա տի պա յին վե րա բեր մունք բու հա-

կան հա մա կար գից դուրս` ընդ հա նուր հան րութ յան շրջա նում:
Բա ցա հայտ ված խնդիր նե րի, խո չըն դոտ նե րի և թե րութ յուն նե րի բազ մութ յունն ու դրանց 

կա րևո րութ յու նը վկա յում են, որ բարձ րա գույն կրթութ յան հա մա կար գը ներ կա յումս չի հա մա-
պա տաս խա նում նե րա ռա կան կրթութ յան պա հանջ նե րին: Այ նո ւա մե նայ նիվ, հարց ված նե րի 
շրջա նում նկատ վում են կա ռու ցո ղա կան տար րեր, մաս նա վո րա պես վե րա պատ րաստ վե լու, նոր 
հմտութ յուն ներ ձեռք բե րե լու պատ րաս տա կա մութ յուն, հաշ ման դամ ու սա նող նե րին կրթա կան 
գոր ծըն թա ցի մեջ նե րա ռե լու պատ րաս տա կա մութ յուն (չնա յած նե րառ ման գոր ծըն թա ցի վե րա-
բեր յալ եր բեմն մա կե րե սա յին պատ կե րա ցումնե րին), հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի 
կրթութ յան կազ մա կերպ ման հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի մշակ ման և կի րառ ման պատ րաս տա-
կա մութ յուն:
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Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հա մար բարձ րա գույն կրթութ յան ֆի զի կա կան և ծ րագ-
րա յին մատ չե լիութ յան, ինչ պես նաև ա կա դե միա կան նե րա ռա կա նութ յան գնա հատ մանն ուղղ-
ված սույն հե տա զո տութ յան շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վել են դեմ առ դեմ հար ցազ րույց ներ 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող և հաշ ման դա մութ յուն չու նե ցող ու սա նող նե րի հետ, ինչ պես նաև հե-
ռա խո սա յին հար ցում` հան րութ յան և հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող այն ան ձանց հետ, ով քեր 18-35 
տա րե կան են և  երբ ևէ չեն ու սա նել բու հում:

Նշ ված 4 խմբե րի հետ ի րա կա նաց ված հար ցազ րույց նե րում առ կա են նույ նա կան հար ցեր, 
ո րոնց պա տաս խան նե րը վեր են լուծ վել հա մե մա տութ յան մեջ: Նախ քան բարձ րա գույն կրթութ-
յան նե րա ռա կա նութ յան վե րա բեր յալ հարց ված նե րի կար ծիքն ու սումնա սի րե լը` ու սումնա սիր վել 
են հարց ված նե րի մոտ «հաշ ման դա մութ յուն» բա ռի հետ ա ռա ջա ցող զու գոր դութ յուն նե րը (ա սո-
ցիա ցիա նե րը): Ա զատ զու գոր դութ յուն նե րի մե թո դը հան դի սա նում է պրո յեկ տիվ տեխ նի կա, ո րը 
պա րու նա կում է գի տա փոր ձի տար րեր և հ նա րա վո րութ յուն է տա լիս դուրս բե րել հարց վո ղի վե-
րա բեր մուն քը եր ևույ թի հան դեպ` ա ռանց սահ մա նա փա կումնե րի և հե տա զո տո ղի ազ դե ցութ յան:

Ս տորև ներ կա յաց ված աղ յու սա կում ամ փոփ ված են հարց վող նե րի 4 տար բեր խմբե րի զու-
գոր դութ յուն նե րը, ո րոնք նրանց մոտ ա ռա ջա նում են «հաշ ման դա մութ յուն» բա ռը լսե լիս: Ա ռա-
վել հա ճախ հարց ված նե րի բո լոր խմբե րում հնչել են «հի վան դութ յուն, ան կա րո ղութ յուն, ա նօգ-
նա կա նութ յուն, սահ մա նա փա կումներ» զու գոր դութ յուն նե րը: Բա ցա սա կան հույ զեր ա ռա վել հա-
ճախ նշել են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող հարց վող նե րը, մաս նա վո րա պես հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ու սա նող նե րի 18,3%-ը և հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող բնա կիչ նե րի 17,7%-ը: Կար ևոր է, 
որ հաշ ման դա մութ յուն չու նե ցող ու սա նող նե րը ա ռա վել հա ճախ նշել են օգ նե լու ցան կութ յու նը, 
գթասր տութ յու նը և բա րութ յու նը` 15,5%-ի դեպ քում:

Աղ յու սակ 13. Ես կա սեմ մի բառ, իսկ Դուք նշեք Ձեզ մոտ ա ռա ջա ցող մինչև 3 ա սո ցիա-
ցիա. «հաշ ման դա մութ յուն».

 Զու գոր դութ յուն ներ
 Հաշմ. ու նե-
ցող ու սա-
նող ներ

 Հաշմ. չու նե-
ցող ու սա-
նող ներ

 Հան րութ-
յուն

 Հաշմ.               
ու նե ցող 
բնակ չութ յուն

 Հի վան դութ յուն, ան կա րո ղութ յուն, 
ա նօգ նա կա նութ յուն, սահ մա նա-
փա կումներ

33,5% 43,1% 54,6% 52,7%

 Հե նա շար ժո ղա կան խնդիր նե րի 
հետ կապ ված զու գոր դութ յուն ներ 
(քայ լել չկա րո ղա ցող մարդ, սայ-
լակ, ձեռ նա փայտ, հե նակ)

15,9% 10,8% 13,2% 2,7%

 Բա ցա սա կան հույ զեր (խղճա հա-
րութ յուն, տխրութ յուն, ցավ) 18,3% 9,9% 11,1% 17,1%

Օգ նե լու ցան կութ յուն, գթասր-
տութ յուն, բա րութ յուն 1,0% 15,5% 4,2% 4,6%

 Նոր մալ մարդ 6,3% 5,4% 4,1% 2,0%
Մ տա վոր հաշ ման դա մութ յան հետ 
կապ ված զու գոր դութ յուն ներ - 3,3% 3,0% 2,5%

 Հար գանք, կամ քի ուժ, հույս 10,3% 4,4% 2,5% 1,0%
 Հաշ ման դա մութ յան այլ տե սակ-
նե րի հետ կապ ված զու գոր դութ-
յուն ներ (տե սո ղա կան, լսո ղա կան, 
խոս քա յին խնդիր ներ)

1,7% 4,1% 2,1% 1,0%

Ոչ մի զու գոր դութ յուն չեն նշել 3,9% 3,3% 5,2% 15,7%
Ըն դա մե նը 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Ա ռա վել հա ճախ հարց ված նե րի բո լոր խմբե րում հնչել են «հի վան դութ յուն, ան կա րո ղութ յուն, 
ա նօգ նա կա նութ յուն, սահ մա նա փա կումներ» զու գոր դութ յուն նե րը: Հատ կան շա կան է, որ հան-
րու թյան և հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող, բարձ րա գույն կրթութ յան հա մա կար գում չներգ րավ ված 
ան ձանց խմբե րում պա տաս խա նի նման տար բե րակ նե րը հան դի պել են ա ռա վել հա ճախ. այս 
պատ կե րը ար տա ցո լում է ան հա տի հան դեպ հա սա րա կութ յան վե րա բեր մուն քի և  ան ձի ինք նա-
վե րա բեր մուն քի սերտ փոխ կա պակց վա ծութ յու նը: Մ յուս կող մից, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ու սա նող նե րի շրջա նա կում այս տի պի զու գոր դութ յուն ներն ա վե լի քիչ են հան դի պում. այս տեղ 
եր ևում է ակ տիվ սո ցիա լա կան կյան քի դրա կան ազ դե ցութ յու նը ան ձի ինք նա վե րա բեր մուն քի 
վրա: Բա ցի այդ, ու սա նո ղա կան ակ տի վութ յու նը խթա նում է ան ձի ինք նու րույն ապ րե լա կեր պը, 
որն էլ օգ նում է վե րա նա յե լու հաշ ման դա մութ յան` ան գամ իր սե փա կան հաշ ման դա մութ յան 
վե րա բեր յալ, ան ձի ու նե ցած կարծ րա տի պա յին վե րա բեր մուն քը: Սա կայն զու գոր դութ յուն նե րի 
շար քում ըստ հա ճա խա կա նութ յան այս խմբե րում (հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող ներ և 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձիք, ո րոնք ներգ րավ ված չեն բարձ րա գույն կրթութ յան հա մա-
կար գում) երկ րորդ տեղն են զբա ղեց նում բա ցա սա կան հույ զե րը (խղճա հա րութ յուն, տխրութ յուն, 
ցավ), ընդ ո րում ցու ցա նիշ նե րը մյուս խմբե րի հա մե մատ զգա լիո րեն բարձր են: Սա կա րող է լի-
նել սե փա կան հաշ ման դա մութ յան հետ կապ ված դժվա րութ յուն նե րի հան դեպ հու զա կան վե րա-
բեր մուն քի դրսևո րում:

Հաշ ման դա մութ յուն չու նե ցող ու սա նող նե րի խմբում բա վա կա նին հա ճա խա կի են (15,5%) օգ-
նե լու ցան կութ յան հետ կապ ված զու գոր դութ յուն նե րը, ո րը ցույց է տա լիս ո րո շա կի «հո վա նա-
վոր չա կան» վե րա բեր մունք, սա կայն դրա կան ուղղ վա ծութ յամբ:

Մ տա վոր հաշ ման դա մութ յան հետ զու գոր դութ յուն նե րը սա կա վա թիվ են բո լոր խմբե րում, 
բայց միայն հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի խմբում են դրանք լիո վին բա ցա կա յում. 
այս տեղ նկատ վում է ո րո շա կի խտրա կա նութ յուն հաշ ման դամնե րի միջև, հատ կա պես մտա վոր 
հաշ ման դա մութ յան հան դեպ:

Կար ևոր է նաև ու շադ րութ յուն դարձ նել այն դեպ քե րին, երբ զու գոր դութ յուն ներ ընդ հան րա-
պես չեն հնչել: Զու գոր դութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յու նը, որ պես կա նոն, վկա յում է ո րո շա կի խու սա-
փո ղա կան վե րա բեր մուն քի մա սին: Ա զատ զու գոր դութ յուն ներ հնչեց նել ա ռա վել հա ճախ դժվա-
րա ցել են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձիք, ո րոնք ներգ րավ ված չեն բարձ րա գույն կրթութ յան 
հա մա կար գում: Կա րե լի է են թադ րել, որ լի նե լով քիչ նե րառ ված հա սա րա կա կան կյան քում, այս 
խմբի մեջ ընդրգրկ ված ան ձանց հա մար հաշ ման դա մութ յու նը շա րու նա կում է մնալ ինք նա խա-
րա նա վո րող մի հաս կա ցութ յուն. այս տե ղից էլ դի մադ րութ յու նը եր ևույ թի մա սին խո սե լու հան-
դեպ:

Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րի տա սարդ նե րի մա սին խո սե լիս, հարց ված նե րի բո լոր խմբե-
րում ա ռա ջին պլան են մղվել բա ցա սա կան հույ զե րը` խղճա հա րութ յուն, ցավ, սար սափ, մեղ քի 
զգա ցում: Երկ րորդ տե ղում են օգ նե լու ցան կութ յան հետ կապ ված հույ զե րը: Այս պատ կե րը կա-
րող է վկա յել կրկնա կի խտրա կա նութ յան մա սին. այս դեպ քում ան ձը ա ռա վել խո ցե լի է ըն կալ-
վում ոչ միայն հաշ ման դա մութ յան, այլև ե րի տա սարդ լի նե լու արդ յուն քում:

Աղ յու սակ 14. Ի՞նչ է մո ցիա ներ են Ձեզ մոտ ա ռա ջա նում, երբ խոս քը գնում է հաշ ման դա-
մութ յուն ու նե ցող ե րի տա սարդ նե րի մա սին.

 Հույ զեր  Հաշմ. ու նե ցող 
ու սա նող ներ

 Հաշմ.             
չու նե ցող 
ու սա նող-

ներ

 Հան րութ-
յուն

 Հաշմ. 
ու նե ցող 
բնակ-

չութ յուն

 Բա ցա սա կան հույ զեր
(խղճա հա րութ յուն, ցավ, սար սափ) 48,7% 54,9% 66,4% 60,5%

 Բա րութ յուն, օգ նե լու ցան կութ յուն 23,0% 26,9% 20,2% 12,5%

 Չե զոք, ոչ մի հույզ - 2,3% 6,2% 18,5%
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 Հար գանք, ուժ, հաղ թա նակ 12,6% 15,6% 5,6% 4,1%

Ոչ մի հույզ չեն նշել 15,6% 0,2% 1,6% 4,3%

Ըն դա մե նը 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Հան րութ յան կար ծի քի և բարձ րա գույն կրթա կան հա մա կար գում չներգ րավ ված հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող բնակ չութ յան կար ծի քի ու սումնա սիր ման ժա մա նակ հարց ված նե րին ա ռա-
ջարկ վել է ընտ րել այն խնդիր նե րը, ո րոնք ա ռաջ նա հերթ լու ծում են պա հան ջում: Հարկ է նշել, 
որ հան րութ յան և հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող բնակ չութ յան կար ծիք նե րը էա կա նո րեն տար բեր 
են: Հան րութ յան կող մից ա ռաջ նա յին կար ևո րութ յան խնդիր է հա մար վել հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ան ձանց հա մար ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մատ չե լիութ յան ա պա հո վու մը 
(31,3%), իսկ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող հարց ված նե րի կող մից` աշ խա տան քով ա պա հով ման 
խնդի րը (32,7%): Բու հե րի մատ չե լիութ յան ա պա հով ման խնդի րը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ան ձանց պա տաս խան նե րում չոր րորդ տե ղում է հայտն վել (8,9%), իսկ հան րութ յունն այն հան-
րա յին վայ րե րի մատ չե լիութ յան ա պա հով ման խնդրի հետ մեկ տեղ դա սել է 5-րդ տե ղում (8,4%)` 
ա ռա վել  կար ևո րե լով դպրոց նե րի մատ չե լիութ յան ա պա հով ման խնդի րը (10,4%) (տե´ս Աղ յու  -
սակ 15): 

Աղ յու սակ 15. Ե թե ո րո շում ըն դու նե լու հնա րա վո րութ յուն ու նե նա յիք, ա պա նշված նե-
րից ո՞ր 2 խնդիր նե րը ա ռա ջին հեր թին կլու ծեիք

Խն դիր ներ  Հան րութ յուն
 Հաշմ. ու նե-
ցող բնակ-

չութ յուն
Ա պա հո վել հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մարդ կանց                          
աշ խա տան քով 25,4% 32,7%

Ա պա հո վել հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մարդ կանց ա ռող ջա-
պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մատ չե լիութ յու նը 31,5% 29,5%

Ա պա հո վել հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մարդ կանց ֆի նան սա-
կան ա ջակ ցութ յուն 16,0% 15.9%

Ա պա հո վել բու հե րի մատ չե լիութ յու նը հաշ ման դա մութ յուն ու նե-
ցող մարդ կանց հա մար 8,4% 8,9%

Ա պա հո վել հան րա յին վայ րե րի մատ չե լիութ յու նը հաշ ման դա-
մութ յուն ու նե ցող մարդ կանց հա մար 8,3% 7,2%

Ա պա հո վել դպրոց նե րի մատ չե լիութ յու նը հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար 10,4% 5,8%

Ըն դա մե նը 100,0% 100,0%

Հե տա զո տութ յան ըն թաց քում ու սումնա սիր վել են նաև հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող և չու նե-
ցող ու սա նող նե րի կող մից մաս նա գի տութ յան և բու հի ընտ րութ յան հար ցում ազ դե ցութ յուն ու-
նե ցած գոր ծոն նե րը: Ընդ հա նուր առ մամբ, պա տաս խան նե րը հա ման ման հա ջոր դա կա նութ յամբ 
են բաշխ վել հարց ված ու սա նող նե րի եր կու խմբե րում. մաս նա գի տութ յան և բու հի ընտ րութ յան 
գոր ծում հարց ված նե րի եր կու խմբե րում էլ էա կան ազ դե ցութ յուն է ու նե ցել մաս նա գի տութ յան 
նկատ մամբ սե րը: Էա կան տար բե րութ յուն է նկատ վել հե ռա կա ու սուց ման հա մա կար գի առ կա-
յութ յան գոր ծո նի վե րա բեր յալ ու սա նող նե րի եր կու խմբե րի պա տաս խան նե րի միջև: Հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի 75,6% հա մա րել են, որ այն էա կան ազ դե ցութ յուն է թո ղել, 
իսկ հաշ ման դա մութ յուն չու նե ցող ու սա նող նե րի` 8,3%: Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող-
նե րի պա տաս խան նե րում ա մե նա քիչ տե սա կա րար կշիռն ու նի բու հի ֆի զի կա կան մատ չե լիութ-
յան գոր ծո նը, իսկ հաշ ման դա մութ յուն չու նե ցող նե րի պա տաս խան նե րում այն ընդ հան րա պես 
չի հնչել: Հե տաքրք րա կան է նաև, որ մաս նա գի տութ յան ե կամ տա բե րութ յու նը, որ պես ազ դե ցիկ 
գոր ծոն հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող ներն ընդ հան րա պես չեն նշել, ո րը ո րո շա կիո րեն 
կապ վում է հաշ ման դամ ե րի տա սարդ նե րի մոտ ա պա գա յի մա սին ոչ հստակ պատ կե րա ցումնե-
րի հետ, ինչ պես նաև այն կարծ րա տի պի հետ, որ հաշ ման դա մը չի կա րող մեծ գու մար ներ վաս-
տա կել (տե´ս Աղ յու սակ 16):
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Աղ յու սակ 16. Մաս նա գի տութ յան և բու հի ընտ րութ յան գոր ծում ազ դե ցութ յուն ու նե ցած 
գոր ծոն նե րը

 Գոր ծոն ն եր 

Էա կան ազ դե ցութ յուն 
է ու նե ցել

Ու նե ցել է ո րո շա կի 
ազ դե ցութ յուն

Ընդ հան րա պես ազ դե-
ցութ յուն չի ու նե ցել

Հաշմ.  
չ ունե ցող 
ուսա նո ղ

Հաշմ . 
ունե ցող 
ուսան ող 

Հաշմ.  
չ ունե ցող 
ուսա նո ղ

Հաշմ . 
ունե ցող 
ուսան ող 

Հաշմ.  
չ ունե ցող 
ուսա նո ղ

Հաշմ . 
ունեց ող  
ուսանող

Սիրու մ եմ  այս  մա-
սնագիտությունը 78,9% 80,2% 15,9% 16,0% 5 ,2 % 3,8 %

Հ եռակա ու սու ցման հա-
մակա րգի  առկայությունը 8,3% 75,6% 9,7% 14,5% 82, 0% 9,9%

Ա նվճար կր թո-
ւթյուն ստ ան ալու  հն-
արավորությունը

43,2% 68,7% 23,2% 13,0% 33,7%  18, 3%

Այս  ո լորտում լավագույն 
բուհն է 61,0% 60,3% 29,6% 29,8% 9, 4% 9,9% 

Բուհի կր թական ծր-
ագրեր ի մ ատչելիությունը 46,7% 52,7% 35,8% 26,0% 17,5% 21 ,4 %

 Այս մասնագիտութ յա մբ  
ես կկարող ան ամ լավ 
աշխատանք գտնել 

44,8% 47,3% 38,8% 35,9% 16, 4%  16 ,8%

Ծ նո ղն երի, ընտ ան իքի 
ան դա մների կարծիքը 41,3% 46,6% 32,2% 26,7% 26 ,5% 26,7 %

 Բո ւհի ֆիզ իկ ական մատ-
չելիությունը - 35,1% - 33,6% - 3 1,3 %

 Սա եկամ տա բե ր մա-
սնագիտություն է 36,7% - 40,8% - 2 2,4 % - 

 
Հաշ մանդամո ւթ յուն ունե ցող և երբևէ բո ւհ ում չսով որած  բնակչ ու թյ ան  հեռախոս ային հ ար-

ցման ժ ամ անա կ նախատեսվո ւմ էր պարզել նրանց փ որձը` կա պվ ած բարձրագու յն կրթության  
հետ: Այդպես` 86 ,1%-ը երբև է չեն փորձե լ բո ւհ ընդունվել, իսկ 13 ,9%-ը փորձել են:  Այ ն հարցվա-
ծներից, որոն ք բո ւհ  ընդունվելու փո րձ  չեն կատարել, 27,6%-ը  բու հ չընդու նվ ել ը պատճառաբա-
նել է ցանկո ւ թյ ան բ ացակայությամբ, իսկ 27 ,2% -ը ̀ ֆին ան սա կա ն ան ապահով ութ յա մբ: Բ ու հե-
րի ֆիզիկակ ան  ան մ ատչ ելիությունը նշել են 1 2,9 %- ը, առողջա կա ն խնդիրները` 9,2 %- ը, զ բաղ-
վածությունը` 8,8%-ը  (տ ե´ս Աղյուսակ  1 7.1): Մնա ցած  պատաս խա ններն ավ ելի հազվադեպ են 
հնչ ել:

Աղյուսակ 17.1.  Ի ՞նչ պատճառո վ չեք փորձ ել ընդուն վել  բո ւհ

Պ ատճառներ Հ աշմ. ուն եցող  
բնակչ ութ յուն 

Ցանկ ու թյ ան բ ացակայությու ն  27. 6% 
Ֆին ան սա կա ն ան ապահովությու ն 2 7. 2%
Բ ու հե րի ֆիզ իկա կա ն անմ ատչելիություն 12 .9 %
Առողջա կա ն խնդի րն երի պատճառով 9 .2%
Աշխատո ւմ եմ,  ունեմ արհ եստ, զբաղվ ու մ ե մ հո ղագործությամբ 8.8 %
Կր թո ւթյան անի մա ստ և ան հեռանկ ար ային լի նե լու պատճառ ով 3 .7%
Տ ար իքի պատճառով 3 .7 %
Ըն տա նի քի անհա մաձայնությու ն  1.8%
Ամաչում եմ տնից դուրս գալ 1 .5 %
Դժվարան ում  ե մ պատասխանել 3 .7 %
Ընդամենը 1 00. 0%
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Առանձին հ ար ց է ր նախատեսվա ծ ն աև  հաշ մանդամո ւթ յուն ունեցող  այ ն հարցվ ողների  
համար,  ո րոնք սովոր ել են բուհում, բ այց  չեն ավարտ ել կրթո ւթյունը:  Պարզ դարձավ , որ 
բարձրագու յն կրթու թյունը կի սատ թող նե լու հիմնա կան պա տճ առ ը հանդիս ացե լ է ֆինանսա-
կա ն խնդ իր ների  առ կայությունը` 45, 6%:

Աղյուսակ  17.2. Ինչո՞ ւ եք բարձրագու յն կրթու թյունը  կիս ատ թող ել

Պ ատճառներ Հ աշմ. ուն եցող 
բնակչ ու թյո ւն 

Ֆինանսա կա ն խնդի րն երի պատճառո վ 4 5, 6%
Պ ար զապես որոշ ել եմ թող նե լ 
համալսարանը 1 8, 4%

 Երեխ այի/ամո ւս նու պատճառ ով 9, 1%
 Հիվանդո ւթ յան պատճառով 9 ,1% 
Աշխ ատանքի համար  9, 1%
Անձնա կա ն խնդի րն երի պատճառով 9,1%

 100 .0% 
 
Հաշ մանդամո ւթ յուն ու նեց ող  բնակիչների 57 ,8 %-ը ապագ այում բ ու հո ւմ սովո րելո ւ ցանկութ-

յո ւն հայտնեցին, իսկ 42,2% -ը` ոչ:  
Հարցվածնե րի մեծ  մասը բ ու հո ւմ սով որել ու  նախը նտրելի  ձ և են հա մար ել  հաշ մանդամու թյ-

ուն չո ւն եցող և  բո լո ր տեսա կնե րի  հաշ մանդամո ւթ յուն ո ւնեցող անձան ց հետ մի աս ին սովո րե լո ւ 
տարբ եր ակ ը` ներառակ ան կրթութ յունը: Այ սի նքն, կար ելի է փաստե լ,  որ ընդ հանուր առմամ բ 
մե ր հ անրութ յունը պատ րաս տ է ըն դո ւն ել ներառակ ան կրթությա ն սկզբունքերը, ա յլ է խնդի-
րը , թե որ քա նով խ որ քա յի ն և իրատեսա կա ն են ներառակ ան կրթ ության մա սի ն պա տկ երացո ւմ-
ները:

Բնական է, որ  հաշ մանդամո ւթ յուն ո ւնեցող անձանց  համար հ ատուկ բ ու հո ւմ սովո-
րելու  տարբե րակ ին  հաշ մանդամո ւթ յուն ո ւն եցո ղ ուսան ողնե րը  և բարձրագու յն կրթ ու թյա ն 
համակարգում չներ գ րավված անձինք ք իչ են  հակվա ծ: Սա փաստում է, որ հա շմանդամների  
այս խ մբերը պատրաս տ ե ն ներգ րա վվ ել  հասարակ ական կյան քի մեջ և չեն խուսափում  այլ 
մարդկանց  հետ շ փվե լու ց:  Հաշ մանդամո ւթ յուն ո ւնեցող անձանց  համար հ ատուկ բ ու հո ւմ սովո-
րե լո ւ տար բե րակին ավելի հակվ ած են  հաշ մանդամու թյ ուն չո ւն եցո ղ ուսան ողն երը և հ անրութ-
յո ւն ը, hա մա պատասխանաբար` 25,2% և 2 0,8 %:  Հաշ մանդամո ւթ յուն ո ւն եցո ղ ուսանողնե րի ց այս 
եղ անակն ընտրել են միայն 3,1%- ը (տե ́ ս Գծապատ կե ր 1 ):

Գծապ ատկեր 1 . Ձեր կարծ իքով, բ ու հո ւմ սովորելու ո± ր ձևն է ավ ել ի ն պատակ ահար-
մար  և  արդյուն ավ ետ

.   
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Գծապատկերը ց ույց է տալի ս, որ  հաշ մանդամո ւթ յուն ու նեցող մարդիկ ̀ թե´ ընդհա նուր 
բնակչու թյա ն,  թ ե´ ո ւսանողու թյան շր ջա նում, ավելի շ ատ են հա կվ ած ներառակ ան կրթո ւթ յան 
տարբ եր ա կին և ավել ի քիչ` հ ատուկ բ ու հո ւմ սովո րե լո ւ տարբերակ ին , ի տարբերու թյո ւն  հաշ-
մանդամու թյ ուն չուն եցո ղ հարց վող նե րի :

Միաժ ամանա կ, եթե դիտա րկե նք  հաշ մանդամու թյ ուն չո ւն եցո ղ ուսանո ղների կողմի ց այս 
հարցին  տր վա ծ պատաս խա նը`  կբացահայտենք, որ  այ ն ուսան ողները, որոնց բ ու հում սովորում 
ե ն հաշ մանդամո ւթ յուն ո ւն եցո ղ ուսա նո ղներ,  ավելի հաճ ախ են հ ակված ըն տր ել ներառակ ան 
կրթո ւթ յա ն տարբե րակ ը:

Աղյո ւսակ 18 . Ձեր կարծ իքով, բ ու հո ւմ սովորելո ւ ո՞ ր ձևն է ավ ել ի ն պատակ ահար մար  
և  արդյո ւնավետ / Կ ա՞(ն) ա րդյ ոք  հաշ մանդամո ւթ յուն ո ւն եցող ուսա նող(ներ ) Ձեր  բուհու մ

 Ձե ր կա րծ իքով,  բ ու հո ւմ սովոր ել ո ւ ո՞ ր  
ձևն է ավ ել ի ն պ ատ ակ ա հար մար  և              
արդ յ ունավետ:

Կ ա՞(ն) ա րդյ ոք  հաշ մանդամո-
ւթ յուն ո ւն եցող ուսա նող(ներ )         

Ձեր բո ւհ ու մ:
Ընդամենը

 

Ա յո Ոչ

Ներա ռա կա ն`  հաշմանդ ամո ւթ յուն  չունեցո ղ 
և բոլ որ  տեսակ ներ ի հաշման դամ ու թյու ն 
ունեց ող  անձան ց հետ միասին 

52,1% 40,8% 45,1%

Ներ առա կան ̀ հաշմ անդամու թյ ուն չո ւնեցող 
և որոշ  տեսակնե րի հաշմանդամություն 
ունեցո ղ ան ձանց հետ միասին

29,9% 29,6%  29,7%

 Հաշմանդամ ություն ուն եց ող ա նձանց հ ամ-
ար հատ ու կ բ ու հում  18 ,0%  29,6%  25,2 %

 Ընդամենը  100,0% 1 00 ,0% 100,0%

Տվ յա լ դ եպ քում, բ ու հո ւմ հաշմանդամո ւթյուն ուն եցո ղ ուսա նողների  ա ռկայու թյ ան և հարցվ-
ողի նախընտ րած սովորելո ւ ձևի միջև  վիճակագրոր են  նշանակա լի կապ է նկ ատ վո ւմ3:

Հաշմանդամ ությ ուն ու նեցող ու սան ողնե րի  գերակշռող մասը իրենց լիով ին ինքնուրույն են 
համարում  ին չպես բուհ  հաճախե լի ս (87%) և քն նո ւթյունն երին  նախապատր աստվելիս  (8 1, 7%),  
այնպես  է լ բուհ ից  դո ւր ս (80,9%) (տե´ս  Ա ղյուսակ 19) : Բուհ հաճախելիս ̀ հիմնակ անո ւմ  օգն ութ յան 
են դի մո ւմ հաշմա նդա մություն ու նեց ող ուսա նող ների միա յն 0 ,8% : Կարող ենք  փաս տել,  որ այ ս 
մա րդկա նց հաշմանդ ամո ւթյունը չի խանգարո ւմ ինքնուր ույն  կեն սակ եր պի ն:

Աղյո ւսակ 19. Հ արցվ ածների  ի նք նուր ույնութ յա ն աստիճանը

Լիովին 
ինքնուրույն 

եմ 

Երբ եմն դի մում 
ե մ օգն ությ ան 

Հիմնականում 
դիմում եմ 
օգնութ յան 

Ընդամենը

Բուհ հաճախելիս 87,0% 12,2 % 0 ,8% 1 00.0 %

Քննո ւթ յուննե րին                                      
նա խա պատր աստվելիս 8 1,7% 1 6, 0%  2, 3% 100 .0 %

Բուհ ից  դ ուրս 80,9% 16 ,8% 2, 3% 100 .0 %
 

Հաշման դա մու թյ ու ն ունեցող  և հաշ մա նդա մո ւթյու ն չուն եց ող ուսանող նե րի  կարծիքո վ,  
ներառա կա ն կրթությու նը լիո վի ն կ իր առելի  է  հ են աշարժո ղա կա ն խնդիրնե ր ունեցող ների հ ամ-

3  X2 (8, N=1103)=15,7, p<0,001
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ար,  ա վելի շուտ կիրառել ի է խոսք այի ն և լս ողական խն դիրներ ո ւնեց ողների  և բոլ որ ովին կի-
րառ ել ի չէ մտավոր խ նդիրն եր ուն եց ողներ ի հա մար :

Այս հ արց ում հաշմանդ ամ ու թյուն ունե ցող բն ակ չո ւթյան պատ ասխան նե րը  հ արցվո ղն երի 
մյուս խմբ երի  պատասխ ան ներ ից  ո րոշակիորե ն տարբերվո ւմ են` ներառական կր թո ւթյան կ իր-
առելի ութ յունը հա մեմատաբա ր ավելի  ցածր է գնահա տվ ում հենաշա րժո ղակ ան  խնդ իրներով  
մ արդկան ց համ ար, իսկ  լսողակա ն և մտ ավ որ խնդիրներ ուն եց ող մարդ կա նց հա մա ր` մի ք իչ  
ա վելի բ արձ ր:  Հաշմանդա մությո ւն  ունեցող  ուսանո ղներն,  ի րե նց հերթին,  ավելի  բ ար ձր ե ն 
գ նահատում հ են աշա րժողական,  տ եսո ղական և խոս քային խ նդ իր ներ ունեցո ղ մ արդկա նց  
համար նե րա ռա կան կրթութ յա ն կիրառե լո ւթ յունը (տե´ս գծապատ կե ր 2):

Գծապատկեր 2. Ըստ Ձեզ, ներառական կրթությունը որքանո՞վ է կիրառելի…

1` բոլորովին կիրառելի չէ
4` լիովին կիրառելի է

Անդ րա դառ նա լով հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի ու սում-
նա սիր մա նը` պարզ է դար ձել, որ հարց ված նե րի հիմնա կան մա սը բո լոր տե սակ նե րի հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց փոր ձում են օգ նել և վե րա բե րում են այն պես, ինչ պես մյուս նե րին: 
Հա ճախ են հնչել նաև «հար գում եմ» և «այն պես, ինչ պես մյուս նե րի» պա տաս խան նե րի տար-
բե րակ նե րը: Հազ վա դեպ են հնչել «խղճում եմ» և «խու սա փում եմ նրան ցից» պա տաս խան նե րը` 
հիմնա կա նում այս պա տաս խան նե րը նշվել են մտա վոր խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց հան դեպ 
վե րա բեր մուն քը նկա րագ րե լիս (տե´ս Աղ յու սակ 20): Կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ մտա վոր հաշ-
ման դա մութ յու նը ա ռա վել զու գորդ վում է ան կա րո ղութ յան և  ա դապ տի վութ յան ցածր մա կար  դա-
կի հետ:

Աղ յու սակ 20 (սկիզբ). Ինչ պի սի՞ն է Ձեր վե րա բեր մուն քը տար բեր տե սա կի                                    
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ

 Հաշ ման դ ա մութ յ-
ան  տե սակ

Խղ ճում եմ  Խու սա փում եմ նրան ցից
Հաշմ . 

չունեց ող 
ուս անո ղ

Հա շմ. 
ո ւնեցող
ու սա նող

Հա նր ությ-
ուն

Հաշմ . 
չունեց ող 
ուս անո ղ

Հա շմ. ու-
նե ցո ղ

ո ւս ան ող

Հանրու-
թյուն

 Հե նաշ ար ժողական 
խնդիրներ 
ունեցողներին

3,6% 6 ,7 %  14 ,4% 0,4%  3,3% 0 ,5 %

 Տե սողական 
խնդիրներ 
ունեցողներին

3,3% 3 ,3 % 14,2% 0 ,6% -  0, 9%
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 Լս ողական 
խնդիրներ 
ունեցողներին

3, 8% - 13,7%  1,0% - 1 ,2% 

 Մտավոր 
խնդիրներ 
ունեցողներին

12,9% 6,7% 22 ,1 % 11,5% 1 0,0% 7 ,8 %

 Խո սքային 
խնդիրներ 
ունեցողներին

3,1% 3, 3%  14,0% 1,7% -  1, 7%

 
Աղյուսակ 20  ( շարունա կությո ւն  I) . Ին չպիսի՞ ն է Ձե ր վերաբե րմո ւն քը տ արբեր տ ես ակի 

հա շմանդամու թյուն  ու նեց ող  անձ անց նկ ատմա մբ

 Հաշմանդամո-
ւթյան տեսա կ 

Փ որձում եմ օգնել նրա նց Հարգո ւմ  եմ
Հաշմ. չ ու-
նեցող
ու սանո ղ

Հ աշմ.  
ունե ցող
ուսան ող 

Հանրո ւթ-
յուն 

Հաշմ. չ ու-
նեցող
ու սանո ղ

Հ աշմ.  
ունեց ող 
ո ւսա նո ղ

 Հանրու-
թյո ւն

Հե նա շար ժո-
ղական խնդիրներ 
ունեցողներին

29,6% 26,7% 3 8, 6% 2 8,7% 16,7 % 27,5 %

 Տես ող ական 
խնդիրներ 
ունեցողներին

43,3% 23,3% 47, 7% 2 1,2% 20,0 % 19,8 %

 Լսո ղա կան 
խնդիրներ 
ունեցողներին

34,6% 20,0% 42,3 %  23,7% 30, 0% 21, 6% 

Մ տա վոր 
խնդիրներ 
ունեցողներին

35,1% 26,7% 36, 7%  19 ,2% 23,3% 18,2% 

 Խոս քա յին 
խնդիրներ 
ունեցողներին

40,3% 26,7% 39,3%  10, 6% 16,7% 2 2,7 %

 Աղյ ուսակ 20 (շար ու նակությ ուն II ).  Ին չպիս ի՞ն է Ձեր վե րա բերմու նքը  տ արբե ր տեսակ ի 
հաշման դամությու ն ուն եցո ղ ա նձ անց նկատմա մբ

Հաշմ անդամութ յան 
տեսակ 

Ա յնպես,  ի նչ պես մյուսն երի ն  Դժվարա նում եմ պ ատ ասխանե լ
Հաշ մ. 

չունե ցո ղ
Ուսա նո ղ

Հա շմ.  
ուն եցող
ուսանող

Հ ան-
րությո ւն 

Հաշ մ. 
չունե ցո ղ
ուսա նո ղ

Հա շմ.  
ուն եցող
ո ւս ան ող

 Հա նր-
ություն

 Հենաշա րժ ողա-
կա ն խնդիրներ 
ունեցողներին

37,6% 43,3% 18 ,9 %  0, 1% 3,3% 0 ,1%

Տ ես ողա-
կա ն խնդիրներ 
ունեցողներին

31,3% 46,7% 17, 4% 0 ,2% 6,7%  0,1%

 Լս ողա կա ն խնդիրներ 
ունեցողներին 36,4% 46,7% 20, 8% 0,4% 3,3 % 0,4% 

 Մտա վո ր խնդիրներ 
ունեցողներին 20,6% 20,0% 14, 4%  0, 3% 13,3%  0,8%

 Խո սքա յի ն խնդիրներ 
ունեցողներին 34,0% 46,7% 22, 1% 0,2% 6 ,7% 0,2%

Հե տաք րք րակա ն է, որ  հ աշմանդ ամ ութ յո ւն ունեցող ուսանողների 6 1,1%-ը ն շել են, որ ի րեն ց 
բուհ ում կան  հ աշմանդամու թյ ուն  ունեցող այլ ուս անո ղն եր, մինչդեռ հա շմանդա մո ւթյուն  չուն եց ող  
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ուսանող ն երի ընդամենը 3 8,3%- ն է  ն շել այդ  մ ասին:  Հան րա յի ն կա րծիք ի ուսումնասիրութ յունները 
ցու յց են  տալիս, որ հարցվածների 48,9%-ը նշ ել  են, որ նրանց  շր ջա պատո ւմ չկան  հ աշմանդ-
ամությ ուն ու նեցող անձինք:  Սա վկայում  է ա յն մաս ին, որ հան րո ւթյա ն համար  հ աշմանդ-
ամությու ն ունեցող  ա նձ ինք պարզապես «տ եսան ելի» չ են:  Ա յս եր ևույթի պատ ճա ռները կարող 
են  բազմազա ն լ ին ել, օրինակ`  հ աշմանդ ամություն ուն եցո ղ ան ձան ց ցած ր մ աս նակցությ ունը 
սոցի ալական կյան քում , ինչպե ս նաև հ ան րո ւթ յան կո ղմից խուս ափող ակ ան վերաբ երմունք ը:

Բ ոլ որ խմբերու մ ուսումն աս իրվել է ի րեն ց շրջապա տի հա շման դամներ ի հաշման դա մու թյան 
տեսա կի  վ երա բե րյալ  իր ենց տեղեկաց վածությունը : Ա յն  հար ցին, թե  հ աշմանդամո ւթյան ին-
չպիսի տե սա կներ ունե ցո ղ ուսա նողներ ե ն սովորու մ ի րե նց բ ուհում, հա շմանդա մո ւթյուն  չունեցող 
ուսանող նե րի 53 %- ը նշել է հենաշա րժ ողա կա ն խնդ իրներ ունեցողներ ի մա սին, 21,3 %-ը` տ ես ողա-
կա ն խնդ իրներ ունեցո ղնե րի  մաս ին, իսկ  հ աշմանդ ամ ութ յո ւն ունեցող ուս ան ողների  3 3,3%-ը` 
հենաշար ժ ող ակ ան և 29,9 %-ը` տ ես ողա կա ն խնդ իրներ ունեց ող ներ ի մասին (տե ́ ս Գծապատ կե ր 
3.1): Իրե նց  շրջ ապատում  հ աշմանդ ամությո ւն  ու նեցող ա նձանց վ եր աբերյալ  հ արցին  հան րա-
յի ն կա րծիքի ո ւսու մնասիրու թյան արդյուն քում գրեթե նույն պատկե րն  է ստացվել (տե ́ ս  Գծ-
ապատկեր 3.2):

Գ ծա պատկեր  3. 1 Ի՞նչ  տեսակի  հ աշմանդ ամություն ու նեցող անձինք են սովորո ւմ  (Ձ եր 
բուհում)

 

Գ ծա պատկեր  3. 2 Ի՞նչ  տեսակի  հաշմանդամո ւթյուն ո ւն են նրանք  ( Ձե ր շրջապ ատ ում )

 

Կարելի  է  եզ րա կա ցնել, որ հենաշա րժ ողական խնդ իրն եր ուն եց ող հաշ մա նդ ամներն 
առավել  տես անելի են թե´  հա նր ությ ան, թե´ հա շմանդա մո ւթյ ու ն չու նեցող ուս անողներ ի հ ամ-
ար, մինչդեռ  հ աշմանդ ամ ութ յո ւն ունե ցո ղ ուսանո ղն երը, հն արա վոր է, ավե լի ըն կալունակ են 
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հաշմանդամ ու թ յա ն տարբե ր դրսևորումն երի  նկա տմա մբ: Ա յս են թադրությունը ամրապ նդվում 
է նա և ա յն  փաս տով, որ  հ աշմանդ ամ ութ յո ւն ունեցող ուսանողների 62,5%-ը ն շել է, որ իրե նց կո-
ւրսո ւմ չկան  հ աշմանդամու թյ ուն  ունեցող այլ ուս անո ղն եր, մինչդեռ հա շմանդա մո ւթյ ու ն չունեցող  
ուսանողներ ի 84,6 %- ն է  նման  կ ար ծի ք արտահա յտել: Հավա նաբար, այս տեղ  դ րսևո րվում է 
հա շմանդա մո ւթյ ու ն չո ւն եցող ուսան ող ներ ի ավել ի ց ածր տեղեկա ցվածո ւթ յու նը այ դ հար ցի  
վ երաբերյա լ:

Պատա սխ անելով կու րս ում  ս ովորող  այ լ ուսա նողներ ի հ աշ մանդա մո ւթյ ան տեսա կների 
վե րաբ եր յալ հարցին` հա շմանդա մո ւթյ ու ն չունեցող ուսանող նե րի 46 %- ը նշել է հենաշա րժ ողա-
կա ն խնդ իրներ ունեցողն եր ի մասին, 18 %-ը` տ ես ողա կա ն խնդ իրներ ունեցո ղնե րի  մաս ին, իսկ  
հ աշմանդ ամ ութ յո ւն ունեցող ուս ան ողն եր ի 34,2%-ը` հենաշարժ ող ակ ան և 34,3 %-ը` տ ես ողա կան 
խնդի րներ ունեցո ղն ե ր ի մասին (տե ́ ս  Գծ ապատկեր 4): 

 Գծ ապատկե ր 4 . Ի՞նչ  տեսակի  հաշմանդամություն ու նեն  նր ան ք (կ ուրս)

 

Հ աշմանդ ամ ութ յուն ո ւնեցող ու սանողներ ն ի րե նց ն կատմամբ հա շմանդա մո ւթյ ու ն չու նե ցող  
ուս անողնե րի  վ երաբերմունքը բնորոշելիս նշ ել են, որ նրան ց վերաբե րվում են այն պե ս, ի նչ պե ս 
մյուս համակու րսեցիներին ( 80,9%): Միայն 0.8%-ն են նշել, որ  խղճում են  նրանց . ևս 0,8%` ո ր խու-
սափու մ են նրանցից (տե´ս Գ ծա պատկեր  5): Այս պատկերը  վ կայում է ե րկու կողմեր ի`  արդ յուն-
ա վետ հ արաբ երությո ւնն եր ի կառո ւցման պատրա ստա կա մության մա սին: Փաստացի  հա շ մանդ-
ամ  և ոչ  հաշմ ան դամ ու սանո ղն երը համ ատե ղ ուս ումնակ ան  գ ործունեություն իրակա նաց նե լո ւ 
խ նդիր չուն են: 

Գծապատկ եր 5. Անձա մբ  Ձ եզ ինչպե ՞ս են  վեր աբերում հա շմանդա մո ւթյ ու ն չու նեց ող                                                  
ու սանո ղները
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Հ աշմանդ ամ ութ յո ւն ունեցող ուսանո ղները ն շել  են, որ ակ տի վ մա սնակցում են  ո ւսանո ղակ ան  
խնջույքնե րի ն:  Բու հա կան այլ  մի ջոցա ռումնե րին  մ ասնակ ցո ւթ յա ն մակարդակը համեմատաբար 
ցածր է: Հար կ է  ն շել նաև, որ հա շմանդա մո ւթյ ու ն չունե ցող  ո ւսան ողները`  հաշմանդա մո ւթյ ու ն 
ուն ե ցող ուս անողն եր ի ակ տիվու թյ ունը համեմատաբ ար  ավելի ցածր ե ն գ նահատում (տ ե´ս  
Աղյուսակ 21):

Աղյ ուսակ 2 1 (սկիզբ).  Որ քա ՞ն հ աճախ են  հ աշմանդ ամ ութ յո ւն ուն եցո ղ ուսան ողնե րը 
մ աս նակցում արտա ու սո ւմնական  կյանքին

 Մի ջ ոց առում 

Մ իշտ են մաս նակ ցում Հա ճախ են մա սն ակցում 

 Հաշմ. չո-
ւնեց ող

ուսանո ղ

 Հաշմ. ու-
նեցո ղ

ուսանո ղ

 Հաշմ. չո-
ւնեցող

ուսանող

 Հաշմ.  ո ւնեց-
ող 

ուսանող

Ուս. խորհրդի աշխատա նքն եր ին 10, 3% 14,5% 2 1, 6% 1 3,7%

Բուհա կա ն գի տական միջ ոցա-
ռումնե րին (կոնֆերանսներ, սեմի-
նար նե ր)

10, 0%  13 ,0% 37 ,7 %  25,2 %

 Բուհակա ն ժամա նցային 
միջոցառումներին (համերգ և ա յլ ն) 1 1,0% 22,9%  31 ,3% 19,8% 

Ուսանողակա ն խն ջույքներին 
(կուրսով քեֆ, էքսկուր սի ա) 1 6,1%  51,1% 3 4,8% 29,0%

Ուսանողական ակումբն երի ն 9,0% 18, 3%  31 ,0%  13,7%

Ա ղյուսակ  21 (շարու նակ ու թյու ն). Որք ա՞ ն հաճա խ են հա շմանդա մու թյուն ո ւնեց ող ո ւս-
անողները  մաս նա կց ու մ արտ աու սո ւմնական կյ անք ին

 Մի ջո ցառ ու մ

Հազվ ադե պ են                    
մա սն ակ ցում

Երբեք  չե ն                      
մասնակ ցում

Դժվա րա նում ե մ 
պատա սխանել

Հա շմ. 
չունե ցո ղ
ուսա նո ղ

Հա շմ. 
ունե ցո ղ
ուսա նո ղ

Հա շմ. 
չունե ցո ղ
ուսա նո ղ

Հա շմ. 
ունե ցո ղ
ուսա նո ղ

Հաշմ. 
չունեցո ղ
ուս ան ող

Հ աշ մ. 
ունեցող
ուսանող

Ուս. խորհրդի աշխա-
տան քն երին 3 5, 2% 20, 6% 1 4,8% 5 1,1% 18, 1% -

 Բուհակա ն գիտ ական 
միջոցառումներին 
(կոնֆերանսներ, ս եմի նա-
րներ)

 28, 1% 27,5% 9 ,7 % 34 ,4 % 14,5% -

Բո ւհական ժամանցային 
միջոցառումներին 
(համերգ և ա յլ ն) 

3 4,8% 29,8%  10 ,3% 26,7% 12,6% 0,8%

 Ուսա նողական 
խնջույքներին (կուրսով 
քեֆ, էքս կո ւր սի ա)

23 ,5% 9 ,2 % 9,0% 10,7% 16,5% -

Ուսանողական ակու մբն-
երի ն  26,5 % 24,4% 1 4,8% 4 3, 5%  18 ,7% -

Հաշմ անդամո ւթյո ւն ո ւն եցող ուս անողների  42%-ը   որպես  արտաուսումնակա ն կյ անքին չմ-
աս նակ ցել ու պատճառ նշել են  ց ան կությ ան  բ ացակ այ ությ ունը , ի սկ  25%-ը` ժաման ակի բացակա-
յո ւթյ անը: Հար ցվ ածներ ի միայ ն 2%-ն է նշ ել  մի ջավայրի ան մա տչե լիության  մասին (տե ́ ս 
գծապատկ եր 6 ):
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 Գծ ապատկեր 6. Եթե  չեք մասնակցո ւմ  արտաուսումնակա ն կ յա նքին , ապա ո ՞ր ն է 
պատճ առը

ՀՀ -ու մ հա շմա նդամո ւթ յո ւն  ունեցող  մարդկանց մասն ակց ությունը հա սա րակական կյանքին 
ցած ր է գնահատվ ել նա և հանր ային հար ցման շրջա նակներում հար ցվա ծների կո ղմի ց:  Այսպե ս,  
« հազվա դեպ են մա սնա կց ում» պատասխանի տարբերակը նշ ել են հ ար ցվ ած ների 64, 3%-ը, իսկ 
10% -ի կա րծիքով, հաս արա կական կյա նքին նրա նք  ըն դհ անրապ ես չեն  մ ասնակց ում:

Ինչպ ես և ուսա նողների  պ ատասխան ներ ի դեպքո ւմ , հաշմանդամությու ն ունեցո ղ բնակիչ-
ներ ն ևս  ավ ելի բ ար ձր  ե ն գնահատ ում իրենց մա սնակցութ յուն ը հ ասա րա կակա ն կյանք ին , քան 
հա նրու թյունը: Հաշմանդամություն ուն եցո ղ բնակ չության  35,8%-ը գ տնում են , որ  հաշմանդ-
ամությո ւն ունե ցո ղ մարդիկ հասարակական կ յանքին լիովին մաս նակցում են, իս կ 1 8,4%-ն նշել 
ե ն, որ ընդհանրա պես չեն մասնակցու մ ( տե ́ ս Ա ղյուսակ 22 , 23): 

Արդյունք ում, հ աշ ման դա մությու ն չունեցող  ա նձինք (ին չպես  ու սանողնե րը,  այ նպ ես էլ 
ընդ հանո ւր բնակչ ու թյ ունը) հաշմ ան դամների մասնակցո ւթյո ւնը հ աս արակա կան/բուհ ակ ան 
կյանքում զգա լի որե ն ավելի  ց ածր են  գնահատե լ, քան հաշմանդամությո ւն ու նեցո ղ անձին ք: 

Աղյուս ակ 22.  Հ Հ-ում հաշմա նդա մությու ն ու նե ցող մարդ իկ ո րք ան ո՞ վ են մ ասնակ ցու մ 
հա սարակ ական կյա նք ին

Հաճախ ական ությու ն Հ անրությ ուն Հաշմ. ունեցող
բնակչ ու թյուն

Լիո վին  մասնակցում են 3,2 % 3 5, 8%

Հաճախ են մասնակցում 13,9% 14,2 %
 Հա զվադեպ են մ ասն ակցում 63,8% 31,0%
 Ըն դհ անրապես չե ն մ աս նակցում 10,2% 18, 4% 
 Դժվարանում եմ                  
պատասխա նել 8, 9% 0 ,6 %

Ընդամենը 100 ,0% 1 00,0 %

Որպ ես  հասար ակական կ յան քին հաշմանդ ամ ություն ուն եցո ղ անձա նց  մ աս նակցությ ան 
կարև որ ա գ ու յն խ ոչըն դոտ  հեռախոսա յի ն հ արցմա ն մ ասնակիցները առանձնաց րե լ են միջավայ-
րի  ան մատչ ե լիու թյու նն ու  հաս արակութ յա ն վերաբե րմու նքը, իս կ հաշմ ան դամ ությո ւն ու նեցող  
բնակչությա ն կողմից  միջավայ րի անմատչել իու թյան հե տ մեկտեղ լ րջագույն խ ոչը նդ ոտ է համա-
րվ ել հաշմանդա մո ւթյունն ու առո ղջական խնդիրները (տ ե´ ս Աղյուս ակ 23 ):
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Ա ղյուսակ  2 3. Ի՞ն չն է խան գար ում հա շմանդ ամ ու թյ ուն ունե ցող ան ձան ց մա սնա կցու-
թյանը  հասարակ ակ ան կյանք ին
Խ նդիրներ  Հա նր ություն  Հաշ մ. ո ւն եցո ղ բնակչություն

Ամենալո ւր ջ 
խոչընդոտ 

Խո-
չընդ ոտ 

Ոչ  լուրջ 
խոչընդոտ 

Ամ-
ենալո-
ւրջ  խո չը-
նդոտ 

Խո չընդ-
ոտ 

Ոչ  լ ուրջ 
խոչը նդ-
ոտ

Հաշմանդամությունը և 
առողջական խնդիրն եր ը  26 ,1%  27,8%  46 ,0% 42, 2% 29,9% 27,9%

Հասարակության 
վերաբերմուն քը   36, 3% 36 ,0% 2 7,6%  14, 3% 46,1% 39,6%

Միջավայրի 
անմատչելիություն ը  37, 5% 36, 1% 26,3% 4 3,5% 2 4,1 % 3 2, 4%

 
Հաշման դա մությո ւն  չո ւն եցող և հ աշ մանդա մություն ունեց ող ուսանողների ընկերների թիվ ը 

բու հ ում և  բո ւհից դու րս էա պես չի տարբ եր վում: Եթե դի տարկե նք հաշ մանդա մությու ն ունեցող 
ընկե ր ների միջին թ իվը , ապա կտեսնեն ք,  որ այ ն ավե լի  շատ է հաշմանդա մու թյուն ուն եցո ղ 
ուսանող նե րի մո տ (տ ե´ ս Ա ղյուսակ  24): Հան րայ ին  կարծի քի ուս ումն ասիրման  դ եպքում  հա րց-
վածնե րի հաշ ման դա մություն ունեցող  ըն կե րներ ի միջին  թ իվը կազմել է 4, իսկ հաշմանդ ամո-
ւթյուն ո ւն եցող բ նակչու թյան մ ոտ` 3:

Աղյ ուսակ 24. Ք անի՞ ընկե ր ունեք բո ւհո ւմ և  բուհից դո ւրս

 

Հ աշ մ. չունեցող
ու սանողնե ր

Հ աշ մ. ու նեցող
ուս անողներ

Ը նդհանո ւր ըն կերնե-
րի միջ ին թիվ ը

 Հաշմ. ո ւնե ցո ղ
ընկ երների  մի ջին 

թիվը 

Ը նդհանո ւր ըն կերնե-
րի միջ ին թիվ ը

Հ աշ մ. ուն եցող
ընկերների միջ ին 

թի վը

Ըն կերները բուհում 22 2 18 2 

Ընկեր ները  բուհից 
դուրս 35 3 38 8 

Ի նչպես հա նր ության , այն պե ս էլ հաշմա նդա մո ւթյուն չունե ցո ղ ուսա նող նե րի մոտ հա շմանդա-
մո ւ թյուն ունե ցո ղ ը նկ եր ների մեծ  մ աս ը հանդիսա նում ե ն հեն աշարժողական  և  տե սողական 
խ նդ իրն եր ունեցո ղնե ր (տե´ս Գծա պա տկեր  7):

Գ ծապատկեր 7. Ըն կեր նե րի հաշ մանդամո ւթյան տ եսա կ
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Այ ն հ արցվածները,  ո վք եր չունեն  հա շմ անդա մ ընկերն եր , դա հ իմնակ ան ում (հաշմանդա մո-
ւթ յո ւն  չունեցո ղ ուսան ող ներ ի 89,6%-ը և հե ռախոսային  հարցման մա սնակիցնե րի 36 %-ը)  կապում  
ե ն իրեն ց շրջապ ատ ու մ հա շմանդամություն ո ւնե ցող անձան ց բա ցա կայութ յան  հ ետ (տ ե´ս  
Աղյո ւսակ 2 5) : Ֆի զի կական ա նմ ատչել իու թյ ունը որ պես ընկերությա նը և  շփմանը խ ոչընդոտող 
գործոն նշել է  հ անրությ ան  11%: 

Հար կ է նշել  նաև, որ հանրայ ին  կ ար ծիքի ուս ումնասիր ութ յա նն ուղղվա ծ հ եռ ախոսային 
հարց ման շրջանա կներում  հա րց վածն երի 9,3 %- ը նշեց ին , որ ունեն հ աշ մա նդամո ւթյուն ուն եցող 
հար ազա տ մ ար դ, ը նտանիքի  ա նդամ:

Աղյ ուսակ 2 5.  Հ աշմանդա մու թյ ուն  ու նեց ող ը նկերներ չ ու նենալո ւ պատճ առն երը

 Պատճառներ
Հաշ մ.  

չունեցող
ու սան ող 

Հան-
րությու ն

 Իմ շրջապատում չկա հաշմանդամո ւթ յուն ունեցո ղ ա նձ 89, 6% 37,4 %
 Իմ շրջապատում կա հաշմա նդ ամութ յու ն ունեցող անձ, բայց 
մենք ու ղղ ակի ծանոթնե ր ե նք 0,4 % 28,7% 

 Իմ շրջապատում կա հաշմ անդամութ յուն ունեցող անձ , բայց 
ցանկություն չու նե մ նրա հետ շ փվե լո ւ 0, 4% 3,6% 

 Իմ շրջապատում կա հ աշմանդ ամությու ն ուն եց ող անձ, բայց  
շփվ ել ը կապված է  միջ ավայրա յին  դ ժվարո ւթյունների հետ 
(ֆիզիկական  ա նմատչելիութ յու ն) 

3,1 % 10,5% 

 Իմ շրջապատո ւմ  կա հաշմանդամո ւթ յո ւն ու նեցող անձ, 
hարազատ մա րդ  է, ընտանիք ի ա նդ ամ է - 9,0% 

 Իմ շրջապատում կա հաշ մանդա մո ւթյ ուն ունեցող անձ, բայց 
ի նձ համար էմոցիոնալ ծա նր  է նրա հետ շփո ւմ ը 4, 0% 7,5% 

 Իմ շրջապատում կա հաշ մա նդամություն  ունեցող անձ, բայց  ն ա 
խուսափում է շփվելուց  2,5% 3 ,3 %

 Ընդամեն ը 1 00 ,0%  100.0%
 
Ո ւսումն ասի րե լով հա շմ անդ ամ ությու ն ու նեց ող և չ ունեցող  ո ւսանո ղների դ իրքորո շո ւմը 

հ աշման դա մնե րի համար բուհի  մ ատչ ելիութ յան  վ երաբերյա լ` ստորև նե րկայացվ ած աղյուսակի  
տվ յա լնե ր ից կ արելի է դատել, որ  հարցված ներ ի գերակ շռո ղ մասը այ ն համար ում  է առաջնային 
և անհ ապա ղ լուծում  պ ահան ջող խնդիր (տե ́ ս Աղ յուս ակ 26): Հե տաք րքիր է,  ո ր հաշմանդամ-
ու թյուն չունեցող նե րի ավելի  բ ար ձր տոկոս ը`  8 5,6%-ը ուն են  այս  դիրքոր ոշ ում ը համեմատած 
հաշմանդամություն  ու նե ցողն երի 77, 1% -ի հետ : Ի դ եպ, հա շմ անդամ ություն ո ւն եցող  ուսանողներ ն 
ավելի հաճախ են  համաձ այ նվել այն  կարծի քի հե տ, ո ր բուհի  մ ատչելի ություն ը հաշմ ան դա-
մությու ն ունեցող անձ անց համար բո լորովի ն կարևոր չէ, և բ ու հո ւմ կան ավե լի կարև որ խնդիր-
նե ր` համեմ ատա ծ հաշմանդա մությո ւն  չ ուն եց ող  ուսանողների 4,9% հետ  (հ ամապատասխ-
անաբար 1 0,7% և  4 ,9%) :

Աղ յո ւսակ 26. Ստորև բեր վա ծ դատ ող ու թյու ններ ից ո րի՞ հետ ե ք համաձա յն 

Դատ ողությու նն եր
Հաշ մ.  չուն եցո ղ

ուսա նո ղ
Հաշ մ. ունեցո ղ

ո ւս անող 
Բուհի  մ ատչելի ություն ը հաշ ման դա մություն ունե ցող  ա նձանց 
հ ամար առաջ նայ ին խնդիր է և անհապ աղ լուծու մ է պահ անջ-
ում

85 ,6% 7 7,1% 

Բուհի  մ ատչելի ություն ը հաշմա նդամությու ն ունեցող անձանց 
համար այն քան  էլ կա րև որ խն դիր  չէ 9 ,5% 1 2,2% 

Բուհի  մ ատչելի ություն ը հաշմ ան դա մությու ն ունեցող ա նձանց 
համար բո լո րովին կարևոր չէ , բուհում կան շատ ավ ել ի կարևոր 
խնդիրներ

4,9% 1 0,7 %

 Ընդամեն ը 100 ,0 %  100,0 %
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 Անդ րա դառնալով բուհի ֆի զի կական և ուսու մնական , կրթա կան ծրա գրե րի  մատ չելիությ ան  
վերա բե րյա լ հաշման դա մո ւթյ ու ն չունեցող ու սանողների գնահատականն եր ին ̀ պարզ դա րձավ,  
որ ըստ  ն րան ց, ֆիզիկա կա ն մ ատ չե լիությո ւն ն ապահովվ ած  չէ հենաշ արժողա կա ն, տես ող-
ակա ն և մտա վոր խնդիրներ  ո ւնեցող  ու սա նողների հ ամար, իս կ լ սո ղական և խոս քա յին խնդիր-
նե ր ո ւնեցողն երի  հա մ ար ա վելի շո ւտ  ապահովվ ած է : Հաշմա նդ ամությու ն ունեց ող  բ նակչութ-
յա ն կարծիքով , բ ու հերը  բոլորովին մ ատ չելի չե ն հաշմա նդամության ո չ մի տեսակի մա րդկ անց 
համար (տե´ս Աղյուսա կ 27) :

Աղ յուսակ 27  (սկիզ բ).  Ձե ր բուհ ը ֆիզի կապե ս մ ատչելի՞  է 

Հաշմա նդ ամության տե սա կ 
Լիովի ն մատչելի  է Ավելի  շ ուտ մատչելի է

Հաշմ.  չ ունե-
ցող

ուսա նո ղ

Հաշմ. ունե-
ցող

ո ւսանող

Հա շմ . ունե ցո ղ
բն ակչությո ւն 

Հաշմ.  
չ ունե ցող
ուսա նո ղ

Հաշմ. ունե-
ցող

ու սա նո ղ

Հ աշ մ.  
ունեցող

բնակչո ւթ յու ն
 Հենաշ արժողական խնդիրներ 
ունեցողների համար 13 ,1 %  21 ,4% 6,3%  14,8%  13 ,7% 4 ,4%

 Տեսողական խնդիրներ 
ունեցողների համար 19, 1% 2 8,2% 6,3% 27,6% 2 8,2 %  9,5%

 Լսողական խնդիրներ 
ունեցողների համար 23,6% 2 9,8% 7,3% 31,2% 2 3,7 %  10,8% 

Մտավոր խնդիրներ 
ունեցողների համար 14, 7%  19 ,1% 6,0%  21,3%  13 ,7% 7 .3%

 Խոսքային խնդիրներ 
ունեցողների համար 30,0% 3 8,2 % 9,5% 32, 3%  25 ,2%  12,0%

Ա ղյուսակ  27 ( շա րո ւնակութ յո ւն I).  Ձե ր բ ու հը ֆ իզիկապ ես մա տչ ելի՞ է

 Հա շմ ան դա մութ յա ն                       
տ ե սակ

Ավե լի  շուտ մա տչելի չէ  Բո լորովի ն մատչ ելի չէ
Հաշմ . չո-
ւնեցո ղ
ուսանող 

Հ աշմ. ո ւն-
եցող 
ուսանող 

Հ աշմ. ո ւն-
եցող 
բնակչու թյ ուն

Հաշմ . չո-
ւնեցող 
ո ւս անո ղ

 Հա շմ. 
ունեց ող
ուս ան ող

 Հա շմ. ո ւնեցող
բնակչություն

Հենաշարժողական խնդիր-
նե ր ու նեցողների  համար 2 2,6 %  26,7% 13,9% 49,0% 37,4% 57,6%

Տեսողական խնդիրն եր  
ո ւնեցողներ ի համա ր  20, 8% 22,9 % 13,6% 31,4% 19,1% 47,8%

Լսողական խնդիրն եր  
ունեցողն երի հա մա ր 1 8, 1% 20 ,6% 11,7% 25,8% 19,8% 46,8%

Մտավոր խնդի րնե ր 
ունեցողնե րի համ ար 21 ,7 % 18, 3% 9,2% 38,8% 38,9% 50,9%

Խոսքային խնդիրներ  ու-
նեցողների համ ար 15, 8% 13,0% 1 1,4% 20 ,3% 1 9, 1% 43,7%

 
Ա ղյուսա կ 2 7 ( շա րուն ակությ ուն II ).  Ձ եր բուհը ֆ իզի կա պես մա տչելի՞ է

 Հա շմ անդա մո ւթ յա ն  տե սա կ
 Դժ վարանո ւմ  եմ պատասխան ել 

 Հաշմ. չու-
նեցող

ու սան ող 

Հաշմ . 
ունեցող
ուսանող

Հաշ մ.  ո ւն եցող
բնակ չությո ւն 

Հ են աշարժ ողական խնդիրներ ունեցո ղն եր ի համար 0 ,6% 0, 8% 17 ,7 %
Տե սողական խնդիրներ ունեց ող ների համա ր 1,0% 1 ,5% 2 2,8%
 Լսողական խնդիրներ ուն եցո ղն երի համար 1,4%  6, 1%  23 ,4%
 Մտավոր խնդիրներ ունեցո ղն եր ի համար  3,5 %  9,9% 26,6%
 Խո սքային  խն դի րներ ո ւն եցո ղն երի հա մա ր  1,6 %  4,6% 23 ,4%

 
Համ աձ այն հաշմա նդամությ ու ն ունե ցո ղ և չ ունեցող  ո ւսանողնե րի  գն ահատական նե րի,  

բ ուհի ուսու մն ակ ան, կր թակ ան  ծրագրերի մատ չե լիությո ւն ն ավելի շ ատ ապա հո վվա ծ է հեն-
աշարժ ողա կան, տեսողական և խ ոս քայի ն, քան`  լ սողական և մտ ավոր խնդիրնե ր ունեց ողն երի  
համար: Հա րկ  է նշել, որ  հաշմ անդ ամություն ո ւնե ցող բնակչու թյո ւնն այս անգամ ևս շե շտա դրել 
է ծրա գրերի ա ն մատ չելի ու թյունը (տ ե´ս Աղյո ւս ակ 28) :
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Աղյու սակ  28  (ս կիզ բ) . Ապ ահովվա ՞ծ է արդյ ոք  բուհի ու սումն ական, կրթ ակ ան ծրա գր երի 
մատչելիո ւթ յունը

 Հ ա շման դ ամու թյա ն                     
տ ես ակ

Այ ո Ավ ելի շ ուտ այո
Հաշ մ.                   

չու նեցող
ու սա նող

Հաշմ .                   
ու նեցող
ու սա նող 

Հ աշ մ. 
ունեցո ղ

բնակ չո ւթյ-
ու ն

Հաշ մ. 
չունեցող
ուսանող

Հաշմ. 
ունեցող
ուսանող 

Հ աշ մ.  
ունեցող

բնակչո ւթ յու ն

 Հենաշ արժողական 
խնդիրներ ունեցողների 
համար

53,3% 6 4, 9% 17,1%  19,4%  16 ,0% 1 2,7%

 Տեսողական խնդիրներ 
ունեցողների համար 21,3% 3 0,5% 14,2 % 20,1 %  24, 4% 13,6 %

Լսողական խնդիրներ 
ունեցողների համար  18, 7% 26,0% 13 ,3% 23 ,7 % 2 7, 5% 13 ,3%

Մտավոր խնդիրներ 
ունեցողների համար 12,9% 16 ,0% 9,5% 1 6,0 %  15,3 % 8,2%

Խո սք այի ն խնդիրներ  
ունեցո ղների  համ ար 27,6% 32 ,1% 12,7 %  31,2%  26 ,7% 1 3,0 %

 

Աղ յու սա կ 28  (շարո ւնակո ւթ յուն I). Ապահովվ ա՞ծ է արդ յո ք բուհ ի ուսո ւմնական,  կ րթական  
ծ րագր երի մատչ ել իություն ը

 Հա շմա նդ ամո ւթյան                
տ ե սակ

Ավ ել ի շո ւտ ոչ Ոչ 

Հաշմ .               
չո ւնեցող 
ո ւս անո ղ

 Հա շմ. 
ունեց ող
ուս ան ող

 Հա շմ. ո ւնեցող
բնակչություն

Հաշմ. 
չունեցող
ուսան ող 

Հ աշ մ. 
ունեցո ղ
ուսա նո ղ

Հ աշ մ. ու նեցող
բնակչություն

Հենաշարժողական 
խնդիրնե ր ու նեցողների  
համար 

1 0,9 %  6,9%  11,1% 13,8% 10,7% 32,0%

Տեսողական խնդիրնե ր 
ունեցողնե րի համ ար 23 ,2 % 19, 1% 12,7% 31,3% 20,6% 32,0%

Լսողական խնդի րնե ր 
ունեցողնե րի համ ար 24 ,7 % 19, 1% 14,2% 28,6% 23,7% 31,3%

Մտավոր խնդիրներ 
ո ւնե ցողների համ ար  22 ,4%  17,6% 11,7% 4 3,2 % 42,7% 41 ,8%

Խո սքայի ն խն դի րներ 
ունե ցողների հա մար 15 ,3 % 14, 5%  10, 8%  22, 2% 22, 1% 32, 6%

 Աղ յո ւսակ 28. ( շար ու նակութ յուն II).  Ա պահովվ ա՞ ծ է արդյոք բ ու հի ուս ու մնակ ան,          
կրթա կա ն ծրագրե րի մ ատչելի ու թյ ուն ը                         

 Հ ա շմ ան դամու թյա ն տ ես ա կ
 Դժ վարան ում եմ պատասխանել

Հ աշ մ. չո ւնեցող
ուսանող

Հաշմ. ո ւն եց ող
ուսանո ղ

Հաշմ . ուն եց ող
բն ակչություն

Հենաշարժող ակ ան խնդիրն եր ուն եց ողն եր ի        
համ ար 2,7% 1,5% 27,2%

Տ եսո ղա կան խնդիր ներ ու նե ցող նե րի հա մար 4,1% 5,3% 27,5%
Լ սողա կան  խ նդիրնե ր ունեցողն եր ի համար 4 ,3 % 3,8%  27 ,8%
Մտ ավո ր խնդի րներ ու նե ցողներ ի համ ար 5,4% 8,4% 28, 8%
Խոս քային  խ նդ իրներ ո ւն եցողն երի  համար 3,7% 4 ,6% 31,0%

Հարց վողն եր ի կարծիքո վ, ներկա յո ւմս բո ւհ երում սով որո ղ հաշմ անդամու թյ ուն ու նե ցող  
ո ւսանողնե րի 8 3,2%-ի համար  բո ւհի ֆիզիկակա ն մ ատչելիությ ու նը լիովին ապահով վա ծ է, իսկ 
ո ւսումն ական , կ րթական  ծ րագրե րը մա տչե լի են հ աշ մանդամ ու թյուն ունեց ող  ուսան ող ների 
80,2%- ի համար (տ ե´ ս Աղյուսա կ 29): 
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Ա ղյ ու սա կ 29. Որքանո՞վ է բուհը մատչել ի ան ձա մբ Ձեզ հա մար

Բուհ ի մատչելիություն Լիովին 
մատչե լի է

Ավելի շ ուտ 
մա տչ ելի  է

Ա վելի շուտ 
մատ չե լի չ է

Բոլոր ով ին 
մատ չե լի չէ 

Ֆիզիկակա ն 83,2% 9,9% 4,6%  2,3% 

Ուսու մնա կա ն, կ րթական ծր ագրերի 8 0,2 %  16,8% 1,5% 1, 5%

Բուհու մ խտրա կա ն վ եր աբերմո ւնքի հետ  հաշմա նդ ամո ւթյո ւն ունեցող ուսան ողներ ը շատ 
հա զվա դեպ ե ն բախվում: Հարցվա ծ հաշմ ան դա մո ւթյուն  ունեցող ուս անո ղների 80, 9%-ը  եր բե ք 
չեն բա խվել դասախ ոսների կողմից խտրա կա ն վերա բե րմու նքի, 8 6,3 %- ը` բո ւհի ադ մին իստ-
րաց իա յի կող մից և  9 3,9%-ը`  հա մակո ւրսեցիների կողմից  (տ ե´ ս Աղյ ուս ակ 30 ):  Հար ցվ ածն երը 
հա զվադեպ են բա խվել  նաև քն նո ւթյուն նե րի կա զմակերպ ման անմ ատչե լի ությա ն և հաշմ անդ-
ամների  հանդեպ ավ ելորդ ուշադրության հետ:  Իսկ դա սախո սն երի  և բու հի ադմինի ստ րա ցիայի 
կո ղմի ց հաշմա նդա մո ւթ յուն  ունեցող  ու սա նողն երի նկա տմ ամբ  զիջու մն երը բ ավական տար-
ածված երևույ թ են:  Հ արկ է նշել նաև , ո ր բուհի ադ մինիստր ացիայի կողմից դ աս ապրոցեսի 
հարմարեցմ ան  պ ատր աս տակամությո ւն հաշ մա նդ ամո ւթյու ն ուսանողն եր ն ավ ելի  հ աճախ ե ն 
նկատ ու մ,  քան  դ աս ախո սն երի կո ղմից: 

Ա ղյուսա կ 30.  Որքա՞ն հաճախ եք Դուք հանդիպում ստոր և ն շված իր ավիճ ակ ներ ի                 
հետ բուհում

 Իրավիճ ակ ներ Գրեթե 
միշտ Հաճախ Հազվադեպ Երբեք Ըն դա մե նը

 Դա սա խո սների կողմից խ տրական  
վ երա բերմունք

1,5% 3,1% 14,5% 80,9% 1 00 ,0 %

 Բո ւհի ադ մինիստ րաց իա յի  կողմի ց 
խտր ակ ան վերա բեր մո ւն ք 3, 1% 2,3% 8,4% 86,3% 100,0%

Համակուրսե ցին երի կ ող մից խտ րակ ան 
վեր աբերմո ւնք 3 ,8 % 2,3% - 93 ,9 % 100,0 %

 Դա սա խոսն երի կողմից դասապրոցեսը 
հարմարեցնելու պա տր աստ ակ ամությ-
ուն

13 ,7%  25,2% 25,2% 35,9%
100,0%

Բուհի ադմինի ստրաց իա յի կ ող-
մից  դասապ րոցեսը  հար մարեցնելու 
պատրաստակամություն

10,7% 2 1, 9% 1 5, 8% 5 1,6% 1 00,0%

 Դա սա խո սներ ի կողմից զիջումներ 4,6% 29,4% 29,4% 4 5, 0% 100 ,0 %
 Բո ւհի ա դմին իստրացիայի կողմից 
զիջումներ 7,6% 21,9%  26,5 % 44 .0 % 100, 0% 

Հա մակուր սեց ին երի կ ողմից 
գերհոգատարություն 11,5% 18,3% 18 ,3% 51 ,9 % 100,0 %

Համ ակ ուրսեցի ներ ի օգ նություն 2 6,7% 2 5,2% 19,1%  29, 0% 100,0%
Քննությունների կազմակերպման 
անմատչ ել իո ւթ յուն 5,3% 4, 6%  13 ,7% 76, 3% 1 00 ,0 %

 Հաշմանդա մնե րի  նկատ մա մբ  ավել-
որդ  ուշադրություն  ( ուշ ադիր ն այ ում են,              
դի տարկո ւմ են ի նձ )

2,3% 11.1% 16,4% 70, 2% 1 00,0%

 
Հետա զո տության շրջան ակներ ու մ ու սո ւմնասիրելով հ ար ցվ ածների  տե սա կետը  Աղյուս ակ  

31-ու մ ներ կա յացված  դատող ութ յու նների մասին, կա րելի է աս ել, որ ն րա նց գերակ շռ ող մաս-
ը համար ել է, որ բուհ ի ադմին իստրացիան պե տք  է  ապա հովի  հ աշմանդ ամ ութ յուն ու նեցող 
ո ւսա նողների  անվճա ր ուսու ցումը բու հո ւմ, բուհի ֆ իզ իկական  և  կր թա կան ծ րագրերի մատչ-
ելիո ւթ յունը,  ի սկ դասախոս ները պ ետք է դասախոս ությո ւն նե րը կա զմակ երպ են  այնպ ես, ո րպ-
եսզի նյութը մատչել ի լինի  հ աշ մա նդամո ւթ յո ւն  ունեցող ու սա նողներ ի համ ար  և քննությունն երը 
կ ազմակեր պեն  վ երջի ն ներիս  հ ամար հ ար մար եղ ան ակ ով: Հա րց վա ծներ ի կե սի ց ավ ելի ն պ նդ ել 
է, որ համակ ուր սե ցիներ ը ուս ան ողական խն ջո ւյքները կազմա կե րպել իս պետք է հա շվի առնե ն 
հաշմանդ ամ ությու ն ունեցո ղ համ ակ ուրսեցիների հնար ավոր ու թյուն նե րը:
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Հա տկ ան շական է, որ հարց վա ծների կ եսի ց ավել ին հիմն ակ անում դե մ է  ա րտահայտ վե լ այն 
դա տողու թյուններին, հ ամա ձա յն ո րոնց, դ աս ախոսնե րը  պ ետք է  ք ննությու նների ժամա նակ ըն-
դառաջե ն ու բ արձ ր գնահա տեն  հաշմանդամ ու թյուն ունե ցո ղ ուսանողներին , և հա մա կուր սեցի ն-
երը պետ ք է հաշմ անդա մութ յու ն ունե ցո ղ ուսանող ի փոխարեն հա նձ նեն քննու թյ ունները, օ գն են 
արտագր ել :

Աղ յուսակ  3 1. Որքանո՞վ  եք համաձ այ ն ստոր և բերվ ած դատող ու թյունն եր ի հե տ

Դատողու թյ ուններ 

Լ իովի ն                   
համաձա յն  եմ

Ավ ել ի շո ւտ 
համաձա յն  եմ

Ավ ել ի շո ւտ        
համաձ այ ն չեմ

 Բո լորո վին 
համաձ այ ն չեմ

Հ աշմ.  
չունեցո ղ
ուսանո ղ

 Հաշմ.  ու-
նեցող 

ո ւսան ող 

Հաշմ. 
չունեց ող 
ո ւսանող 

Հա շմ .
ու նեցող
ո ւս անող

Հ աշ մ.             
չո ւնեցող 
ուսան ող

 Հաշ մ.      
ուն եցող
ուսանող

Հաշմ. 
չունեցող
ուսանող

Հաշմ.
ունեցող
ուս անող

 Բո ւհի ադ մինիստ-
րացիան պե տք  է 
ապա հովի հա շմ-
անդամու թյ ուն ունեց ող              
ուս անո ղն երի անվճար 
ու սուցու մը  բո ւհ ում

5 8,8% 80,2% 30,1% 15,3% 8,5% 1,5% 2,6% 3,1%

Բուհի  ադ մինիս-
տր ացիա ն պետք 
է ապահով ի բո ւհի                  
ֆի զիկական                 
մատչելի ու թյուն ը 
հաշմա նդա մությո ւն 
ուն եցող  ուսանո ղն երի 
հա մա ր

8 4, 7% 86 ,3% 13,8% 10,7% 1,4% 2,3% 0,1% 0,8%

Բուհի ադմինի ստ-
րա ցիա ն պետք է 
ապահո վի  բ ուհի  
կրթ ակ ան ծրա գր-
երի  մատչել իությունը 
հա շման դ ամ ությո ւն 
ունեցող  ո ւսան ողների 
հա մար

77 ,8 % 7 6, 5% 18 ,7% 13,2% 2,3% 8,6% 1,0% 1,7%

Դասախոսները 
պետք է դա սա խոս ու-
թյունները կազմակ-
երպե ն այնպես , որ 
ն յութը մ ատչ ել ի լինի 
հաշ մ ան դամութ յո ւն 
ունեցող ու սանող նե րի  
համար 

 77,4% 7 2, 0% 17,0% 23 ,1% 4, 3% 2 ,5% 1, 2%  2,5%

 Դասախոսները պետք 
է քննությունները 
կազմա կերպեն 
հաշմ ան դա մու թ յուն 
ունեցող ուս անող նե-
րին հա րմար ե ղա-
նա կով (գ րավոր, 
բանավ որ, լրա ցու ցիչ 
ժամանակի տր ամ-
ադրում  և  այ ն)

75,4% 60,8% 17,6% 24,9% 5,3% 9,4% 1,6% 4,9%

Դասախոս նե րը  պետ ք 
է քն նությունների ժա-
ման ակ ընդ առ աջեն 
և բարձր գնա հ ատեն 
հա շմանդ ա մու թյո ւն 
ուն եցող  ուսանո ղն ե-
րին

 15 ,6%  9, 2% 2 7,1% 1 6, 0% 27, 6% 2 0, 6% 29,7% 54,2%
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Համակուրսեցիները 
պետք է կազմակերպ-
են  ո ւսան ո ղա կա ն 
խնջույքները ̀ հ աշ վի 
ա ռնելով հա շման դ ամ-
ու թյուն  ունեցող հա-
մակուրսեցի ների հն-
արավոր ությու ննե րը

80,7% 54,7% 15,5% 26,5% 1,8% 10,1% 1,8% 8,7%

 Համա կու րս եցիներ ը 
պետք է հ աշմ ան-
դամո ւթյուն ու-
նեցող ուսանողի  
փոխա րե ն հան ձնեն                            
քննու թյ ուն նե րը,                 
օգ նե ն  արտագ րել

4,9% 4,6% 9 ,6% 6 ,1 %  12,8 % 9,2% 7 2,7 % 80 ,2%

Հար ցվածների կարծիք ով, հա շմանդ ամությ ու ն ունեցող  ա նձանց  բ ու հում ավ ել ի ինտ-
եգրվա ծ լին ելու հա մար, առաջին  հե րթ ին, պետք է փ ոխ վի հաս ար ակո ւթ յան վերաբերմունք ը: 
Այնու հե տև հար ցվ ած նե րի զգալի մասը կար ևորել է բու հեր ի ֆիզիկական մատչել իո ւթյան 
ապահովմ ան հարցը,  իս կ հաշմ անդամու թյ ուն չո ւնեցող ո ւսանող նե րի 19 ,4%- ը` կրթ ակա ն ծրագ-
րերի  մ ատչ ելիո ւթյունը ( տե ́ ս Աղյ ու սակ 32):

Աղյ ու սակ 32 . Ի՞նչ  է անհր աժեշտ  անել, ո րպ եսզի հաշ մանդ ամությո ւն  ո ւնեցող ան ձինք 
բո ւհ ում ավե լի  ինտե գրվ ած/ներառված լինեն

Պատասխան
Հ աշմ .                

չու նեցող
ու սանող

Հա շմ .              
ուն եց ող
ու սա նող

Հանրություն
Հաշմ.

ուն եց ող
բն ակչու թյո ւն

 Ապահովել  բ ուհ երի ֆիզիկական                  
մատչել իո ւթյուն ը  10, 0% 3 2,2% 25,5% 20,9%

Հարմարեցնել  կ րթակա ն ծր ագրերը                        
և դասապրոցեսը 1 9,4% 1,9% 9 ,5% 5 ,1%

 Ֆին անսական աջակցությ ուն                   
կազմակեր պել - - 9 ,3 % 19 ,3%

Փո խել  վերաբերմունքը 49,5% 46,9 %  35,9% 37 ,1%

Մշ ակել օ րեն քներ 0,4 % 0,9%  0,1% -

 Բու ժմ ան պայմ անն երը լավացնել - - 2,8% -

 Ստեղծել տրանսպ որտի հարմարություն/
ուղեկ ցո ղ  0,1% 3,8%  2,7 %  5,1%

Բացել առանձին բուհեր/ ու սո ւցում/լսարան/
տնային պայմաններում ո ւս ու ցո ւմ - 7 ,6 %  1,5% 6,2%

 Ոչ ինչ  պետ ք չէ ա նել 0 ,2%  2,4% 0, 3% -

Դժ վարանում  եմ պատաս խան ել 0,4% 4 ,3% 5,0 % 6 ,4%

Ընդամենը 100 ,0% 1 00,0 % 100,0 %  100,0% 

Գնահ ատելով  հասա րակո ւթյան վե րա բերմունքը հ աշմանդա մությո ւն  ունեց ող  ա նձ անց 
հանդե պ,  հարցվա ծն եր ի մեծամաս նությ ուն ը նշել է , որ հաշման դամ ու թյուն  ո ւնեցող անձան ց 
համա ր հասա րակությու նն  աշխատո ւմ է ստեղ ծե լ հա րմար միջավ այր  և  ապա հովում է հավասար 
հնարավ որ ու թյ ու ններ : Մ իև նույն ժամանակ, հարցվա ծնե րի բավական բար ձր տոկոս համա-
րո ւմ  են,  ո ր հասարա կությո ւնը  ս ահմա նափակու մ է հաշմ ան դամ ու թյուն ունե ցող  մարդկանց 
ի րավունքները և  ա նտ եսու մ է  նրանց (տ ե´ս Աղյ ուսակ 33 ):  Ըն դ որում,  այ ս ցուց անիշը ա ռա վել 
բա րձր է  հ աշմ անդա մություն ու նեցող ու սանո ղների մո տ: 
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Աղյու սա կ 33 . Ի նչպե ՞ս է մեր հասա րա կություն ը, ը նդհանուր  ա ռմամբ, վերա բերվում  
հաշմա նդ ամությո ւն  ո ւնեցող ան ձա նց

Պատա սխ ան 
Հաշ մ. 

չ ունեցող
Ուսանող

Հաշմ. 
ունեցող
ո ւս անող

Հանրություն
Հաշմ.

ունեցող
բնակչու թյո ւն 

 Աշ խատում է ստեղծ ել  հարմ ար  միջավայր, 
ապահովում է հավասար  հ նա րավորությո ւնն եր 39,5% 51,1% 36,8% 36,7%

Ա նտ ես ում է նրանց 24,5% 19,8% 34,9% 25, 6% 

Սահման ափա կո ւմ է ն րա նց իրավ ու նք ները 33 ,7% 27 ,5% 1 9,4% 31,0%

 Դժ վարանո ւմ եմ պա տասխանել 2,3% 1, 5% 8, 9%  6,6%

 Ընդա մենը 10 0,0% 100, 0% 100, 0% 100, 0% 
 

Բոլո ր հարց վա ծների կ արծիքով,  հասար ակ ությու նը  հ աշման դա մո ւթյուն ունեց ող անձանց 
ավել ի շ ատ պետք է օգ նի , աջ ակցի ինտե գրման հարցում,  դ րան ով հան դեր ձ վերա բերի որ պե ս 
հասա րա կո ւթ յան  լիա րժեք անդա մի ̀ հավա սա րը հ ավասարին  ( տե´ս Ա ղյ ուսա կ 3 4):

Աղյու սակ 34. Հա սարակութ յուն ն ինչպե՞ ս պետք  է  վ երաբե րվ ի հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց 

Պատաս խան 
Հաշմ. չու նեցող

ուսանող
Հաշմ. 

ունեցող
ուս ան ող

Հ անրո ւթյուն
 Հաշ մ.

ունեցող
բնակչություն

Որ պե ս հավա սարը հավասարին 30.2% 41,1% 35 ,6% 43,5 %

 Օգ նե լ, աջակցել, ինտեգրել 53.5% 4 4, 4% 46, 0% 4 3,9%

Ար տոն ություններ տրամա դրել 8 .9% 4 ,2 % 7,0 %  1,4%

Խղճահարությամբ 2. 2% 1 ,9% 6,7% 1 ,6% 

 Չխղճալ, չպիտակավորել 4.9% 6 ,5 %  3,7% 7,8%

Բժշկական օգնություն տրամադրել - - 0,2% -

Պաշտպանել իրավ ու նք նե րը 0,2% 0 ,5% - 1, 2%

Դժ վար ան ում եմ պատա սխ անել 0 ,1% 0,5 % 0,8% 0 ,4 %

 Ընդա մենը 100 ,0% 10 0,0% 10 0, 0% 100,0%
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ՖԻԶ ԻԿԱԿԱՆ ՄԱՏՉ ԵԼ ԻՈ ՒԹՅԱՆ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈ ՒՄ

Ֆի զի կակ ան մա տչելի ությո ւնը  հաշմ ան դամո ւթյուն ո ւնեց ող ա նձանց հա մար նե րառական-
ության  գլխավո ր նա խադրյալ նե րից մեկն է, քանի որ ա յն  ապ ահովում  է ֆի զիկա կան միջ ավ-
այրի հ ասա նել իու թյ ունը տ եղ աշա րժմա ն դժ վար ու թյուննե ր ո ւնեց ող անձանց համա ր:  Ա ռան ց 
ֆիզ իկակ ան  մատչելիության անհնար է պա տկերացնել հաշման դա մու թյուն ու նե ցո ղ անձան ց 
սոցիա լական ն եր առու մը և արդյու նավետ մասնակցո ւթ յո ւնը կյ անքի ա մեն ատարբե ր ոլ որտներ-
ում, այ դ թվում ն աև բա րձրա գույն կ րթ ական հ ամ ակա րգ ում:

Ֆի զի կական մա տչե լիության կ արև որությո ւնն  ը նդգծ վել է ս ու յն հետ ազոտությա նը  մասն-
ակ ցած շա հագրգի ռ բո լոր կողմերի ̀ հաշ մա նդամութ յու ն ունե ցող ուսա նո ղների,  բ ուհ ակ ան 
հ ամակ ար գում չնե րգրա վված հա շմանդամ ու թյ ուն ուն եցող  ա նձան ց,  բ ու հերի ադ մին իստրա տի վ 
ղեկ ավա րությա ն, դա սա խո սների, հա շմ ան դամությո ւն չուն եց ող ու սանող նե րի և ընդ հան ու ր 
հան րու թյան  կող մից ̀ քանական ան հար ցո ւմնե րի և որա կական հ արց ազ րույ ցների ը նթ ացքում : 
Մասնավ որա պես,  հեռախո սա յի ն հար ցմա ն մասնակիցնե րը մի ջավ այրի ան մա տչել իությո ւն ը առ-
անձնացր ել  են ո րպես հա սար ակ ական  կ յա նքի ն հաշ մա նդամ ու թյուն ո ւն եցո ղ անձ ան ց մաս նա-
կցությ ան նշանակալի խ ոչընդոտ , իսկ  բ ու հի  տար ածքու մ տեղ աշարժմա ն և ֆիզիկա կա ն մատչե-
լի ութ յան պայման նե րի  ապահով ու մը ադմին իստ րա տիվ անձնակա զմի և դա սա խոս նե րի կողմից 
ն շվե լ է  ո րպես  բուհի ն եր առական ու թյա ն ապահովման ուղղությամբ առ աջին ա նհ րաժեշ տու-
թյան միջո ցա ռում : Ավելի ն,  հաշմա նդամութ յուն ուն եց ող ուսանողներ ի 7 7, 1% և հա շմանդամու թյո-
ւն չու նեցո ղ ուսանողների 85,6% նշ ել  ե ն, ո ր բուհի  մ ատչ ելիու թյո ւն ը հաշմանդա մութ յուն ուն եց ող 
ան ձա նց  համար առ աջնայ ին խնդ իր  է և անհապ աղ լուծում է պա հա նջում:

Բա րձ րագո ւյն կ րթո ւթյան ն երառական ության գն ահ ատումը ամ բողջ ական  չ էր լի նի  ա ռանց 
բո ւհ երի ֆ իզիկական մա տչ ելիու թյան  հ ամ ապա րփակ գ նահատմ ան:  Այս պատճ առ ով, հ ետազ-
ոտությ ան  առա նձ ին  հ ատված նվիրվել  է բո ւհական հաստ ատությունն երի ֆի զիկա կան մատչ-
ելիությ ան գնա հատ ման ը,  որի իր ականացման համ ար կիրառվե լ է փաստա ցի  դ իտ արկման 
մեթոդը:  Հետազոտու թյ ան շրջանակ ներ ում դի տար կվել են  ի նչպ ես շինու թյ ան մուտք ը, այնպես  
էլ  լս արաններ ը,  վար չա կան գր ասե նյակն եր (դեկանատ, ուս ան ողակ ան խորհ ուրդ և այլն ), գրա-
դա րա ններ , ընթերցա սեն յակներ, ճա շա րաննե ր,  կ ոնֆ երանս-ս են յակն եր և դ ահլիճնե ր,  հա մա-
կարգչային սենյակն եր  և  ա յլն:

ԸՆՏ ՐԱ ՆՔ

Դիտարկ մա ն ընտրանք են կազ մե լ հետազոտության մեջ ներառ վա ծ 29  բուհե րի` ակ ադե-
միական նշ ան ակությ ան բ ոլոր  մ ասնաշե նք երը ( այդ թվո ւմ գրադար անայի ն և  վ արչակ ան), 
ը նդհա նուր թվով 57 մա սնաշենք:  

ՄԵԹ ՈԴ ԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒ Ն

Դիտ արկման հա մար  կիրա ռվ ել է բ ուհակա ն շինո ւթյունների  մա տչ ելիո ւթյան գն ահատման 
հատո ւկ  Մ ատ չելիու թյ ան դ իտարկ մա ն քարտ`  բաղկա ցա ծ հե տևյալ մա սերի ց (տե´ս Հավել վա ծ).

- Ան ցումը  փ ողոցից դեպ ի հաստատության մուտք
- Հաստատութ յա ն գ լխ ավոր մո ւտ քը 
- Իրավի ճա կը հա ստատո ւթ յա ն առաջ ին  հարկու մ
- Իրա վի ճակը հա ստա տությ ան մյ ու ս հա րկե րո ւմ
- Մեկի ց ա վելի հ արկ ունե ցո ղ/ բարձ ր հարկում  գտնվո ղ մասն աշ ենքերու մ վ երե լակի  մա-

տչ ելիությո ւն
- Վերե լակ ուն եցող մա սնա շենքե րո ւմ  անցու մը դե պի վեր ել ակ
- Հ անրային  ս անհա նգույց
- Բ ու ժկետ
- Հա մակ ար գչայ ին սենյա կ



56

- Ադմինիս տրատի վ գ րաս են յակներ 
- Կոնֆե րանս-սեն յակ /դահլիճ
- Բուֆ ետ
- Լսարան նե ր
- Գ րադարան /ը նթերցար ան :
Շինո ւթյան յու րա քանչ յուր հա տվա ծո ւմ և յո ւրաք անչյուր ս ենյ ակու մ առկա խոչընդոտնե րի 

(ա ստի ճաններ, մ այթ եզ րեր, դ ռնե ր և այլն) վերաբերյ ալ ման րա մաս ն տեղեկատ վո ւթյու ն է հավ-
աքա գրվել: Տ վյալնե րը մո ւտքագրվե լ են և վեր լո ւծվել MS  Exc el ծրագրի  օգնու թյ ամբ:

Տվյալնե րի վերլուծության  համար  մշակվ ել  և կ իրառվ ել է  մատչե լիությ ան  գնա հատմ ան  
հետևյ ալ  ք առ աստիճան  սանդղա կը: 

Մատչել ի` տեղա շարժմ ան խ նդիրնե ր ո ւն եց ող անձին ք կարող են  մու տք գործել , ազատ  
տ եղաշար ժվել և օգտվել բոլոր ծառ այությո ւն ների ց/պար ագան երից լ իովին ին քնու րույ ն,  առանց  
ո րև է օգնությ ան:

Հ իմն ա կանi մ մ ատչելի` տե ղա շար ժմ ան խնդ իր ներ ունեցող ա նձինք կա րող են  մուտք 
գործել, տեղաշարժ վել և օ գտ վել բոլոր  ծառ այությ ու ններ ից/պ ար ագաներ ից  ա նն շան օգնության  
շ նո րհիվ: 

Դժ վարամատչ ելի` տեղ աշա րժ ման խն դի րներ  ունեցող անձինք  կ արող ե ն մուտք  գործել, 
տեղա շա րժվել և օգտվ ել  ծառա յո ւթյուն նե րից/ պարա գա ներից մի  այ ն նշանակա լի  օգնու թյան 
շնոր հիվ :

Անմատչե լի ̀ տեղա շա րժման խն դիրն եր ունեցող  անձա նց  համար մ ուտք գ ործելը, տե ղաշա-
րժվելը և բոլո ր ծառայո ւթյուն ների ց/պարագ աներից օգտ վելը կա պվա ծ է լրացուց իչ մե ծ մի ջ ոցա-
ռումն երի կա զմա կերպմա ն հետ և գո րծ նկանո ւմ գրեթե  անհնար  է: 

Դիտարկվ ած յու րաքանչ յո ւր սենյ ակ/շինության  հ ատված գնահա տվե լ է առանձին, իսկ  
այնուհե տ գ նա հատվել  է  մասն աշենքի  ը նդհ անուր մ ատչելիո ւթյ ունը : Ստորև  ամ փո փվա ծ է  ը նդ-
հանրացվա ծ տեղեկ ատ վո ւթյ ու ն ըստ  բլ ոկ երի ( տե´ս Աղյո ւսա կ 35) :

Աղյո ւսակ 3 5.  Բու հերի մատչելիության վերաբերյալ թվային վեր լո ւծու թյուն

 Մատչելի  Հիմնականում 
մատչելի

Դժվարա-
մատ չե լի 

Ա նմատչե լի Առկ ա չէ

 Ան ցումը փ ողոցից դեպի 
հաստատության մուտք 7 5, 4% 5 ,26% 8 ,7 7% 1 0,5% -

Հաստա տո ւթյան գլխավոր 
մուտքը 14% 1, 75 % 10, 5% 73,7% -

 Իր ավիճակը հաստա տության 
առաջին հա րկո ւմ 35,08% 8 ,7 7% 0%  56 ,14%  -

Իրավիճակը հաստատության 
մյուս հ ար կե րում 7 2, 7% 7,27 %  0%  20 % -

  Մե կից  ավել ի հար կ ունեցող/
բարձր հարկում գտն վող  
մ ասնաշեն քեր ում վերելակի 
մատչելիություն 

17, 8% 7,1% 5,3% 1,7% 67,8%

Վերել ակ  ո ւնեց ող  մասնաշ-
ենքերում անցումը դեպի 
վերելակ

83,3 %  0% 0 %  16,7% - 

   Հ անր ային սանհանգույց 3,5% 0% 0% 96 ,4 9% -
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Բո ւժկետ 3 4,5% 0% 1,8% 1,8% 61,8%

Համակարգ չայ ին սենյակ 47,3% 3,6% 1,8% 3,6% 4 3,6 %

Ադմինիստրատիվ 
գրասենյակներ 7 5% 7 ,1% 7, 1%  1, 8% 9%

Կոնֆերանս սենյակ/դահլիճ 41,8 %  3,6% 7,3 %  14,5% 32,7%

Բուֆետ 46,4% 1,8% 0% 16% 35,7%

Լսարաններ  68% 1 0,7%  5,3% 7 ,1%  8,9%

Գ րադար ան /ընթեր ցարան 37,5% 3, 6% 5 ,4% 8,9% 4 4, 6%

Ընդ հա նուր մա տչ ելի ու թյուն 1,7 5% 1,7 5% 0% 96, 5%  -

ԸՆԴՀԱՆ ՈՒ Ր Բ ՆՈ ՒԹԱԳԻՐ

Մատչելիությա ն դ իտ արկման ա րդ յուն քները վկա յում ե ն,  որ դի տարկված  29 բուհերի ն 
պատ կանող մասնա շե նքե րի գերա կշ ռող մեծամաս նո ւթյունը ̀ 57 մա սնաշեն քե րից 5 5-ը (96,5%) 
անմատչելի են տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող անձանց համար (տե´ս Գծապատկեր 8): 

Գծապատկեր 8. Դիտարկված բուհական մասնաշենքերի մատչելիություն
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ԴժվարամատչելիԴժվարամատչելի ԱնմատչելիԱնմատչելի

ԸնդհանուրԸնդհանուր մատչելիությունմատչելիություն

 

Խոչընդոտներ հայտնաբերվել են շինությունների գրեթե բոլոր հատվածներում և սենյակներում, 
սա կայն հիմնական խնդիրներն են հաստատության գլխավոր մուտքի անմատչելիությունը, 
խոչընդոտ ները հաստատության առաջին հարկում, վերելակի բացակայությունը կամ դրա 
անմատչելիու թյունը և մատչելի (հարմարեցված) սանհանգույցի բացակայությունը:

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄՈՒՏՔԸ

Դիտարկված շինությունների 84,2%-ի գլխավոր մուտքը անմատչելի կամ հիմնականում 
անմատ չելի է (տե´ս Գծապատկեր 9): Այսպիսով, անհնար է դառնում տեղաշարժման 
դժվարություններ ունեցող անձանց մուտքը դեպի շենք: Հաստատությունների գլխավոր 
մուտքի մոտ հայտնաբերվել են հետևյալ խոչընդոտները` աստիճաններ առանց թեքահարթակի 
կամ նորմատիվներին ոչ համա պատասպան թեքահարթակով, դռան մոտ 3 սմ գերազանցող 
բարձրությամբ շեմ և նեղ դուռ: Որոշակի դեպքերում մուտքը սահմանափակել են տարատեսակ 
առարկաներ` ծաղկաման, աղբա ման և այլն:
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Գծապատկեր 9. Դիտարկված բուհական մասնաշենքերի գլխավոր մուտքի 
մատչելիություն
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ՄատչելիՄատչելի ՀիմնականումՀիմնականում
մատչելիմատչելի

ԴժվարամատչելիԴժվարամատչելի ԱնմատչելիԱնմատչելի

ՀաստատությանՀաստատության գլխավորգլխավոր մուտքըմուտքը

ՎԵՐԵԼԱԿՆԵՐ

Դիտարկված 57 մասնաշենքերից 56-ը կամ բազմահարկ են, կամ զբաղեցնում են 
բազմահարկ շինության բարձր հարկերից մեկը: 56 շինություններից 67,8%-ում վերելակ առկա 
չէ, որն անհնար է դարձնում տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող անձանց մուտքը շինության 
բարձր հարկեր (տե´ս Գծապատկեր 10): Ավելին, վերելակներ ունեցող շենքերի 16,7%-ում առկա 
են խոչընդոտներ վերելակ տանող ճանապարհին: Այսպիսով 57 մասնաշենքերից միայն 8-ում 
(21%) են առկա լիովին կամ հիմնականում մատչելի, գործող վերելակներ: 

Գծապատկեր 10. Դիտարկված բուհական մասնաշենքերում վերելակի առկայություն/
մատչելիություն
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ՄատչելիՄատչելի ՀիմնականումՀիմնականում  մատչելիմատչելի ԴժվարամատչելիԴժվարամատչելի ԱնմատչելիԱնմատչելի ՎերելակՎերելակ առկաառկա  չէչէ

ՄեկիցՄեկից ավելիավելի հարկհարկ ունեցողունեցող/բարձրբարձր հարկումհարկում գտնվողգտնվող մասնաշենքերումմասնաշենքերում վերելակիվերելակի մատչելիությունմատչելիություն

ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿՈՒՄ

Հաստատության առաջին հարկում հայտնաբերվել են հետևյալ խոչընդոտները` դեպի 
լսարաններ, ադմինիստրատիվ սենյակներ, վերելակ և մասնաշենքի այլ կարևոր հատվածներ 
տանող աստի ճաններ, 3սմ գերազանցող բարձրությամբ դռան շեմեր, նեղ միջանցքներ և դռներ, 
մետաղյա պտտա ձողով անցակետեր: Դիտարկված շինությունների կեսից ավելիի դեպքում 
(56,14%) իրավիճակը առաջին հարկում անմատչելի է (տե´ս Գծապատկեր 11):
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Գծապատկեր 11. Դիտարկված բուհական մասնաշենքերում առաջին հարկի մատչելիություն
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ՄատչելիՄատչելի ՀիմնականումՀիմնականում մատչելիմատչելի ԴժվարամատչելիԴժվարամատչելի ԱնմատչելիԱնմատչելի

ԻրավիճակըԻրավիճակը հաստատությանհաստատության առաջինառաջին հարկումհարկում

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ

Դիտարկված 57 մասնաշենքերից միայն 2-ում (3,5%)` Ամերիկյան համալսարանի 2 
մասնաշենքերում են առկա անվասայլակով տեղաշարժվող անձանց համար հարմարեցված 
սանհանգույցներ: Բացի այդ, Երևանի Եվրասիա միջազգային համալսարանում ներկայումս 
աշխատանքներ են տարվում սանհանգույցի հարմարեցման ուղղությամբ: Մնացած բոլոր 
55 մասնաշենքերում անվասայլակով տեղաշարժվող անձանց համար սանհանգույցներն 
անմատչելի են (տե´ս Գծապատկեր 12): 

Գծապատկեր 12. Դիտարկված բուհական մասնաշենքերում հանրային սան հան գույց-
ների մատչելիություն
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ՄատչելիՄատչելի ՀիմնականումՀիմնականում  մատչելիմատչելի ԴժվարամատչելիԴժվարամատչելի ԱնմատչելիԱնմատչելի

ՀանրայինՀանրային սանհանգույցսանհանգույց

Կատարվել է նաև բուհական մասնաշենքերի տարածքում ավտոկայանատեղիների 
դիտարկում, որի արդյունքում պարզվել է, որ դիտարկված բուհերից միայն մեկի` Հայաստանում 
ամերիկյան հա մալսարանի տարածքում է առկա մատչելի/գծանշված ավտոկայանատեղի:
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ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ 
ՀԱՄԱՐ

Մատչելիության համապարփակ գնահատման համար կատարվել է նաև տեսողական 
խնդիրներ ունեցող անձանց համար մատչելիության տարրերի դիտարկում, որի արդյունքները 
ցույց են տվել, որ Բրայլյան ձևաչափով ցուցատախտակներ առկա են միայն 1, իսկ դեղինով 
գծանշված եզրեր` միայն 3 մասնաշենքերում (տե´ս Գծապատկեր 13):

Գծապատկեր 13. Դիտարկված բուհական մասնաշենքերում Բրայլյան ցուցատախ-
տակներ և դեղինով գծանշված եզրեր
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Առկա  էԱռկա  է Առկա  չէԱռկա  չէ

Բրայլյան ցուցատախտակներԲրայլյան ցուցատախտակներ Դեղին գծանշված  եզրերԴեղին գծանշված  եզրեր

Հե տա զո տութ յան այս բաժ նի արդ յունք նե րը հնա րա վո րութ յուն են ըն ձե ռում օբ յեկ տիվ գնա-
հա տա կան տալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում բարձ րա գույն կրթա կան հա մա կար գի                  
ֆի զի կա կան մատ չե լիութ յա նը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հա մար: Այս պի սով,                             
դի տարկ ված բու հա կան շի նութ յուն նե րի բա ցար ձակ մե  ծա մաս նութ յու նը` 96,5% ֆի զի կա պես ան-
մատ չե լի են հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց հա մար, ինչն անհ նար է դարձ նում սո ցիա լա-
կան այս խմբի մի  շարք ի րա վունք նե րի ի րա ցու մը գործ նա կա նում և մե  ծա պես խո չըն դո տում է 
նրանց նե րառ մա նը բարձ րա գույն ու սումն  ա կան գոր ծըն թաց նե րում: Ֆի զի կա կան մատ չե լիութ-
յունն այն հիմքն է, ո րի վրա կա ռուց վում է նե րա ռա կան հա սա րա կութ յունն ընդ հան րա պես և                
նե րա ռա կան բարձ րա գույն կրթութ յու նը մաս նա վո րա պես: Հետ ևա բար, հաշ ման դա մութ յուն ու-
նե ցող ու սա նող նե րի հա մար բու հա կան կրթու թյու նը նե րա ռա կան դարձ նե լու հա մար նախ ևա-
ռաջ անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել բու հա կան մի  ջա վայ րի ֆի զի կա կան մատ չե լիութ յու նը, որն էլ                 
հիմն  աս յուն կդառ նա նե րա ռա կան կրթութ յան մյուս բա ղա դրիչ նե րի արդ յու նա վետ ի րա գործ ման 
հա մար:
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Ու նի սոն» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան կող մից ի րա կա նաց րած հե տա զո տութ յու նը 
հնա րա վո րութ յուն տվեց ո րա կա կան և  քա նա կա կան տվյալ նե րի հա մադ րութ յան, ֆի զի կա կան 
մատ չե լի ութ յան դի տարկ ման և  վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա վա քագր ման արդ յուն քում ստա-
նալ ՀՀ-ում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հա մար բարձ րա գույն կրթութ յան ֆի զի կա կան 
և ծ րագ րա յին մատ չե լիութ յան, ինչ պես նաև ա կա դե միա կան նե րա ռա կա նութ յան վե րա բեր յալ 
ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում:

Ու սումնա սիր ված 29 բու հե րում հա վա քագր ված տվյալ նե րի հա մա ձայն 7877 դա սա խոս նե րի 
0,7%-ը (56 հո գի) ու նեն հաշ ման դա մութ յան երկ րորդ կամ եր րորդ խումբ: 73581 ու սա նող նե րի 0,5%-
ը (339 հո գի) նույն պես հաշ ման դա մութ յուն ու նեն. 58,7%-ը` եր րորդ խմբի, 19,5%-ը` երկ րորդ խմբի և 
5,3%-ը` ա ռա ջին:  Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի 62,3%-ը ա րա կան սե ռի ներ կա յա ցու-
ցիչ ներ են, 37,7%-ն` ի գա կան: Առ կա ու սուց ման հա մա կար գում սո վո րում են հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ու սա նող նե րի 68,1%, իսկ 31,9%` հե ռա կա:

 Կար ևոր է նշել, որ բու հե րում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող թե´ դա սա խոս նե րի, թե´ ու սա-
նող նե րի վե րա բեր յալ տվյալ նե րը և  վի ճա կագ րութ յու նը լիար ժեք չեն. ոչ բո լո րի հաշ ման դա մութ-
յան խմբի և  տե սա կի վե րա բեր յալ կան հա մա պար փակ տվյալ ներ, ին չը խիստ կար ևոր տե ղե-
կութ յուն է բու հի ըն թա ցա կար գե րը հար մա րեց նե լու տե սանկ յու նից:

Ընդ հա նուր առ մամբ, ՀՀ-ում բու հե րի ֆի զի կա կան մատ չե լիութ յունն ա պա հով ված չէ. մաս-
նա վոր դեպ քե րում այն սահ մա նա փակ վում է մուտ քի թե քա հար թա կի և  վե րե լա կի առ կա յութ-
յամբ: Դ րա պատ ճառ ներն են ոչ միայն  Խորհր դա յին  Միութ յան տա րի նե րին կա ռուց ված շեն քե րը 
և  հար մա րե ցումնե րը կա տա րե լու հա մար անհ րա ժեշտ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի սա կա վութ յու-
նը, այլև հիմնա խնդրի վե րա բեր յալ ի րա զեկ վա ծութ յան պա կա սը և  որ պես հետ ևանք` հիմնախն-
դի րը չկար ևո րե լը:

 Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի հա մար բու հե րի ու սումնա կան, կրթա կան ծրագ-
րե րի մատ չե լիութ յու նը ա պա հով ված չէ:

 Բու հե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հիմնա կա նում ծա նոթ չեն  Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան-
ձանց ի րա վունք նե րի մա սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիա յին:

 Դա սա խոս նե րը և  ադ մի նիստ րա տիվ աշ խա տա կազ մը մե ծա մա սամբ տե ղե կաց ված չեն նե-
րա ռա կան կրթութ յան չա փա նիշ նե րին, թեև նե րա ռա կան կրթութ յան գա ղա փա րը ծա նոթ է շա-
տե րին:

 Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի հա մար բարձ րա գույն կրթութ յան նե րա ռա կա-
նութ յան ա պա հո վու մը բու հե րը դի տար կում են որ պես անհ րա ժեշ տութ յուն հե նա շար ժո ղա կան, 
տե սո ղա կան, լսո ղա կան, խոս քա յին և  ընդ հա նուր խնդիր ներ ու նե ցող նե րի հա մար` բա ցա ռե լով 
մտա վոր խնդիր ներ ու նե ցող նե րին:

 Բու հե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը չեն մաս նակ ցել նե րա ռա կան կրթութ յան վե րա բեր յալ վե րա-
պատ րաստ ման ծրագ րե րի:

Գ րե թե բո լոր դա սա խոս նե րը հայտ նել են ի րենց պատ րաս տա կա մութ յունն ու ցան կութ յու նը 
նե րա ռա կան կրթութ յան վե րա բեր յալ վե րա պատ րաս տումնե րի մաս նակ ցե լու, իսկ բու հե րի ադ-
մի նիստ րա ցիա նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նե րա ռա կան կրթութ յան թե մա յով վե րա պատ րաստ-
ման անհ րա ժեշ տութ յու նը դի տար կել են որ պես ա ռաջ նա յին:

29 բու հե րից միայն մեկ միջ պե տա կան բու հում`  Հայ սա տա նի ա մե րիկ յան հա մալ սա րա նում, 
գոր ծում է հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի կրթութ յան կազ մա կերպ ման վե րա բեր յալ 
հա տուկ ըն թա ցա կարգ: Մ նա ցած բու հե րում ըն թա ցա կար գե րը վե րա բե րում են միայն հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի ըն դու նե լութ յան պայ ման նե րին և  վար ձի զեղչ մա նը:

 Հաշ ման դա մութ յան հիմնախնդ րի, ինչ պես նաև նե րա ռա կա նութ յան վե րա բեր յալ ի րա զեկ-
վա ծութ յան պա կա սը բե րում է նրան, որ շա տե րը չեն կար ևո րում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
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ու սա նող նե րի կրթութ յան կազ մա կերպ ման վե րա բեր յալ հա տուկ ըն թա ցա կար գի ստեղ ծու մը` հիմ-
նա վո րե լով, որ նման կերպ ոչ ցան կա լի տար բե րա կում կցու ցա բեր վի այդ ու սա նող նե րի կրթութ-
յան հար ցում: 

 Բու հում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի առ կա յութ յան մա սին հստակ տե ղե կութ-
յուն ներ ու նի միայն բու հի ադ մի նիստ րա ցիան, դա սա խոս նե րին այդ մա սին տե ղե կաց նե լու հա-
մա պա տաս խան ըն թա ցա կարգ բու հե րից ոչ մե կում չի գոր ծում:

 Բու հե րի ադ մի նիստ րա ցիա նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ու սա նող նե րի մոտ հաշ ման դա մութ յան 
առ կա յութ յան հար ցին անդ րա դառ նում են հիմնա կա նում զեղ չե րի կա պակ ցութ յամբ:

 Բու հում այս կամ այն տե սա կի հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մար դու մա սին տե ղե կութ յու նը 
չի ստա նում հա մա պա տաս խան ար ձա գանք` մի ջա վայ րի հար մա րեց ման և կր թա կան ծրագ րե րի 
հա մա պա տաս խա նեց ման տե սանկ յու նից:

 Դա սա խոս նե րը ու սա նո ղի հաշ ման դա մութ յան մա սին տե ղե կաց ված լի նե լու դեպ քում բարձ-
րա գույն կրթութ յու նը հաշ ման դամ ու սա նող նե րի հա մար մատ չե լի և  նե րա ռա կան դարձ նե լու 
հար ցում ստիպ ված են ինք նու րույն կողմնո րոշ վել:

 Կար ևոր հիմնախն դիր է հա սա րա կութ յան մեջ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մարդ կանց «տե-
սա նե լիութ յան» հար ցը: Ս տեղծ վում է փակ շղթա. հան րութ յու նը, չնկա տե լով հաշ ման դա մութ-
յուն ու նե ցող մարդ կանց, չի կար ևո րում նրանց հա մար մի ջա վայ րի հար մա րեց ման խնդի րը, իսկ 
չհար մա րեց ված մի ջա վայ րի ան հա սա նե լիութ յան պատ ճա ռով նրանք շա րու նա կում են «ան տե-
սա նե լի» մնալ հան րու թյան հա մար: Խն դիրն առ կա է նաև ո րոշ բու հե րում. ֆի զի կա կան հար մա-
րեց ման և  հա տուկ կրթա կան ըն թա ցա կար գե րի մշակ ման հար ցը հե տաձգ վում է մինչ բու հում 
այս կամ այն հիմնախնդ րով ու սա նո ղի հայտն վե լը:

 Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մարդ կանց խնդիր նե րի ա ռաջ նայ նութ յան հար ցում հան րութ-
յան և  հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող բնակ չութ յան կար ծիք նե րը էա պես տար բեր վում են:  Հան-
րութ յան կող մից ա ռաջ նա յին կար ևո րութ յան խնդիր է հա մար վել հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
մարդ կանց հա մար ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մատ չե լիութ յան ա պա հո վու մը (31,3%), 
իսկ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող բնակ չութ յան կող մից` աշ խա տան քով ա պա հո վե լու խնդի րը 
(32,7%):  Բու հե րի մատ չե լիութ յան ա պա հով ման խնդի րը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող հարց ված-
նե րի պա տաս խան նե րում չոր րորդ տե ղում է հայտն վել` 8,9%, իսկ հան րութ յունն այն հան րա յին 
վայ րե րի մատ չե լիութ յան ա պա հով ման խնդրի հետ մեկ տեղ դա սել է 5-րդ  տե ղում (8,5%)` ա վե լի 
շատ կար ևո րե լով դպրոց նե րի մատ չե լիութ յան ա պա հով ման խնդի րը (10,4%):

 Մաս նա գի տութ յան և  բու հի ընտ րութ յան հար ցում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե-
րի հա մար հե ռա կա ու սուց ման հա մա կար գի առ կա յութ յան գոր ծո նը էա կան ազ դե ցութ յուն ու նի, 
այն դեպ քում, երբ հաշ ման դա մութ յուն չու նե ցող ու սա նող նե րի հա մար այն կար ևոր չէ:  Միև նույն 
ժա մա նակ, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի պա տաս խան նե րում ա մե նա քիչ տե սա կա-
րար կշիռն ու նի բու հի ֆի զի կա կան մատ չե լիութ յան գոր ծո նը, ին չը պայ մա նա վոր ված է ոչ թե ֆի-
զի կա կան հա սա նե լիութ յան խնդրի բա ցա կա յութ յամբ, այլ բու հե րի ան հա սա նե լիութ յան պատ-
ճա ռով հե նա շար ժո ղա կան խնդիր ներ ու նե ցող ու սա նող նե րի փոքր թվով:  

Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող` երբ ևէ բու հում չսո վո րած բնակ չութ յան հե ռա խո սա յին հարց-
ման արդ յունք նե րի հա մա ձայն, հարց ված նե րի 86,1% երբ ևէ չեն էլ փոր ձել բուհ ըն դուն վել:  Բու-
հե րի ֆի զի կա կան ան մատ չե լիութ յու նը որ պես բուհ չըն դուն վե լու պատ ճառ նշել են 12,9%-ը:  Ներ-
կա յումս բու հե րում սո վո րող հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի 83,2%-ի հա մար բու հի 
ֆի զի կա կան մատ չե լիութ յու նը լիո վին ա պա հով ված է, իսկ ու սումնա կան, կրթա կան ծրագ րե րը 
մատ չե լի են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի 80,2%-ի հա մար: Այս տվյալ նե րի հա մադ-
րու մը բու հե րի ֆի զի կա կան մատ չե լիութ յան դի տարկ ման արդ յուն քում ստա ցած` բու հե րի մեծ 
մա սի ֆի զի կա կան ան մատ չե լիութ յան վե րա բեր յալ տվյալ նե րի հետ, ցույց է տա լիս, որ բու հա-
կան հա մա կարգ են ընդգրկ վում հիմնա կա նում հաշ ման դա մութ յան այն պի սի տե սակ ներ ու նե-
ցող մար դիկ, ո րոնք նշա նա կա լի ֆի զի կա կան խո չըն դոտ նե րի չեն հան դի պում տվյալ բու հում: 
Իսկ այն փաս տը, որ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րը կազ մում են բու հե րի ու սա նո-
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ղութ յան միայն 0,5%-ը, հաս տա տում է այն են թադ րութ յու նը, որ բու հե րի մատ չե լի ութ յու նը, այլ 
գոր ծոն նե րի հետ հա մա տեղ, ա ռաջ նա յին դեր է խա ղում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րի տա-
սարդ նե րի` բու հա կան հա մա կար գում ներգ րավ վե լու փու լում:

 Հարց ված նե րի բո լոր խմբե րի կող մից բու հում սո վո րե լու նա խընտ րե լի ձև  է հա մար վել հաշ-
ման դա մութ յուն չու նե ցող և  բո լոր տե սակ նե րի հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հետ միա-
սին սո վո րե լը:  Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հա մար հա տուկ բու հում սո վո րե լու տար բե-
րա կին ա վե լի հակ ված են հաշ ման դա մութ յուն չու նե ցող ու սա նող նե րը և  հան րութ յու նը. hա մա-
պա տաս խա նա բար` 25,2% և 20,8%:

 Բու հում խտրա կան վե րա բեր մուն քի հետ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րը հազ-
վա դեպ են բախ վում:  Հարց ված հաշ ման դամ ու սա նող նե րի 80,9%-ը եր բեք չեն բախ վել դա սա-
խոս նե րի, 86,3%-ը` բու հի ադ մի նիստ րա ցիա յի և 93,9%-ը` հա մա կուր սե ցի նե րի կող մից խտրա կան 
վե րա բեր մուն քի:

 Հարց ված նե րի հիմնա կան մա սը բո լոր տե սակ նե րի հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց 
հան դեպ ի րենց վե րա բեր մուն քը նկա րագ րել է «փոր ձում եմ օգ նել», «վե րա բեր վում եմ այն պես, 
ինչ պես մյուս նե րին» և «հար գում եմ» ար տա հայ տութ յուն նե րով:  Հազ վա դեպ են հնչել «խղճում 
եմ» և «խու սա փում եմ նրան ցից» պա տաս խան նե րը` հիմնա կա նում այս պա տաս խան նե րը նշվել 
են մտա վոր խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց վե րա բեր յալ:  Հաշ վի առ նե լով նշված օ րի նա չա փութ-
յուն նե րը` կա րե լի է ա սել, որ հան րութ յու նը պատ րաստ է նե րա ռա կա նութ յան գա ղա փա րի ըն կալ-
մա նը և  տա րած մա նը:
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 Հիմն վե լով ի րա կա նաց րած հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի վրա` ա ռա ջար կում ենք հետև-
յալ ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րը հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի հա մար բարձ րա գույն 
կրթութ յան նե րա ռա կա նութ յան ա պա հով ման ուղ ղութ յամբ.

 մշա կել և  կի րա ռել բարձ րա գույն կրթութ յան այն պի սի ծրա գիր, ո րը բա վա կա նա չափ 
ճկուն և  նե րա ռա կան է՝ ա պա հո վե լու հա մար հաշ ման դա մութ յան ցան կա ցած տե սակ ու-
նե ցող ան ձանց ներգ րավ վա ծութ յու նը բու հա կան բո լոր գոր ծըն թաց նե րում,

 օ րենսդ րո րեն ամ րագ րել հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հա մար ՀՀ բու հե րի ֆի զի-
կա կան և կր թա կան ծրագ րե րի մատ չե լիութ յան ա պա հով ման պա հան ջը,

 մշա կել և  ի րա կա նաց նել  Հա յաս տա նում նե րա ռա կան բարձ րա գույն կրթութ յան ա պա հով-
մանն ուղղ ված  Գոր ծո ղութ յուն նե րի ազ գա յին ծրա գիր, սահ մա նել հստակ ժա մա նա կա-
ցույց ու բյու ջե և  ո րո շել պա տաս խա նա տու նե րի շրջա նա կը,

  Գոր ծո ղութ յուն նե րի ազ գա յին ծրագ րին հա մըն թաց ի րա կա նաց նել բարձ րա գույն կրթա-
կան հա մա կար գում նե րա ռա կան կրթութ յան ներդր ման ա ռա ջըն թա ցի մշտա դի տար կում,

 բու հա կան ծրագ րե րը կար գա վո րող` պե տա կան չա փո րո շիչ նե րի շար քում սահ մա նել նաև 
կրթութ յան նե րա ռա կա նութ յունն ա պա հո վող չա փո րո շիչ ներ,

 մշա կել և  կի րա ռել հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի վե րա բեր յալ վի ճա կագ րա-
կան և  այլ տվյալ նե րի հա վա քագր ման և դ րանց օգ տա գործ ման հստակ ըն թա ցա կարգ` 
հիմն ված գաղտ նիութ յան սկզբուն քի հարգ ման վրա,

 աս տի ճա նա բար` ըստ մշակ ված ժա մա նա կա ցույ ցի, ա պա հո վել բու հե րի ֆի զի կա կան 
մատ չե լի ութ յու նը ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված չա փո րո շիչ նե րի,  Հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիա յի դրույթ նե րի և  այլ մի ջազ-
գա յին նոր մե րի հա մա պա տաս խան,

 ա պա հո վել տար բեր տե սա կի հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի հա մար հար մա-
րեց ված ու սումնա կան ռե սուրս նե րի և ն յու թե րի հա սա նե լիութ յու նը,

 մշա կել և  կի րա ռել նե րա ռա կան կրթութ յան վե րա բեր յալ շա րու նա կա կան վե րա պատ-
րաս տումնե րի ծրա գիր բարձ րա գույն կրթա կան հա մա կար գի հետ առնչ վող բո լոր կող-
մե րի` դա սա խո սա ման կա վար ժա կան և  վար չա կան անձ նա կազ մի, նեղ մաս նա գետ նե րի, 
ինչ պես նաև հա մա պա տաս խան ո րո շում կա յաց նող նե րի հա մար,

 ի րա կա նաց նել ի րա զեկ ման աշ խա տանք ներ` ուղղ ված դա սա խոս նե րի և  բու հե րի ադ մի-
նիստ րա ցիա նե րի, ինչ պես նաև ու սա նող նե րի շրջա նում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան-
ձանց հան դեպ պատ շաճ վե րա բեր մուն քի ստեղծ մա նը,

 ի րա կա նաց նել ի րա զեկ ման աշ խա տանք ներ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ու սա նող նե րի 
հետ` ուղղ ված դրա կան ինք նա վե րա բեր մուն քի ձևա վոր մա նը,

 ԶԼՄ-նե րով լու սա բա նել նե րա ռա կան կրթութ յան գա ղա փա րը` նպաս տե լով հա սա րա-
կութ յան ոչ խտրա կան վե րա բեր մուն քի ձևա վոր մա նը, հա սա րա կութ յան ի րա զեկ վա ծութ-
յան մա կար դա կի բարձ րաց մա նը,

 ի րա կա նաց նել շա հագր գիռ կող մե րի`  Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք-
նե րի մա սին ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիա յի վե րա բեր յալ ի րա զեկ ման բարձ րաց մանն ուղղ ված աշ-
խա տանք ներ,

 բու հա կան գոր ծըն թաց նե րում ա պա հո վել նե րա ռա կան կրթութ յան ո լոր տի նեղ մաս նա-
գետ նե րի (հա տուկ ման կա վարժ, սո ցիա լա կան աշ խա տող, էր գո թե րապևտ, հո գե բան, 
սուր դո ման կա վարժ և  այլն) մաս նակ ցութ յու նը,

 խթա նել հա մա գոր ծակ ցութ յու նը հաշ ման դութ յուն ու նե ցող ան ձանց հիմնախն դիր նե րով 
զբաղ վող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի, հա մա պա տաս խան ո րո շում կա յաց-
նող նե րի և  բու հե րի միջև:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1.
 Հարց ված նե րի վե րա բեր յալ վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ 

Աղ յու սակ 36. Ո՞ր բու հում եք սո վո րում

 Բու հի կար գա վի ճակ  Հաշմ. չու նե ցող ու սա նող ներ  Հաշմ. ու նե ցող ու սա նող ներ

 Պե տա կան բուհ 75.6% 88,5%

Ոչ պե տա կան բուհ 17.9% 9,9%

 Միջ պե տա կան բուհ 6.5% 1,6%

Ըն դա մե նը 100,0 100,0%

Աղ յու սակ 37. Ո՞ր կուր սում եք սո վո րում

 Կուրս  Հաշմ. չու նե ցող ու սա նող ներ  Հաշմ. ու նե ցող ու սա նող ներ

 Բա կա լավ րիատ 1-ին կուրս 22,3% 17,6%

 Բա կա լավ րիատ 2-րդ  կուրս 22,7% 28,2%

 Բա կա լավ րիատ 3-րդ  կուրս 21,8% 18,3%

 Բա կա լավ րիատ 4-րդ  կուրս 13,8% 8,4%

 Բա կա լավ րիատ 5-րդ  կուրս 0,5% 3,8%

 Մա գիստ րա տու րա 1-ին կուրս 10,2% 11,5%

 Մա գիստ րա տու րա 2-րդ  կուրս 8,6% 12,2%

Ըն դա մե նը 100,0% 100,0%

Աղ յու սակ 38. Ո՞ր ու սուց ման հա մա կար գում եք սո վո րում

Ու սուց ման հա մա կարգ  Հաշմ. չու նե ցող ու սա նող ներ  Հաշմ. ու նե ցող ու սա նող ներ
Առ կա 96,3% 85,9%

 Հե ռա կա 2,7% 14,1%

Ըն դա մե նը 100,0% 100,0%

Աղ յու սակ 39. Ընտ րան քա յին հա մախմ բութ յան բաշխ վա ծութ յունն ըստ սե ռի

 Սեռ  Հաշմ. չու նե ցող
ու սա նող ներ

 Հաշմ. ու նե ցող
ու սա նող ներ  Հան րութ յուն  Հաշմ. ու նե ցող

բնակ չութ յուն
Ա րա կան 49,4% 57,3% 44,0% 59,0%
Ի գա կան 50,6% 42,7% 56,0% 41,0%
Ըն դա մե նը 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Աղ յու սակ 40. Ընտ րան քա յին հա մակ ցութ յան բաշխ վա ծութ յունն ըստ տա րի քի

 Տա րիք  Հաշմ. չու նե ցող
ու սա նող ներ

 Հաշմ. ու նե ցող
ու սա նող ներ  Հան րութ յուն  Հաշմ. ու նե ցող

բնակ չութ յուն
18-29 99,5% 93,9% 27.0% 79,2%
30-39 0,5% 3,8% 21.2% 20,8%
40-49 - 2,3% 18.6% -
50-59 - - 13.5% -
60 և  ա վե լի - - 19.6% -
Ըն դա մե նը 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Աղ յու սակ 41.  Հաշ ման դա մութ յան խում բը

 Հաշ ման դա մութ յան խումբ  Հաշմ. ու նե ցող ու սա նող ներ  Հաշմ. ու նե ցողբնակ չութ յուն

 Հաշ ման դա մութ յան 1-ին խումբ 7,9% 15,2%

 Հաշ ման դա մութ յան 2-րդ  խումբ 27.0% 24,3%

 Հաշ ման դա մութ յան 3-րդ  խումբ 64,3% 60,5%

 Հաշ ման դա մութ յան խումբ չկա 0,8% -

Ըն դա մե նը 100,0% 100,0%

Աղ յու սակ 42.  Հաշ ման դա մութ յան տե սա կը

 Հաշ ման դա մութ յան տե սակ  Հաշմ. ու նե ցող ու սա նող ներ  Հաշմ. ու նե ցող բնակ չութ յուն
 Հե նա շար ժո ղա կան խնդիր ներ 36,9% 32,5%
 Տե սո ղա կան խնդիր ներ 22,1% 17.2%
Լ սո ղա կան խնդիր ներ 7,3% 9,4%
Մ տա վոր խնդիր ներ 2,4% 1,0%
 Խոս քա յին խնդիր ներ 0,8% 1,3%
Այլ խնդիր ներ 30,5% 38,6%
Ըն դա մե նը 100,0% 100,0%

Աղ յու սակ 43. Որ տե՞ղ եք բնակ վում

 Մարզ  Հաշմ. չու նե ցող
ու սա նող ներ

 Հաշմ. ու նե ցող
ու սա նող ներ  Հան րութ յուն  Հաշմ. ու նե ցող

բնակ չութ յուն
Եր ևան 61,7% 50,4% 65,5% 70,6%
 Շի րակ 8,5% 14,5% 7,8% 1,6%
 Լո ռի 6,4% 7,6% 5,9% 15,2%
 Կո տայք 6,4% 12,2% 3,7% 2,2%
Ար մա վիր 5,9% 3,8% 2,9% 0,6%
Ա րա րատ 5,2% 6,9% 2,7% 4,4%
 Գե ղար քու նիք 2,1% - 1,2% 2,8%
Ա րա գա ծոտն 2,1% 2,3% 2,4% 1,3%
 Վա յոց  Ձոր 0,9% 1,5% 1,8% 0,6%
Ս յու նիք 0,5% 0,8% 3,7% 0,3%
 Տա վուշ 0,4% - 2,3% 0,3%
Ըն դա մե նը 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Աղ յու սակ 44.  Ձեր կրթութ յու նը

Կր թութ յուն  Հան րութ յուն  Հաշմ. ու նե ցողբնակ չութ յուն

 Բարձ րա գույն 49,5% -

 Թե րի բարձ րա գույն 8,0% 3,5%

 Մի ջին մաս նա գի տա կան 18,2% 32,0%

 Միջ նա կարգ 22,3% 61,4%

Ա նա վարտ միջ նա կարգ 2,0% 3,2%

Ըն դա մե նը 100.0% 100.0%
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Աղ յու սակ 45 (սկիզբ). Ծ նո ղա կան ըն տա նի քի չա փա հաս ան դամնե րի կրթա կան մա-
կար դա կը

Ծ  նո ղա կա ն  ըն տա -
նի  քի  չա  փա հաս 
ա ն  դա մի  կա  պը                    
հար ց վո ղի  հե տ

 Բարձ րա գույն  Թե րի բարձ րա գույն

Հաշմ.  չուն եցող
 ուսանողնե ր

 Հաշմ.  ու նեց ող
ո ւսանողնե ր

 Հաշմ.  ու նեց ող
բ նակչությ ու ն

Հաշմ.  չուն եցող
ո ւսանողներ

Հաշմ. 
ունեցող

ուսանողներ

Հաշմ . 
ունեցող

բնակչություն

Հայր 59,4% 52,0 % 28.8% 7,3% 4,1% 2,1%
Մայր 65,4% 52,7% 32, 0% 5,5% 3,9% 2,0%
Քույր (1) 78,5% 71,4% 35, 1% 9,3% 8,9% 6,1%
Քույր (2) 58,7% 63,8% 28,8% 12,7% 6,4% -
Եղբայր (1) 69,1% 69,2% 26,2% 12 ,4% 7,7% 6,2% 
Ե ղբ այր  (2) 63,5 %  33 ,3% 15 ,9 %  6,8%  33 .3% 6, 8%

 Աղ յուսակ  45 (շա րու նա կութ յո ւն ). Ծնո ղա կա ն ընտ ան իքի չա փա հաս ա նդամներ ի 
 կրթական  մ ակարդակ ը

  Ծն ող ա կան   ըն տ-
ա նիքի չա  փ ահաս 
ա նդ  ամի կ ապը                         
հ ա րց  վողի   հ ետ

Միջ ին  մասնա գի տակ ան Մ իջնակարգ 

 Հաշմ . 
չունեց ող 
ուսանող-

ներ

 Հաշմ. 
 ունեցող

ուսանողներ

Հաշմ. 
ունեցող

բնակչությ-
ուն

Հաշմ. 
չունեցող

ուսանողներ

Հաշմ. 
ունեցո ղ

ուսանողներ

Հաշմ. 
ունեցող

բնակչություն

Հայ ր 15,1% 20,3% 20,7% 17,8% 22,0% 47,4%

Մայր 15,2% 17,8% 26,7% 13,8% 24,0% 39,3%

Քույր (1) 6,3% 10,7% 23,2% 6,9% 8,9% 35,6%

Քույր (2) 11, 1%  14,9% 14,1 % 1 6, 6% 1 4,9% 52, 6% 

 Եղբայր  ( 1) 8,2% 1 5,4% 3 4,4 %  10,3% 7 ,7% 31 ,4% 

 Եղբա յր  ( 2) 4,5 %  -  20,7% 2 5,0% 3 3. 3% 56 ,5%

Աղ յո ւսակ 45  (շ ար ունակո ւթյուն).  Ծն ողական  ը նտա նիքի  չափահաս  ա նդամնե րի                            
կր թակա ն մակարդ ակ ը

 Ծն ողակ ան ը  նտանիք  ի չա փա հաս  
անդ ամի կա պը հա րցվողի հ  ե տ

 Տարրական

Հաշմ.  չուն եցող
ու սանողներ

Հաշմ. ունեցող
ուսանողներ

 Հա շմ . ունեցող
բնակչությո ւն

 Հայր 0,4 % -  -

 Մա յր 0,1% - -

 Աղյու սակ  46.  Աշխ ատու ՞մ  եք Դ ուք ա րդյոք

Պա տա սխան Հան րութ յուն Հ աշ մ.  ունեցո ղ  բնա կչու թյուն
Այո 42.7% 3 2.0 %
 Ոչ 57,6 %  68. 0%
 Ընդամենը 100.0% 100.0 %

 Աղյ ուսակ 47. Հարցվա ծն երի  զ բաղվածո ւթ յան  ոլո րտը

Ոլորտներ  Հա նր ություն Հաշմ. ունե ցող  բնակչ ություն
Պետական  կ ազ մակերպություն 46,6% 31 ,3% 
Մասնավոր  կ ազ մակերպո ւթ յո ւն 43,7 %  60 ,6%
Ին քն ազ բաղվ ած 6,3%  6, 6%
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Մի ջա զգա յին  կազմակեր պո ւթյուն 1 ,9% -
 Տեղ ական  ՀԿ 1 ,3% 1,5% 
 Հոգևոր կ առու յց 0,2 %  -
Ը նդ ամենը 100.0% 100.0%

Աղյուսա կ 48 .  Ընտանեկան կարգավիճակը

Ընտանեկ ան 
կարգավիճակ

Հաշմ. չո ւնեց ող 
ուս անողներ

Հաշմ. ունեցող
ու սա նո ղներ Հանրություն Հաշմ. ունեցող

բնա կչո ւթյուն
Չա մո ւս նացած 97 .7 % 96, 2%  23,4 % 7 1,5%
 Ամ ու սնացա ծ 2 .2 % 2,3 % 69,6% 2 7,2 %
 Այ րի 0 .1% 0,8% 5 ,1% -
 Ամ ուս նալուծվ ած  - 0 ,8 % 1, 9% 1,2% 
 Ընդամե նը 10 0.0% 10 0.0 % 10 0.0% 100 .0% 

Ա ղյ ուսա կ 49. Ը նտ անիքի ան դամն երի թիվը

Հ արց վածներ Ընտ անիքի անդա մների  միջին  
թ իվ 

Հաշ մանդամ ու թյուն  չ ուն եցող ուսա նողներ 5
 Հաշմ անդ ամություն ուն եցո ղ ո ւս անող ներ 5
Հ ան րությո ւն 4
 Հաշմանդամու թյո ւն  ու նեցո ղ բնակչ ու թյուն  5

 Աղյ ուսակ 50. Ո րքա ՞ն է  կազմում Ձեր  ըն տան իք ի մի ջին ամս ակ ան եկամո ւտը  մեկ                   
անձի հաշվո վ

Հ արցվածներ  ՀՀ դրամ
Հ աշման դամութ յո ւն  չուն եցող ո ւս անողն եր 56 139
Հաշմ անդամո ւթյո ւն  ունեց ող  ուսա նո ղներ  34903
Հա նր ությու ն  304 67
 Հաշմանդա մո ւթյուն  ո ւնե ցող  բնա կչու թյուն 15599

 Աղ յուսակ 5 1. Ո րքա՞ն  է կազմում Ձեր ընտանիքի միջին ամսական եկամուտը մեկ անձի 
հաշվով

Միջին ամսական 
եկամուտ

Հաշմ. չունեցող
ուսանողներ

Հաշմ.  ո ւն եցող
ուսանողներ Հանրութ յո ւն Հաշմ. ունեցող

բնակչություն
Մինչև  10 0000 86,3% 7 8, 3% 93 ,9% 98 ,9 %
10 000 1-3000 00 12,5% 14,1 % 5,0 % 1,3%
3 00 001-60 00 00  0,7% 4,3% 0. 9% -
60 00 01  և ավ ելի 0,6 % 3,3 % 0,2% - 
 Ընդամենը 100 ,0% 10 0,0% 100,0% 100,0%

Աղյուսակ 52. Ընտանիք ի  մի ջին ամսական եկամտի ծախսը սննդի  վ րա 

Ծախս Հաշմ. չունեցող
ուսանողներ

Հաշմ. ունեցող
ո ւս ան ող նե ր Հանրո ւթյ ուն Հաշմ. ունեցող

բնակչությո ւն

 Մինչև  50 % 70,3% 43,6% 17,6% 27 ,2% 

5 0%  և  ավ ելի 29,7% 56,4% 82 ,4%  72,8%

Ընդամենը 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Հ ԱՎ ԵԼ ՎԱԾ 2.
Հետազոտական գործիքներ

__________________

Հարցման ամսաթիվ

________________

Հարցազրուցավարի կոդ

____:____

Հարցման սկիզբ 

____________________

Հեռախոսահամար

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ #___
հանրային կարծիքի ուսումնասիրման

Բարև Ձեզ: Իմ անունը _____________ է: «ՈՒՆԻՍՈՆ հասարակական կազմակերպությունը 
«ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց համար բարձրագույն կրթության ֆիզիկական և ծրագրային մատչելիության, 
ինչպես նաև ակադեմիական ներառականության գնահատում: Խնդրում ենք Ձեզ պատասխանել 
մեր համառոտ հարցերին: Հարցումն անանուն է, Ձեր պատասխաններն օգտագործվելու 
են ընդհանրացված ձևով: Նախապես շնորհակալ ենք տրամադրած ժամանակի և անկեղծ 
պատասխանների համար:

1. Ես կասեմ մի բառ, իսկ Դուք նշեք Ձեզ մոտ առաջացող մինչև 3 ասոցիացիա: 

«Հաշ  ման դամություն»: 

1. __________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________

2. Իսկ ի՞նչ էմոցիաներ են Ձեզ մոտ առաջանում, երբ խոսքը գնում է հաշմանդամություն 
ունեցող երիտասարդների մասին (նշեք մինչև 3 պատասխանի տարբերակ):

1. __________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________

3. Եթե որոշում ընդունելու հնարավորություն ունենայիք, ապա նշվածներից ո՞ր 2 խնդիրները 
առաջին հերթին կլուծեիք:
1. Ապահովել դպրոցների մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 

համար 
2. Ապահովել բուհերի մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար
3. Ապահովել հանրային վայրերի մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող 

մարդկանց համար
4. Ապահովել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց առողջապահական ծառա-

յությունների մատչելիությունը
5. Ապահովել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց աշխատանքով
6. Ապահովել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ֆինանսական աջակցություն 
7. Այլ (նշել) _________________________________________________________________
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4. Ինչպիսի՞ն է Ձեր վերաբերմունքը տարբեր տեսակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
նկատմամբ:

Խղճում 
եմ

Խուսափում 
եմ նրանից

Փորձում 
եմ օգնել 

նրան
Հարգում 

եմ
Այնպես, 
ինչպես 

մյուսներին
Այլ (նշել) 
_________

Հենաշարժողական 
խնդիրներ 
ունեցողներին

1 2 3 4 5 6

Տեսողական խնդիրներ 
ունեցողներին 1 2 3 4 5 6

Լսողական խնդիրներ 
ունեցողներին 1 2 3 4 5 6

Մտավոր խնդիրներ 
ունեցողներին 1 2 3 4 5 6

Խոսքային խնդիրներ 
ունեցողներին 1 2 3 4 5 6

Այլ (նշել)______________ 1 2 3 4 5 6

5. Կա՞(ն) արդյոք հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ Ձեր շրջապատում:

1. Այո  2. Ոչ (անցնել հարց 10-ին)

6. Եթե այո, ապա ի՞նչ տեսակի հաշմանդամություն ունեն նրանք (նշել վերաբերելի բոլոր 
պատասխան ները):

1. Հենաշարժողական 2.Տեսողական 3.Լսողական 4.Մտավոր 5.Խոսքային 6.Այլ (նշել) ____

7. Ունե՞ք արդյոք հաշմանդամություն ունեցող ընկեր(ներ):

1. Այո, (նշել) քանի՞ հոգի _______________  2. Ոչ (անցնել հարց 9-ին):

8. Նշեք, խնդրեմ, նրա(նց) հաշմանդամության տեսակը (նշել վերաբերելի բոլոր պա-
տասխանները) (անցնել հարց 10-ին):

1. Հենաշարժողական 2.Տեսողական 3.Լսողական 4.Մտավոր 5.Խոսքային 6.Այլ (նշել) __

9. Եթե ոչ, ապա ինչու՞:
1. Իմ շրջապատում կա հաշմանդամություն ունեցող անձ, բայց շփվելը կապված է 

միջավայրային դժվարությունների հետ (ֆիզիկական անմատչելիություն)
2. Իմ շրջապատում կա հաշմանդամություն ունեցող անձ, բայց ցանկություն չունեմ նրա 

հետ շփվելու
3. Իմ շրջապատում կա հաշմանդամություն ունեցող անձ, բայց ինձ համար էմոցիոնալ 

ծանր է նրա հետ շփումը
4. Իմ շրջապատում կա հաշմանդամություն ունեցող անձ, բայց նա խուսափում է 

շփվելուց
5. Այլ (նշել) _________________________________________________________

10. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է անհրաժեշտ անել, որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող անձինք 
բուհում ավելի ինտեգրված/ներառված լինեն:

1. ______________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________

11. Ձեր կարծիքով, բուհում սովորելու ո՞ր ձևն է ավելի նպատակահարմար և արդյունավետ:
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12. Որ բոլոր տեսակների հաշմանդամություն ունեցող և հաշմանդամություն չունեցող 
անձինք միասին սովորեն բուհում

1. Որ հաշմանդամության որոշակի տեսակներ ունեցող և հաշմանդամություն չունեցող 
անձինք միասին սովորեն բուհում (նշել տեակները) ______________________________

2. Որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք սովորեն առանձին հարմարեցված 
կրթական հաստատություններում

13. Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս է մեր հասարակությունն, ընդհանուր առմամբ, վերաբերվում 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց:
1. Աշխատում է ստեղծել նրանց համար հարմար միջավայր, ապահովում է հավասար 

հնարավորությններ
2. Անտեսում է նրանց
3. Սահմանափակում է նրանց իրավունքները
4. Դժվարանում եմ պատասխանել
5. Այլ (նշել) ______________________________________________

14. Ձեր կարծիքով, հասարակությունն ինչպե՞ս պետք է վերաբերվի հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց:

1. ______________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________

15. Ըստ Ձեզ, ՀՀ-ում հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ որքանո՞վ են մասնակցում 
հասարակական կյանքին:

1. Լիովին մասնակցում են (անցնել հարց 16-ին)
2. Հաճախ են մասնակցում
3. Հազվադեպ են մասնակցում
4. Ընդհանրապես չեն մասնակցում
5. Դժվարանում եմ պատասխանել

16. Ի՞նչն է խանգարում նրանց մասնակցությանը (դասակարգել պատասաններն ըստ 
կարևորության` ամենալուրջ խոչընդոտի առջև նշել 1, հաջորդի մոտ` 2, այնուհետև` 3): 

1. Նրանց հաշմանդամությունը և առողջական խնդիրները ______
2. Հասարակության վերաբերմունքը ________
3. Միջավայրի անմատչելիությունը _________

17. Ո՞րտեղ եք բնակվում:

Մարզը _____________   Համայնքը ք. ________________

18. Երևանի ո՞ր համայնքում եք բնակվում: (Եթե մարզի բնակիչ է, ապա այս հարցը չլրացնել)

1. Կենտրոն   2. Արաբկիր   3. Քանաքեռ-Զեյթուն   4. Նոր Նորք 
5. Նորք-Մարաշ   6. Ավան   7. Մալաթիա-Սեբաստիա   8. Աջափնյակ 
9. Էրեբունի    10. Նուբարաշեն              11. Շենգավիթ   12. Դավթաշեն

19. Աշխատու՞մ եք Դուք արդյոք:   
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20.  1. Այո   2. Ոչ

21. Ո՞ր ոլորտում եք աշխատում:

1. Պետական   4. Միջազգային կազմակերպություն 

2. Մասնավոր  5. Ինքնազբաղված (հողագործություն, կրկնուսույց, Ա/Ձ և այլն)

3. Տեղական ՀԿ   6. Այլ (նշել) _____________________________________________

22. Ձեր կրթությունը:

1. Բարձրագույն 2. Թերի բարձրագույն 3. Միջին մասնագիտական 4.Միջնակարգ 5. 
Անավարտ միջնակ.

23. Ընտանեկան կարգավիճակը:

1. Չամուսնացած 2. Ամուսնացած  3. Այրի  4. Ամուսնալուծված 

24. Ձեր ընտանիքի անդամների թիվը: ________________________

25. Որքա՞ն է կազմում Ձեր ընտանիքի միջին ամսական եկամուտը: ______________________

1. Դժվ. պատ.  2. Հրաժ. պատ. 

26. Ձեր ընտանիքի միջին ամսական եկամտի քանի՞ տոկոսն է ծախսվում սննդի համար: 
________

1. Դժվ. պատ.  2. Հրաժ. պատ. 

27. Ձեր տարիքը: _____________________

28. Սեռը (չկարդալ)   1. Արական   2.Իգական

____:____

Հարցման ավարտ 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

Լրացուցիչ նշումներ _______________________________________________________________

_____________________

Հարցման ամսաթիվ

________________

Հարցազրուցավարի կոդ

____:____

Հարցման սկիզբ 

____________________________________

Հեռախոսահամար
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ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ #___

հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարծիքի ուսումնասիրման

Բարև Ձեզ: Իմ անունը _____________ է: «ՈՒՆԻՍՈՆ հասարակական կազմակերպությունը 
«ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Հաշմանդամություն ունե-
ցող անձանց համար բարձրագույն կրթության ֆիզիկական և ծրագրային մատչելիության, ինչպես 
նաև ակադեմիական ներառականության գնահատում:  Խնդրում ենք Ձեզ պատասխանել 
մեր համառոտ հարցերին: Հարցումն անանուն է, Ձեր պատասխաններն օգտագործվելու 
են ընդհանրացված ձևով: Նախապես շնորհակալ ենք տրամադրած ժամանակի և անկեղծ 
պատասխանների համար:

Հարցազրուցավարին` ՀԱՐՑՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է 18-30 ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՄԱՆ-
ԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ, ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ, ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ, ԱՆԱՎԱՐՏ ՄԻՋԻՆ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՆԱՎԱՐՏ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ< ՈՒՍԱՆՈՂ 
ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԵՏ:

1. Ես կասեմ մի բառ, իսկ Դուք նշեք Ձեզ մոտ առաջացող մինչև 3 ասոցիացիա: 
«Հաշմանդամություն»: 

1. __________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________

2. Իսկ ի՞նչ էմոցիաներ են Ձեզ մոտ առաջանում, երբ խոսքը գնում է հաշմանդամություն 
ունեցող երիտասարդների մասին (նշեք մինչև 3 պատասխանի տարբերակ):

1. __________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________

3. Եթե որոշում ընդունելու հնարավորություն ունենայիք, ապա նշվածներից ո՞ր 2 
խնդիրները առաջին հերթին կլուծեիք:

1. Ապահովել դպրոցների մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 
համար 

2. Ապահովել բուհերի մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար
3. Ապահովել հանրային վայրերի մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող 

մարդկանց համար
4. Ապահովել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց առողջապահական ծա-

ռայությունների մատչելիությունը
5. Ապահովել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց աշխատանքով
6. Ապահովել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ֆինանսական աջակցություն 
7. Այլ (նշել) __________________________________________________________



74

4. Երբևէ փորձե՞լ եք ընդունվել բուհ:

1. Այո (անցնել հարց 6-ին)  2. Ոչ

5. Եթե ոչ, ապա ի՞նչ պատճառով (նշել բոլոր վերաբերելի պատասխանները):
1. Ընտանիքի անհամաձայնություն
2. Բուհերի ֆիզիկական անմատչելիություն
3. Ֆինանսական անապահովություն
4. Ցանկության բացակայություն
5. Կրթության անիմաստ և անհեռանկարային լինելու պատճառով
6. Ամաչում եմ տնից դուրս գալ
7. Աշխատում եմ, ունեմ արհեստ, զբաղվում եմ հողագործությամբ
8. Այլ (նշել) ______________________________

6. Իսկ կցանկանայի՞ք ապագայում բուհում սովորել:

1. Այո    2. Ոչ

7. Եթե Դուք սովորեիք բուհում, ապա կրթության ո՞ր ձևը կնախընտրեիք.

1. Ներառական` հաշմանդամություն չունեցող և բոլոր տեսակների 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ միասին

2. Ներառական` հաշմանդամություն չունեցող և հաշմանդամության որոշակի 
տեսակներ ունեցող անձանց հետ միասին (նշել տեակները) ______________________
_____________________________________________________________________________

3. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հատուկ բուհում

8. Ըստ Ձեզ, ՀՀ բուհերը ֆիզիկապես մատչելի՞ են`

Այո Ավելի 
շուտ այո

Ավելի 
շուտ ոչ Ոչ Դժվ. Պատասխանել

Հենաշարժողական խնդիրներ 
ունեցողների համար 1 2 3 4 5

Տեսողական խնդիրներ ունեցողների 
համար 1 2 3 4 5

Լսողական խնդիրներ ունեցողների 
համար 1 2 3 4 5

Մտավոր խնդիրներ ունեցողների 
համար 1 2 3 4 5

Խոսքային խնդիրներ ունեցողների 
համար 1 2 3 4 5

Այլ (նշել) ______________________ 1 2 3 4 5
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9. Ապահովվա՞ծ են արդյոք ՀՀ բուհերի ուսումնական, կրթական ծրագրերի 
մատչելիությունը`

Այո Ավելի 
շուտ այո

Ավելի 
շուտ ոչ Ոչ Դժվ.

Պատասխանել
Հենաշարժողական խնդիրներ 
ունեցողների համար 1 2 3 4 5

Տեսողական խնդիրներ ունեցողների 
համար 1 2 3 4 5

Լսողական խնդիրներ ունեցողների 
համար 1 2 3 4 5

Մտավոր խնդիրներ ունեցողների համար 1 2 3 4 5
Խոսքային խնդիրներ ունեցողների 
համար 1 2 3 4 5

Այլ (նշել) ______________________ 1 2 3 4 5

10. Ըստ Ձեզ, ներառական կրթությունը որքանո՞վ է կիրառելի`
Լիովին 

կիրառել է
Ավելի շուտ 
կիրառելի է

Ավելի շուտ 
կիրառելի չէ

Բոլորովին 
կիրառելի չէ

Դժվ.
Պատասխանել

Հենաշարժողական 
խնդիրներ ունեցողների 
համար

1 2 3 4 5

Տեսողական խնդիրներ 
ունեցողների համար 1 2 3 4 5

Լսողական խնդիրներ 
ունեցողների համար 1 2 3 4 5

Մտավոր խնդիրներ 
ունեցողների համար 1 2 3 4 5

Խոսքային խնդիրներ 
ունեցողների համար 1 2 3 4 5

Այլ (նշել) 
___________________ 1 2 3 4 5

11. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է անհրաժեշտ անել, որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող 
անձինք բուհում ավելի ինտեգրված/ներառված լինեն:

1. __________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________

12. Ունե՞ք արդյոք ընկեր(ներ):
2. Այո, ապա նշեք քանի՞ հոգի ______, նրանցից քանի՞սն ունեն հաշմանդամություն` ________
3. Ոչ

13. Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս է մեր հասարակությունն, ընդհանուր առմամբ, վերաբերվում 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց:
1. Աշխատում է ստեղծել նրանց համար հարմար միջավայր, ապահովում է հավասար 

հնարավորություններ
2. Անտեսում է նրանց
3. Սահմանափակում է նրանց իրավունքները
4. Դժվարանում եմ պատասխանել
5. Այլ (նշել) ______________________________________________
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14. Ձեր կարծիքով, հասարակությունն ինչպե՞ս պետք է վերաբերվի հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց:

1. __________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________

15. Որքանո՞վ եք Դուք մասնակցում հասարակական (մշակութային, ժամանացային, 
քաղաքացիական և այլն) կյանքին:
1. Լիովին մասնակցում եմ (անցնել հարց 17-ին)
2. Հաճախ եմ մասնակցում
3. Հազվադեպ եմ մասնակցում
4. Ընդհանրապես չեմ մասնակցում
5. Դժվարանում եմ պատասխանել

16. Ի՞նչն է Ձեզ խանգարում մասնակցել հասարակական կյանքին (դասակարգել պա-
տասախաններն ըստ կարևորության` ամենալուրջ խոչընդոտի առջև նշել 1, հաջորդի 
մոտ` 2, այնուհետև` 3): 

1. Հաշմանդամությունը, առողջական խնդիրները ______
2. Հասարակության վերաբերմունքը ________
3. Միջավայրի անմատչելիությունը _________

17. Ձեր կրթությունը:

1. Միջնակարգ (անցնել հարց 19-ին)
2. Միջին մասնագիտական (անցնել հարց 19-ին)
3. Անավարտ միջին մասնագիտական (անցնել հարց 19-ին)
4. Անավարտ բարձրագույն

18. Ինչո՞ւ եք բարձրագույն կրթությունը կիսատ թողել:

1. _________________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________

19. Ո՞րտեղ եք բնակվում:

Մարզը _____________   Համայնքը ք._______________      գ. ________________

20. Երևանի ո՞ր համայնքում եք բնակվում: (Եթե մարզի բնակիչ է, ապա այս հարցը չլրացնել)

1. Կենտրոն  2. Արաբկիր   3. Քանաքեռ-Զեյթուն            4. Նոր Նորք 
5. Նորք-Մարաշ   6. Ավան   7. Մալաթիա-Սեբաստիա  8. Աջափնյակ 
9. Էրեբունի  10. Նուբարաշեն  11. Շենգավիթ   12. Դավթաշեն
21. Աշխատու՞մ եք Դուք արդյոք:   1.Այո   2. Ոչ (անցնել հարց 23-ին)
22. Ո՞ր ոլորտում եք աշխատում:

1. Պետական   4. Միջազգային կազմակերպություն 
2. Մասնավոր  5. Ինքնազբաղված (հողագործություն, կրկնուսույց, Ա/Ձ և այլն)
3. Տեղական ՀԿ  6. Այլ (նշել) _____________________________________________
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23. Հաշմանդամության խումբը: __________
24. Հաշմանդամության տեսակը:

1. Հենաշարժողական 2.Տեսողական 3.Լսողական 4.Մտավոր 5.Խոսքային 6.Այլ (նշել) _____
25. Ձեր ընտանեկան կարգավիճակը:

1. Չամուսնացած  2. Ամուսնացած  3. Այրի  4. Ամուսնալուծված 
26. Ունե՞ք արդյոք երեխաներ: 1. Այո (նշել երեխաների թիվը) _______ 2. Ոչ
27. Ձեր ընտանիքի անդամների թիվը: ________________________
28. Ձեր ծնողական ընտանիքի չափահաս անդամների կրթական մակարդակը (որտեղ 1-ը` 

բարձրագույն, 2-ը` թերի բարձրագույն, 3-ը` միջին մասնագիտական, 4-ը` միջնակարգ, 
5-ը` տարրական):

Ծնողական ընտանիքի չափահաս անդամի կապը հարցվողի հետ Կրթական մակարդակ
1. Հայր
2. Մայր
3. Քույր
4. Քույր
5. Եղբայր
6.Եղբայր
7. Այլ (նշել) ______________________
8. Այլ (նշել) ______________________

29. Որքա՞ն է կազմում Ձեր ընտանիքի միջին ամսական եկամուտը: ______________________
1. Դժվ. պատ.  2. Հրաժ. պատ. 

30. Ձեր ընտանիքի միջին ամսական եկամտի քանի՞ տոկոսն է ծախսվում սննդի վրա: 
________ 1. Դժվ. պատ.  2. Հրաժ. պատ. 

____:____

Հարցման ավարտ 

31. Ձեր տարիքը: _____________________
32. Սեռը (չկարդալ):   1. Արական  2. Իգական

 

  ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

Լրացուցիչ նշումներ ____________________________________________________________________

______________________

Հարցման ամսաթիվ

________________

Հարցազրուցավարի կոդ

____:____

Հարցման սկիզբ 
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ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ #___

hաշմանդամություն ունեցող ուսանողների հետ հարցազրույցի

Բարև Ձեզ: Իմ անունը _____________ է: «ՈՒՆԻՍՈՆ» հասարակական կազմակերպությու-
նը «ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Հաշմանդամու թյուն 
ունեցող անձանց համար բարձրագույն կրթության ֆիզիկական և ծրագրային մատչելիության, 
ինչպես նաև ակադեմիական ներառականության գնահատում»: Խնդրում ենք Ձեզ պատասխա-
նել մեր համառոտ հարցերին: Հարցումն անանուն է, Ձեր պատասխաններն օգտագործվելու 
են ընդհանրացված ձևով: Նախապես շնորհակալ ենք տրամադրած ժամանակի և անկեղծ 
պատասխանների համար:

1. Ո՞ր բուհում եք սովորում (չկարդալ) _____________________________
2. Ո՞ր ֆակուլտետում եք սովորում ________________________________________
3. Մասնագիտությո՞ւնը _____________________________________________
4.   Ո՞ր կուրսում եք սովորում

1. Բակալավրիատ I   5. Մագիստրատուրա I
2. Բակալավրիատ II   6. Մագիստրատուրա II
3. Բակալավրիատ III
4. Բակալավրիատ IV

5. Ո՞ր ուսուցման համակարգում եք սովորում:

1. Առկա   2. Հեռակա
6. Ես կասեմ մի բառ, իսկ Դուք նշեք Ձեզ մոտ առաջացող մինչև 5 ասոցիացիա: 

«Հաշմանդամություն»: 

1. __________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________

4.__________________________________________________________________________________

5.__________________________________________________________________________________

7. Իսկ ի՞նչ էմոցիաներ են Ձեզ մոտ առաջանում, երբ խոսքը գնում է հաշմանդամություն 
ունեցող երիտասարդների մասին (նշեք մինչև 5 պատասխանի տարբերակ):

1. __________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________

4.__________________________________________________________________________________

5.__________________________________________________________________________________
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8. Ստորև նշված գործոնները որքանո՞վ են ազդեցություն ունեցել Ձեր կողմից մաս նա-
գիտության և բուհի ընտրության գործում:

Էական ազդեցություն 
է ունեցել

Ունեցել է որոշակի 
ազդեցություն

Ընդհանրապես 
ազդեցություն չի 

ունեցել
Այս մասնագիտությամբ ես 
կկարողանամ լավ աշխատանք 
գտնել 

1 2 3

Սիրում եմ այս 
մասնագիտությունը 1 2 3

Այս ոլորտում լավագույն բուհն է 1 2 3
Բուհի ֆիզիկական 
մատչելիությունը 1 2 3

Բուհի կրթական ծրագրերի 
մատչելիությունը 1 2 3

Հեռակա ուսուցման 
համակարգի առկայությունը 1 2 3

Անվճար կրթություն ստանալու 
հնարավորությունը 1 2 3

Ծնողների, ընտանիքի 
անդամների կարծիքը 1 2 3

Այլ ___________________ 1 2 3

9. Բուհում սովորելու ո՞ր ձևն է նախընտրելի Ձեզ համար.
1. Ներառական` հաշմանդամություն չունեցող և բոլոր տեսակների 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ միասին
2. Ներառական` հաշմանդամություն չունեցող և հաշմանդամության որոշակի 

տեսակներ ունեցող անձանց հետ միասին (նշել տեակները) ______________________
_____________________________

3. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հատուկ բուհում

10. Ըստ Ձեզ, ներառական կրթությունը որքանո՞վ է կիրառելի:
Լիովին 

կիրառել է
Ավելի շուտ 
կիրառելի է

Ավելի շուտ 
կիրառելի չէ

Բոլորովին 
կիրառելի չէ

Դժվ.
Պատասխանել

Հենաշարժողական 
խնդիրներ ունեցողների 
համար

1 2 3 4 5

Տեսողական խնդիրներ 
ունեցողների համար 1 2 3 4 5

Լսողական խնդիրներ 
ունեցողների համար 1 2 3 4 5

Մտավոր խնդիրներ 
ունեցողների համար 1 2 3 4 5

Խոսքային խնդիրներ 
ունեցողների համար 1 2 3 4 5

Այլ (նշել) 
___________________ 1 2 3 4 5

11. Կա՞(ն) արդյոք հաշմանդամություն ունեցող այլ ուսանող(ներ) Ձեր բուհում:

1. Այո  2. Ոչ (անցնել հարց 16-ին)

12. Ի՞նչ տեսակի հաշմանդամություն ունեն նրանք (նշել վերաբերելի բոլոր պատասխանները):

1. Հենաշարժողական 2.Տեսողական 3.Լսողական 4.Մտավոր 5.Խոսքային 6.Այլ (նշել) _____
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13. Կա՞(ն) արդյոք հաշմանդամություն ունեցող այլ ուսանող(ներ) Ձեր կուրսում:
1. Այո  2. Ոչ (անցնել հարց 16-ին)

14. Ի՞նչ տեսակի հաշմանդամություն ունեն նրանք (նշել վերաբերելի բոլոր պատասխանները):

1. Հենաշարժողական 2.Տեսողական 3.Լսողական 4.Մտավոր 5.Խոսքային 6.Այլ (նշել) _____

15. Եթե այո, ապա ինչպե՞ս են վերաբերում հաշմանդամություն չունեցող ուսանողները`

Խղճում 
են

Խուսափում 
են նրանից

Փորձում 
են օգնել 

նրան
Հարգում 

են

Այնպես, 
ինչպես մյուս 
համակուր-
սեցիներին

Այլ (նշել) 
_________

Հենաշարժողական 
խնդիրներ ունեցողներին 1 2 3 4 5 6

Տեսողական խնդիրներ 
ունեցողներին 1 2 3 4 5 6

Լսողական խնդիրներ 
ունեցողներին 1 2 3 4 5 6

Մտավոր խնդիրներ 
ունեցողներին 1 2 3 4 5 6

Խոսքային խնդիրներ 
ունեցողներին 1 2 3 4 5 6

Այլ (նշել)______________ 1 2 3 4 5 6

16. Իսկ անձամբ Ձեզ ինչպե՞ս են վերաբերում հաշմանդամություն չունեցող ուսանողները:
1. Խղճում են
2. Խուսափում են ինձանից
3. Փորձում են օգնել ինձ
4. Հարգում են
5. Այնպես, ինչպես մյուս համակուրսեցիներիս
6. Այլ (նշել) ______________

17. Որքանո՞վ եք մասնակցում արտաուսումնական կյանքին:
Միշտ եմ 

մասնակցում
Հաճախ եմ 

մասնակցում
Հազվադեպ 
եմ մասնակ-

ցում

Երբեք չեմ 
մասնակցում

Դժվ. 
Պատաս-

խանել
Ուս. խորհրդի 
աշխատանքներին 1 2 3 4 5

Բուհական գիտական 
միջոցառումներին 
(կոնֆերանսներ, 
սեմինարներ)

1 2 3 4 5

Բուհական ժամանցային 
միջոցառումներին 
(համերգ և այլն)

1 2 3 4 5

Ուսանողական 
խնջույքներին (կուրսով 
քեֆ, էքսկուրսիա)

1 2 3 4 5

Ուսանողական 
ակումբներին 1 2 3 4 5

Այլ ___________________ 1 2 3 4 5
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18. Եթե չեք մասնակցում, ապա ո՞րն է պատճառը (հարցը տալ այն դեպքում, եթե նախորդ 
հարցի տողերից առնվազն մեկում նշված է ՙԵրբեք չեմ մասնակցում՚ պատասխանի 
տարբերակը):

1. __________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________

4.__________________________________________________________________________________

19. Քանի՞ ընկեր ունեք:
1. Բուհում`   ________________
2. Բուհից դուրս`  ________________

20. Ունե՞ք արդյոք հաշմանդամություն ունեցող ընկեր(ներ):

Ոչ Այո Եթե այո, նշեք քանի՞ հոգի
Բուհում 1 2
Բուհից դուրս 1 2

21. Ստորև բերված դատողություններից որի՞ հետ եք համաձայն:

1. Բուհի մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար առաջնային 
խնդիր է և անհապաղ լուծում է պահանջում

2. Բուհի մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար այնքան էլ 
կարևոր խնդիր չէ 

3. Բուհի մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար բոլորովին 
կարևոր չէ, բուհում կան շատ ավելի կարևոր խնդիրներ

22. Ըստ Ձեզ, Ձեր բուհը ֆիզիկապես մատչելի՞ է`

Այո Ավելի 
շուտ այո

Ավելի 
շուտ ոչ Ոչ Դժվ. 

պատասխանել
Հենաշարժողական խնդիրներ ունեցողների 
համար 1 2 3 4 5

Տեսողական խնդիրներ ունեցողների համար 1 2 3 4 5
Լսողական խնդիրներ ունեցողների համար 1 2 3 4 5
Մտավոր խնդիրներ ունեցողների համար 1 2 3 4 5
Խոսքային խնդիրներ ունեցողների համար 1 2 3 4 5
Այլ (նշել)________________________ 1 2 3 4 5

23. Ապահովվա՞ծ է արդյոք բուհի ուսումնական, կրթական ծրագրերի մատչելիությունը`

Այո Ավելի 
շուտ այո

Ավելի 
շուտ ոչ Ոչ Դժվ.

պատասխանել

Հենաշարժողական խնդիրներ ունեցողների համար 1 2 3 4 5

Տեսողական խնդիրներ ունեցողների համար 1 2 3 4 5

Լսողական խնդիրներ ունեցողների համար 1 2 3 4 5

Մտավոր խնդիրներ ունեցողների համար 1 2 3 4 5

Խոսքային խնդիրներ ունեցողների համար 1 2 3 4 5

Այլ (նշել)________________________ 1 2 3 4 5
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24. Իսկ որքանո՞վ է բուհը մատչելի անձամբ Ձեզ համար:
Լիովին 

մատչելի է 
Ավելի շուտ 
մատչելի է

Ավելի շուտ 
մատչելի չէ

Բոլորովին 
մատչելի չէ

Դժվ.
պատասխանել

Ֆիզիկական 
մատչելիություն 1 2 3 4 5

Ուսումնական, կրթական 
ծրագրերը 1 2 3 4 5

25. Որքա՞ն հաճախ եք Դուք հանդիպում ստորև նշված իրավիճակների հետ բուհում:

Գրեթե միշտ Հաճախ Հազվադեպ Երբեք Դժվ.
պատ.

Դասախոսների կողմից խտրական 
վերաբերմունք 1 2 3 4 5

Դասախոսների կողմից զիջումներ 1 2 3 4 5
Դասախոսների կողմից դասապրոցեսը 
հարմարեցնելու պատրաստակամություն 1 2 3 4 5

Բուհի ադմինիստրացիայի կողմից 
խտրական վերաբերմունք 1 2 3 4 5

Բուհի ադմինիստրացիայի կողմից 
զիջումներ 1 2 3 4 5

Բուհի ադմինիստրացիայի կողմից 
դասապրոցեսը հարմարեցնելու 
պատրաստակամություն

1 2 3 4 5

Համակուրսեցիների կողմից խտրական 
վերաբերմունք 1 2 3 4 5

Համակուրսեցիների կողմից 
գերհոգատարություն 1 2 3 4 5

Համակուրսեցիների օգնություն 1 2 3 4 5
Քննությունների կազմակերպման 
անմատչելիություն 1 2 3 4 5

Հաշմանդամների նկատմամբ ավելորդ 
ուշադրություն (ուշադիր նայում են, 
դիտարկում են ինձ)

1 2 3 4 5

Այլ__________________________________ 1 2 3 4 5

26. Որքանո՞վ եք համաձայն ստորև բերված դատողությունների հետ:
Լիովին 

համաձայն 
եմ

Ավելի շուտ 
համաձայն 

եմ
Ավելի շուտ 

համաձայն չեմ
Բոլորավին 
համաձայն 

չեմ
Դժվ. 

պատասխանել

Բուհի ադմինիստրացիան պետք 
է ապահովի հաշմանդամություն 
ունեցող ուսանողների անվճար 
ուսուցումը բուհում

1 2 3 4 5

Բուհի ադմինիստրացիան 
պետք է ապահովի բուհի 
ֆիզիկական մատչելիությունը 
հաշմանդամություն ունեցող 
ուսանողների համար

1 2 3 4 5

Բուհի ադմինիստրացիան պետք 
է ապահովի բուհի կրթական 
ծրագրերի մատչելիությունը 
հաշմանդամություն ունեցող 
ուսանողների համար

1 2 3 4 5

Դասախոսները պետք 
է դասախոսությունները 
կազմակերպեն այնպես, որ նյութը 
մատչելի լինի հաշմանդամություն 
ունեցող ուսանողների համար 

1 2 3 4 5
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Դասախոսները պետք է 
քննությունները կազմակերպեն 
հաշմանդամություն ունեցող 
ուսանողներին հարմար եղանակով 
(գրավոր, բանավոր, լրացուցիչ 
ժամանակի տրամադրում և այն)

1 2 3 4 5

Դասախոսները պետք է 
քննությունների ժամանակ 
ընդառաջեն և բարձր գնահատեն 
հաշմանդամություն ունեցող 
ուսանողներին

1 2 3 4 5

Համակուրսեցիները պետք է 
կազմակերպեն ուսանողական 
խնջույքները` հաշվի 
առնելով հաշմանդամություն 
ունեցող համակուրսեցիների 
հնարավորությունները

1 2 3 4 5

Համակուրսեցիները պետք է 
հաշմանդամություն ունեցող 
ուսանողի փոխարեն հանձնեն 
քննությունները, օգնեն արտագրել

1 2 3 4 5

27. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է անհրաժեշտ անել, որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող անձինք 
բուհում ավելի ինտեգրված/ներառված լինեն:

1. __________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________

28. Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս է մեր հասարակությունն, ընդհանուր առմամբ, վերաբերվում 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց:
1. Աշխատում է ստեղծել նրանց համար հարմար միջավայր, ապահովում է հավասար 

հնարավորություններ
2. Անտեսում է նրանց
3. Սահմանափակում է նրանց իրավունքները
4. Դժվարանում եմ պատասխանել
5. Այլ (նշել) __________________________________________

29. Ձեր կարծիքով, հասարակությունն ինչպե՞ս պետք է վերաբերվի հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց:

1. __________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________

30. Ինչպե՞ս կգնահատեիք Ձեր ինքնուրույնության աստիճանը:
Լիովին 

ինքնուրույն 
եմ

Երբեմն 
դիմում եմ 
օգնության

Հիմնականում 
դիմում եմ 
օգնության

Ընդհանրապես 
ինքնուրույն չեմ

Դժվ. 
պատ.

Բուհ հաճախելիս 1 2 3 4 5
Քննություններին 
նախապատրաստվելիս 1 2 3 4 5

Բուհից դուրս 1 2 3 4 5
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31. Ո՞րտեղ եք բնակվում:
Մարզը _____________   Համայնքը ք._______________  գ . 
___________________ 
32. Հաշմանդամության խումբը: __________
33. Հաշմանդամության տեսակը:
1. Հենաշարժողական 2.Տեսողական 3.Լսողական 4.Մտավոր 5.Խոսքային  6.Այլ (նշել) _____
34. Ընտանեկան կարգավիճակը:
1. Չամուսնացած 2. Ամուսնացած  3. Այրի  4. Ամուսնալուծված 
35. Ունե՞ք արդյոք երեխաներ: 1. Այո (նշել երեխաների թիվը) _______ 2. Ոչ
36. Ձեր ընտանիքի անդամների թիվը: ________________________
37. Ձեր ծնողական ընտանիքի չափահաս անդամների կրթական մակարդակը (որտեղ 1-ը` 

բարձրագույն, 2-ը` թերի բարձրագույն, 3-ը` միջին մասնագիտական, 4-ը` միջնակարգ, 
5-ը` տարրական):

Ծնողական ընտանիքի չափահաս անդամի կապը հարցվողի հետ Կրթական մակարդակ
1. Հայր
2. Մայր
3. Քույր
4. Քույր
5. Եղբայր
6.Եղբայր
7. Այլ (նշել) ______________________
8. Այլ (նշել) ______________________

38. Որքա՞ն է կազմում Ձեր ընտանիքի միջին ամսական եկամուտը: ______________________

1. Դժվ. պատ.  2. Հրաժ. պատ. 

39. Ձեր ընտանիքի միջին ամսական եկամտի քանի՞ տոկոսն է ծախսվում սննդի համար: 
________ 

40. 1. Դժվ. պատ.  2. Հրաժ. պատ. 
41. Ձեր տարիքը: _____________________
42. Սեռը (չկարդալ):   1. Արական  2. Իգական

Եթե չեք առարկում, խնդրում եմ, տրամադրեք Ձեր հեռախոսի համարը, իմ աշխատանքը 
ստուգելու համար _________________________

____:____

Հարցման ավարտ 
    

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
Լրացուցիչ նշումներ ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

______________________

Հարցման ամսաթիվ

________________

Հարցազրուցավարի կոդ

____:____

Հարցման սկիզբ 
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ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ #___
Հաշմանդամություն չունեցող ուսանողների հետ հարցազրույցի

Բարև Ձեզ: Իմ անունը _____________ է: «ՈՒՆԻՍՈՆ» հասարակական կազմակերպու թյու-
նը «ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ»-ի աջակցությամբ իրականացնում է «Հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց համար բարձրագույն կրթության ֆիզիկական և ծրագրային մատչելիության, 
ինչպես նաև ակադեմիական ներառականության գնահատում»: Խնդրում ենք Ձեզ պատասխա-
նել մեր համառոտ հարցերին: Հարցումն անանուն է, Ձեր պատասխաններն օգտագործվելու 
են ընդհանրացված ձևով: Նախապես շնորհակալ ենք տրամադրած ժամանակի և անկեղծ 
պատասխանների համար:

1. Ո՞ր բուհում եք սովորում (չկարդալ) _____________________________________
2. Ո՞ր ֆակուլտետում եք սովորում ________________________________________
3. Մասնագիտությո՞ւնը ___________________________________________________
4.   Ո՞ր կուրսում եք սովորում

1. Բակալավրիատ I   5. Մագիստրատուրա I
2. Բակալավրիատ II   6. Մագիստրատուրա II
3. Բակալավրիատ III
4. Բակալավրիատ IV

5. Ո՞ր ուսուցման համակարգում եք սովորում:

1. Առկա   2. Հեռակա

6. Ես կասեմ մի բառ, իսկ Դուք նշեք Ձեզ մոտ առաջացող մինչև 5 ասոցիացիա: 
«Հաշմանդամություն»: 

1. __________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________

4.__________________________________________________________________________________

5.__________________________________________________________________________________

7. Իսկ ի՞նչ էմոցիաներ են Ձեզ մոտ առաջանում, երբ խոսքը գնում է հաշմանդամություն 
ունեցող երիտասարդների մասին (նշեք մինչև 5 պատասխանի տարբերակ):

1. __________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________

4.__________________________________________________________________________________

5.__________________________________________________________________________________
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8. Ստորև նշված գործոնները որքանո՞վ են ազդեցություն ունեցել Ձեր կողմից մասնագիտության 
և բուհի ընտրության գործում:

Էական ազդեցություն 
է ունեցել

Ունեցել է որոշակի 
ազդեցություն

Ընդհանրապես 
ազդեցություն չի 

ունեցել
Այս մասնագիտությամբ ես 
կկարողանամ լավ աշխատանք 
գտնել 

1 2 3

Սիրում եմ այս 
մասնագիտությունը 1 2 3

Այս ոլորտում լավագույն բուհն է 1 2 3

Սա եկամտաբեր 
մասնագիտություն է 1 2 3

Բուհի կրթական ծրագրերի 
մատչելիությունը 1 2 3

Հեռակա ուսուցման համակարգի 
առկայությունը 1 2 3

Անվճար կրթություն ստանալու 
հնարավորությունը 1 2 3

Ծնողների, ընտանիքի 
անդամների կարծիքը 1 2 3

Այլ ___________________ 1 2 3

9. Ձեր կարծիքով, բուհում սովորելու ո՞ր ձևն է ավելի նպատակահարմար և արդյունավետ:

1. Ներառական` հաշմանդամություն չունեցող և բոլոր տեսակների 
հաշմանդամություն ունեցող անձինք միասին սովորեն

2. Ներառական` հաշմանդամություն չունեցող և հաշմանդամության որոշակի 
տեսակներ ունեցող անձինք միասին սովորեն (նշել տեակները) ___________________

3. Հաշմանդամություն ունեցող անձինք սովորեն առանձին հարմարեցված կրթական 
հաստատություններում

10. Ըստ Ձեզ, ներառական կրթությունը որքանո՞վ է կիրառելի`

Լիովին 
կիրառել է

Ավելի շուտ 
կիրառելի է

Ավելի շուտ 
կիրառելի չէ

Բոլորովին 
կիրառելի 

չէ
Դժվ.

պատասխանել

Հենաշարժողական 
խնդիրներ ունեցողների 
համար

1 2 3 4 5

Տեսողական խնդիրներ 
ունեցողների համար 1 2 3 4 5

Լսողական խնդիրներ 
ունեցողների համար 1 2 3 4 5

Մտավոր խնդիրներ 
ունեցողների համար 1 2 3 4 5

Խոսքային խնդիրներ 
ունեցողների համար 1 2 3 4 5

Այլ (նշել)_________________ 1 2 3 4 5



87

11. Ինչպիսի՞ն է Ձեր վերաբերմունքը տարբեր տեսակների հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց նկատմամբ:

Խղճում 
եմ

Խուսափում 
եմ նրանից

Փորձում եմ 
օգնել նրան

Հարգում 
եմ

Այնպես, 
ինչպես 

մյուսներին
Այլ (նշել) 
_________

Հենաշարժողական 
խնդիրներ ունեցողներին 1 2 3 4 5 6

Տեսողական խնդիրներ 
ունեցողներին 1 2 3 4 5 6

Լսողական խնդիրներ 
ունեցողներին 1 2 3 4 5 6

Մտավոր խնդիրներ 
ունեցողներին 1 2 3 4 5 6

Խոսքային խնդիրներ 
ունեցողներին 1 2 3 4 5 6

Այլ 
(նշել)_________________ 1 2 3 4 5 6

12. Կա՞(ն) արդյոք հաշմանդամություն ունեցող ուսանող(ներ) Ձեր բուհում:
1.Այո  2.Ոչ (անցնել հարց 17-ին)

13. Ի՞նչ տեսակի հաշմանդամություն ունեն նրանք (նշել վերաբերելի բոլոր 
պատասխանները):

1. Հենաշարժողական 2.Տեսողական 3.Լսողական 4.Մտավոր 5.Խոսքային 6.Այլ (նշել) _____

14. Կա՞(ն)արդյոք հաշմանդամություն ունեցող ուսանող(ներ) Ձեր կուրսում:

2. Այո  2.Ոչ (անցնել հարց 16-ին)

15. Ի՞նչ տեսակի հաշմանդամություն ունեն նրանք (նշել վերաբերելի բոլոր 
պատասխանները)

1. Հենաշարժողական 2.Տեսողական 3.Լսողական 4.Մտավոր 5.Խոսքային 6.Այլ (նշել) _____

16. Որքա՞ն հաճախ են հաշմանդամություն ունեցող ուսանողները մասնակցում արտաու-
սումնական կյանքին:

Միշտ են 
մասնակցում

Հաճախ են 
մասնակցում

Հազվադեպ 
են մասնակ-

ցում

Երբեք չեն 
մասնակցում Դժվ. 

պատասխանել

Ուս. խորհրդի 
աշխատանքներին 1 2 3 4 5

Բուհական գիտական 
միջոցառումներին 
(կոնֆերանսներ, 
սեմինարներ)

1 2 3 4 5

Բուհական ժամանցային 
միջոցառումներին 
(համերգ և այլն)

1 2 3 4 5

Ուսանողական 
խնջույքներին (կուրսով 
քեֆ, էքսկուրսիա)

1 2 3 4 5

Ուսանողական 
ակումբներին 1 2 3 4 5

Այլ ___________________ 1 2 3 4 5
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17. Քանի՞ ընկեր ունեք:
1.Բուհում`   ________________
2. Բուհից դուրս`  ________________
18. Ունե՞ք արդյոք հաշմանդամություն ունեցող ընկեր(ներ): 

Ոչ Այո Եթե այո, նշեք քանի՞ հոգի:

Բուհում 1 2

Բուհից դուրս 1 2

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՑԱՎԱՐԻՆ` Եթե երկու դեպքում էլ նշել է «Ոչ», անցնել հարց 20-ին:

19. Նշեք խնդրեմ նրա(նց) հաշմանդամության տեսակը (նշել վերաբերելի բոլոր 
պատասխանները):

1. Հենաշարժողական 2.Տեսողական 3.Լսողական 4.Մտավոր 5.Խոսքային 6.Այլ (նշել) _____

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՑԱՎԱՐԻՆ` Անցնել հարց 21-ին:

20. Եթե ոչ, ապա ինչու՞:
1. Իմ շրջապատում կա հաշմանդամություն ունեցող անձ, բայց շփվելը կապված է 

միջավայրային դժվարությունների հետ (ֆիզիկական անմատչելիություն)
2. Իմ շրջապատում կա հաշմանդամություն ունեցող անձ, բայց ցանկություն չունեմ նրա 

հետ շփվելու
3. Իմ շրջապատում կա հաշմանդամություն ունեցող անձ, բայց ինձ համար էմոցիոնալ 

ծանր է նրա հետ շփումը
4. Իմ շրջապատում կա հաշմանդամություն ունեցող անձ, բայց նա խուսափում է շփվելուց
5. Իմ շրջապատում չկա հաշմանդամություն ունեցող անձ
6. Այլ (նշել) _________________________________________________________

21. Ստորև բերված դատողություններից որի՞ հետ եք համաձայն:

4. Բուհի մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար առաջնային 
խնդիր է և անհապաղ լուծում է պահանջում

5. Բուհի մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար այնքան էլ 
կարևոր խնդիր չէ

6. Բուհի մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար բոլորովին 
կարևոր չէ, բուհում կան շատ ավելի կարևոր խնդիրներ

22. Ըստ Ձեզ, Ձեր բուհը ֆիզիկապես մատչելի՞ է`

Այո Ավելի շուտ 
այո

Ավելի շուտ 
ոչ

Ոչ Դժվ. 
պատասխանել

Հենաշարժողական խնդիրներ ունեցողների 
համար 1 2 3 4 5

Տեսողական խնդիրներ ունեցողների համար 1 2 3 4 5

Լսողական խնդիրներ ունեցողների համար 1 2 3 4 5

Մտավոր խնդիրներ ունեցողների համար 1 2 3 4 5

Խոսքային խնդիրներ ունեցողների համար 1 2 3 4 5

Այլ (նշել)________________________ 1 2 3 4 5
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23. Ապահովվա՞ծ է արդյոք բուհի ուսումնական, կրթական ծրագրերի մատչելիությունը`

Այո Ավելի 
շուտ այո

Ավելի 
շուտ ոչ

Ոչ Դժվ.
Պատասխանել

Հենաշարժողական խնդիրներ ունեցողների 
համար

1 2 3 4 5

Տեսողական խնդիրներ ունեցողների համար 1 2 3 4 5
Լսողական խնդիրներ ունեցողների համար 1 2 3 4 5
Մտավոր խնդիրներ ունեցողների համար 1 2 3 4 5
Խոսքային խնդիրներ ունեցողների համար 1 2 3 4 5
Այլ (նշել)________________________ 1 2 3 4 5

24. Որքանո՞վ եք համաձայն ստորև բերված դատողությունների հետ:

Լիովին 
համաձայն եմ

Ավելի շուտ 
համաձայն եմ

Ավելի շուտ 
համաձայն չեմ

Բոլորավին 
համաձայն չեմ

Դժվ. 
Պատասխանել

Բուհի ադմինիստրացիան պետք 
է ապահովի հաշմանդամություն 
ունեցող ուսանողների անվճար 
ուսուցումը բուհում

1 2 3 4 5

Բուհի ադմինիստրացիան 
պետք է ապահովի բուհի 
ֆիզիկական մատչելիությունը 
հաշմանդամություն ունեցող 
ուսանողների համար

1 2 3 4 5

Բուհի ադմինիստրացիան պետք 
է ապահովի բուհի կրթական 
ծրագրերի մատչելիությունը 
հաշման դա մություն ունեցող 
ուսանողների համար

1 2 3 4 5

Դասախոսները պետք 
է դասախոսությունները 
կազմակերպեն այնպես, 
որ նյութը մատչելի լինի 
հաշմանդամություն ունեցող 
ուսանողների համար 

1 2 3 4 5

Դասախոսները պետք է 
քննությունները կազմակերպեն 
հաշմանդամություն ունեցող 
ուսանողներին հարմար 
եղանակով (գրավոր, բանավոր, 
լրացուցիչ ժամա նակի 
տրամադրում և այն)

1 2 3 4 5

Դասախոսները պետք է 
քննությունների ժամանակ 
ընդառաջեն և բարձր գնահատեն 
հաշմանդամություն ունեցող 
ուսանողներին

1 2 3 4 5

Համակուրսեցիները պետք է 
կազմակերպեն ուսանողական 
խնջույքները` հաշվի 
առնելով հաշմանդամություն 
ունեցող համակուրսեցիների 
հնարավորությունները

1 2 3 4 5

Համակուրսեցիները պետք է 
հաշմանդամություն ունեցող 
ուսանողի փոխարեն հանձնեն 
քննությունները, օգնեն 
արտագրել

1 2 3 4 5
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25. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է անհրաժեշտ անել, որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող անձինք 
բուհում ավելի ինտեգրված/ներառված լինեն:

1. __________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________

26. Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս է մեր հասարակությունն, ընդհանուր առմամբ, վերաբերվում 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց:

1. Աշխատում է ստեղծել նրանց համար հարմար միջավայր, ապահովում է հավասար 
հնարավորություններ

2. Անտեսում է նրանց
3. Սահմանափակում է նրանց իրավունքները
4. Դժվարանում եմ պատասխանել
5. Այլ (նշել) ______________________________________________

27. Ձեր կարծիքով, հասարակությունն ինչպե՞ս պետք է վերաբերվի հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց:

1. __________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________

28. Որտե՞ղ եք բնակվում:

Մարզը _____________  Համայնքը ք._______________ գ.________________________ 

29. Ընտանեկան կարգավիճակը:
1. Չամուսնացած 2. Ամուսնացած  3. Այրի  4. Ամուսնալուծված 
30. Ունե՞ք արդյոք երեխաներ: 1. Այո (նշել երեխաների թիվը) _______ 2. Ոչ
31. Ձեր ընտանիքի անդամների թիվը: ________________________
32. Ձեր ծնողական ընտանիքի չափահաս անդամների կրթական մակարդակը (որտեղ 1-ը` 

բարձրագույն, 2-ը` թերի բարձրագույն, 3-ը` միջին մասնագիտական, 4-ը` միջնակարգ, 
5-ը` տարրական):

Ծնողական ընտանիքի չափահաս անդամի կապը հարցվողի հետ Կրթական մակարդակ

1. Հայր

2. Մայր

3. Քույր

4. Քույր

5. Եղբայր

6.Եղբայր

7. Այլ (նշել) ______________________
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8. Այլ (նշել) ______________________

33. Որքա՞ն է կազմում Ձեր ընտանիքի միջին ամսական եկամուտը: ______________________
1. Դժվ. պատ.  2. Հրաժ. պատ. 

34. Ձեր ընտանիքի միջին ամսական եկամտի քանի՞ տոկոսն է ծախսվում սննդի համար: __ 
1. Դժվ. պատ.  2. Հրաժ. պատ. 

35. Ձեր տարիքը: _____________________
36. Սեռը (չկարդալ):   1. Արական   2.Իգական

Եթե չեք առարկում, խնդրում եմ, տրամադրեք Ձեր հեռախոսի համարը, իմ աշխատանքը 
ստուգելու համար _______________________________

____:____

Հարցման ավարտ 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
Լրացուցիչ նշումներ ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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ՀԱՐՑԱՇԱՐ
Բուհերի ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչների հետ խորին հարցազրույցի

Բարև Ձեզ: Իմ անունը _________________ է: «ՈՒՆԻՍՈՆ» հասարակական 
կազմակերպությունը ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ իրականացնում է 
«Հաշմանդամություն ունեցող անձնանց համար բարձրագույն կրթության ֆիզիկական և 
ծրագրային մատչելիության, ինչպես նաև ակադեմիական ներառականության գնահատում»: 
Խնդրում ենք Ձեզ պատասխանել մեր համառոտ հարցերին: Հարցումն անանուն է, Ձեր 
պատասխաններն օգտագործվելու են ընդհանրացված ձևով: Նախապես շնորհակալ ենք 
տրամադրած ժամանակի և անկեղծ պատասխանների համար:

1. Պատմեք Ձեր մասին: Քանի՞տարի եք աշխատում այս բուհում (գիտական կոչումը, 
պաշտոնը):

2. Լսե՞լ եք արդյոք ներառական կրթության մասին: Եթե այո, ապա ի՞նչ կարծիք ունեք 
ներառական կրթության մասին: Նշեք ներառական կրթության դրական և բացասական 
կողմերը: Ծանո՞թ եք արդյոք ներառական կրթության չափանիշներին/ ստանդարտներին: 
Եթե այո, ապա որքանո՞վ է Հայաստանում բարձրագույն կրթությունը համապատասխանում 
այդ չափանիշներին:

3. Ծանո՞թ եք արդյոք ՄԱԿ-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» 
կոնվենցիային: Եթե այո, ապա ինչպե՞ս կգնահատեք այն: Նշեք դրական և բացասական 
կողմերը:

4. Իսկ հիմա ես կասեմ մի բառ, իսկ Դուք նշեք Ձեզ մոտ առաջացող մինչև 5 ասոցիացիա. 
«Հաշմանդամություն»: Իսկ ի՞նչ էմոցիաներ են Ձեզ մոտ առաջանում, երբ խոսքը գնում 
է հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների մասին (նշեք մինչև 5 պատասխանի 
տարբերակ):

5. Կա՞ն արդյոք հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներ Ձեր բուհում: Եթե այո, ապա 
նշեք, խնդրեմ, ֆակուլտետը(ները), բաժինը(ները), կուրսը(երը) և այդ ուսանողների 
հաշմանդամության տեսակները: Ինչպե՞ս է կազմակերպվում նրանց կրթությունը: Պատմեք 
մանրամասները, Ձեր տպավորությունները:

6. Ձեր բուհն ունի՞ արդյոք հատուկ ընթացակարգ հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների 
կրթության կազմակերպման վերաբերյալ: Եթե այո, ապա ներկայացրեք այն մի քանի 
նախադասությամբ, հատկանշեք կարևորագույն դրույթները (տրամադրեք փատաթուղթը/
ընթացակարգը): Եթե նման փաստաթուղթ չկա, տեսնո՞ւմ եք արդյոք դրա ստեղծման 
անհրաժեշտությունը: 

7. Ի՞նչ պայմաններով են սովորում հաշմանդամություն ունեցող անձինք Ձեր բուհում: Գործո՞ւմ 
է արդյոք զեղչերի համակարգ: Եթե այո, ապա ինչպիսի՞: Մանրամասն նկարագրեք: Բացի 
պետության կողմից նախատեսված արտոնություններից, ի՞նչ այլ արտոնություններ, 
ծառայություններ, աջակցություն է նախատեսում բուհը հաշմանդամություն ունեցող 
ուսանողների համար:

8. Ինչպիսի՞ դժվարությունների հետ կարող են բախվել հաշմանդամություն ունեցող 
ուսանողները բուհում (փոխհարաբերություններ ոչ հաշմանդամ ուսանողների, 
ադմինիստրացիայի, դասախոսների հետ և այլն): Ինչպե՞ս կարելի է հաղթահարել այդ 
դժվարությունները: Ի՞նչ քայլեր է կատարում բուհն այդ ուղղությամբ:

9. Ձեր բուհը ֆիզիկապես մատչելի՞ է հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար (շենքի 
մուտք, թեքահարթակ, մուտքի դուռ, դասասենյակ/լսարան, սեղաններ, ճաշարան, 
սանհանգույց, աուդիոտեղեկատվություն, բրայլով տեղեկատվություն, սուրդո-
թարգմանություն): Եթե այո, ապա որքանո՞վ: Եթե ոչ, ապա բուհը ձեռնարկո՞ւմ է ինչ-որ 
քայլեր այդ մատչելիությունն ապահովելու համար: Կա՞ն արդյոք որոշակի ժամկետներ, 
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որոնց ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել փոփոխությունները: 
10. Ապահովվա՞ծ է արդյոք բուհի ուսումնական, կրթական ծրագրերի մատչելիությունը 

հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների համար (ակադեմիական ծրագիր, 
դասավանդման և գնահատման մեթոդներ, այլընտրանքային գնահատման մեխանիզմների 
առկայություն, ուսումնական ծրագրի ճկունություն, կիրառվող տեխնոլոգիաներ, առցանց 
հնարավորություններ և այլն): Եթե այո, ապա որքանո՞վ: Եթե ոչ, արդյո՞ք բուհը ձեռնարկում 
է ինչ-որ քայլեր այդ մատչելիությունն ապահովելու համար:

11. Անհրաժե՞շտ է արդյոք հաշմանդամ և ոչ հաշմանդամ ուսանողների հանդեպ կիրառել 
միևնույն ուսումնական պահանջները: Բացատրեք Ձեր տեսակետը:

12. Կիրառվո՞ւմ է արդյոք անհատական մոտեցում ուսանողների հանդեպ: Ի՞նչ է ենթադրում 
հաշմանդամություն ունեցող ուսանողի հանդեպ անհատական մոտեցումը բուհում: 

13. Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս են վերաբերում դասախոսները հաշմանդամություն ունեցող 
ուսանողներին: Կա՞ արդյոք լարվածություն: Եթե այո, ապա ինչպե՞ս կարելի է կանխել այդ 
լարվածությունը:

14. Ըստ Ձեզ, ինչպիսի՞ դժվարությունների հետ է բախվում հաշմանդամություն ունեցող ուսանողի 
հետ աշխատող դասախոսը: Ինչպե՞ս կարելի է հաղթահարել այդ դժվարությունները:

15. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ հատուկ գիտելիքներ և հմտություններ են անհրաժեշտ դասախոսին` 
հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների հետ աշխատելու համար: Բուհի 
վերապատրաստման ծրագրերի մեջ արդյո՞ք ընդգրկված է ներառական կրթության թեման: 
Եթե ոչ, ապա կա՞ Ձեր կարծիքով նման վերապատրաստման անհրաժեշտություն:

16. Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս են վերաբերում հաշմանդամություն չունեցող ուսանողները 
հաշմանդամություն ունեցողների հետ միասին սովորելու գաղափարին: Կա՞ արդյոք 
լարվածություն (ինչպես ուսանողների անմիջական փոխհարաբերություններում, այնպես 
էլ կրթության ներառական համակարգի հանդեպ ուսանողների վերաբերմունքի մեջ): Եթե 
այո, ապա ինչպե՞ս կարելի է կանխել այդ լարվածությունը: 

17. Ո՞րն է, Ձեր կարծիքով, բուհի ադմինիստրացիայի դերը բուհը մատչելի և ներառական 
դարձնելու հարցում:

18. Ըստ Ձեզ, ինչպիսի՞ դժվարությունների հետ է բախվում բուհի ադմինիստրացիան` 
հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների կրթությունը կազմակերպելիս: Ինչպե՞ս կարելի 
է հաղթահարել այդ դժվարությունները: 

19. Ի՞նչ առաջարկություններ, նկատառումներ ունեք հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների 
բարձրագույն կրթության ներառականության վերաբերյալ:

20. Եթե չեք առարկում, խնդրում եմ տրամադրեք Ձեր հեռախոսի համարը, իմ աշխատանքը 
ստուգելու համար:

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
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ՀԱՐՑԱՇԱՐ
Բուհերի դասախոսների հետ խորին հարցազրույցի

Բարև Ձեզ: Իմ անունը _________________ է: «ՈՒՆԻՍՈՆ» հասարակական 
կազմակերպությունը ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ իրականացնում է 
«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար բարձրագույն կրթության ֆիզիկական և 
ծրագրային մատչելիության, ինչպես նաև ակադեմիական ներառականության գնահատում»: 
Խնդրում ենք Ձեզ պատասխանել մեր համառոտ հարցերին: Հարցումն անանուն է, Ձեր 
պատասխաններն օգտագործվելու են ընդհանրացված ձևով: Նախապես շնորհակալ ենք 
տրամադրած ժամանակի և անկեղծ պատասխանների համար:

1. Պատմեք Ձեր մասին: Քանի՞ տարի եք աշխատում այս բուհում (գիտական կոչումը, 
պաշտոնը, տարիքը, սեռը): Ո՞ր ամբիոնի դասախոս եք: Ի՞նչ առարկաներ եք դասավանդում: 
Ո՞ր ֆակուլտետներում և բաժիններում եք դասավանդում: Բակալավրիատի և 
մագիստրատուրայի ո՞ր կուրսերում եք դասավանդում:

2. Լսե՞լ եք արդյոք ներառական կրթության մասին: Եթե այո, ապա ի՞նչ կարծիք 
ունեք ներառական կրթության մասին: Նշեք ներառական կրթության դրական և 
բացասական կողմերը: Ծանո՞թ եք արդյոք ներառական կրթության չափանիշներին/ 
ստանդարտներին: Եթե այո, ապա որքանո՞վ է Հայաստանում բարձրագույն կրթությունը 
համապատասխանում այդ չափանիշներին:

3. Ծանո՞թ եք արդյոք ՄԱԿ-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» 
կոնվենցիային: Եթե այո, ապա ինչպե՞ս կգնահատեք այն: Նշեք դրական և բացասական 
կողմերը:

4. Իսկ հիմա ես կասեմ մի բառ, իսկ Դուք նշեք Ձեզ մոտ առաջացող մինչև 5 ասոցիացիա: 
«Հաշմանդամություն»: Իսկ ի՞նչ էմոցիաներ են Ձեզ մոտ առաջանում, երբ խոսքը գնում 
է հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների մասին (նշեք մինչև 5 պատասխանի 
տարբերակ):

5. Կա՞ն արդյոք հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներ Ձեր բուհում, մասնավորապես, 
այն կուրսերում, որտեղ Դուք դասավանդում եք: Եթե այո, ապա նշեք, խնդրեմ, 
ֆակուլտետը(ները), բաժինը(ները), կուրսը(երը) և այդ ուսանողների հաշմանդամության 
տեսակները: Ինչպե՞ս է կազմակերպվում նրանց կրթությունը: Պատմեք մանրամասները, 
Ձեր տպավորությունները: 

6. Ձեր բուհն ունի՞ արդյոք հատուկ ընթացակարգ հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների 
կրթության կազմակերպման վերաբերյալ: Եթե այո, ապա ներկայացրեք այն մի քանի 
նախադասությամբ, հատկանշեք կարևորագույն դրույթները: Եթե նման փաստաթուղթ 
չկա, տեսնո՞ւմ եք արդյոք դրա ստեղծման անհրաժեշտությունը: 

7. Ինչպիսի՞ դժվարությունների հետ կարող են բախվել հաշմանդամություն ունեցող 
ուսանողները բուհում (փոխհարաբերություններ ոչ հաշմանդամ ուսանողների, 
ադմինիստրացիայի, դասախոսների հետ և այլն): Ինչպե՞ս կարելի է հաղթահարել այդ 
դժվարությունները:

8. Ձեր բուհը ֆիզիկապես մատչելի՞ է հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար 
(շենքի մուտք, թեքահարթակ, մուտքի դուռ, դասասենյակ/լսարան, սեղաններ, 
ճաշարան, սանհանգույց, աուդիոտեղեկատվություն, բրայլով տեղեկատվություն, 
սուրդոթարգմանություն): Եթե այո, ապա որքանո՞վ: Եթե ոչ, ապա բուհը ձեռնարկո՞ւմ է 
ինչ-որ քայլեր այդ մատչելիությունն ապահովելու համար:

9. Ապահովվա՞ծ է արդյոք բուհի ուսումնական, կրթական ծրագրերի մատչելիությունը 
հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների համար (ակադեմիական ծրագիր, 
դասավանդման և գնահատման մեթոդներ, այլընտրանքային գնահատման 
մեխանիզմների առկայություն, ուսումնական ծրագրի ճկունություն, կիրառվող 
տեխնոլոգիաներ, առցանց հնարավորություններ և այլն): Եթե այո, ապա որքանո՞վ: Եթե 
ոչ, բուհը ձեռնարկո՞ւմ է արդյոք ինչ-որ քայլեր այդ մատչելիությունն ապահովելու համար: 
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Ի՞նչ կարող է անել դասախոսը բուհը հաշմանդամություն ունեցողների համար մատչելի և 
ներառական դարձնելու համար:

10. Ըստ Ձեզ, ինչպիսի՞ ուսումնական պահանջներ է պետք կիրառել հաշմանդամություն 
ունեցող ուսանողների հանդեպ: Պե՞տք է արդյոք դրանք տարբերվեն հաշմանդամություն 
չունեցող ուսանողներին ներկայացվող ուսումնական պահանջներից (մասնակցություն, 
քննություններ, ակտիվություն և այլն): Ինչպիսի՞ արտոնություններ պետք է ունենան 
հաշմանդամություն ունեցող ուսանողները:

11. Իսկ ինչպիսի՞ դժվարությունների հետ է բախվում հաշմանդամություն ունեցող ուսանողի 
հետ աշխատող դասախոսը: Ինչպե՞ս կարելի է հաղթահարել այդ դժվարությունները:

12. Կիրառու՞մ եք արդյոք անհատական մոտեցում ուսանողների հանդեպ: Ի՞նչ է ենթադրում 
հաշմանդամություն ունեցող ուսանողի հանդեպ անհատական մոտեցումը բուհում: 

13. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ հատուկ գիտելիքներ և հմտություններ են անհրաժեշտ 
դասախոսին` հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների հետ աշխատելու համար: Ձեր 
վերապատրաստման ծրագրերի մեջ ընդգրկվա՞ծ է արդյոք ներառական կրթության 
թեման: Իսկ Դուք անձամբ մասնակցե՞լ եք նման վերապատրաստումների: Իսկ 
կցանկանայի՞ք մասնակցել ներառական կրթության վերաբերյալ դասընթացների:

14. Ձեր կարծիքով, ինչպիսի՞ դժվարությունների հետ է բախվում բուհի ադմինիստրացիան` 
հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների կրթությունը կազմակերպելիս: Ինչպե՞ս 
կարելի է հաղթահարել այդ դժվարությունները:

15. Ի՞նչ առաջարկություններ, նկատառումներ ունեք հաշմանդամություն ունեցող 
ուսանողների բարձրագույն կրթության ներառականության ապահովման վերաբերյալ:

16. Եթե չեք առարկում, խնդրում եմ տրամադրեք Ձեր հեռախոսի համարը, իմ աշխատանքը 
ստուգելու համար: 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
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Վիճակագրական տվյալների հավաքագրման թերթիկ
Բուհերի վերաբերյալ

ԲՈՒՀ-ի անվանում _______________________________________________________________________ 
Գտնվելու վայր _______________________________________________________________________ 
Ամսաթիվ ______________________________________________________________________________ 
Տվյալների հավաքագրող __________________________________________________________
Տեսակ _______________________________________________________________________  Աղբյուր 
___________________________________________________________________________________________

# Չափվող միավոր Ցուցանիշ
Բուհի հիմնադրման տարին
Բուհի մասնաշենքերի քանակը
Բուհի յուրաքանչյուր մասնաշենքի կառուցման տարիները
Ֆակուլտետների թիվը
Բուհում դասավանդող դասախոսների ընդհանուր թիվը
Նրանցից հաշմանդամություն ունեցող
Այդ թվում առաջին խմբի հաշմանդամություն
Այդ թվում երկրորդ խմբի հաշմանդամություն
Այդ թվում երրորդ խմբի հաշմանդամություն
Բուհում սովորող ուսանողների թիվը
Նրանցից հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների թիվը
Այդ թվում իգական սեռի
Այդ թվում արական սեռի
Այդ թվում առկա ուսուցման համակարգում
Այդ թվում հեռակա ուսուցման համակարգում
Այդ թվում բակալավրիատում
Այդ թվում մագիստրատուրայում
Այդ թվում բակալավրիատի I կուրսում
Այդ թվում բակալավրիատի II կուրսում
Այդ թվում բակալավրիատի III կուրսում
Այդ թվում բակալավրիատի IV կուրսում
Այդ թվում մագիստրատուրայի I կուրսում
Այդ թվում մագիստրատուրայի II կուրսում
Այդ թվում յուրաքանչյուր ֆակուլտետում

(նշել ֆակուլտետրի անվանումը)
(նշել ֆակուլտետրի անվանումը)
(նշել ֆակուլտետրի անվանումը)
(նշել ֆակուլտետրի անվանումը)
(նշել ֆակուլտետրի անվանումը)

Այդ թվում յուրաքանչյուր բաժնում
(նշել բաժնի անվանումը)
(նշել բաժնի անվանումը)
(նշել բաժնի անվանումը)
(նշել բաժնի անվանումը)
(նշել բաժնի անվանումը)
(նշել բաժնի անվանումը)
(նշել բաժնի անվանումը)
(նշել բաժնի անվանումը)
(նշել բաժնի անվանումը)
(նշել բաժնի անվանումը)
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Այդ թվում առաջին խմբի հաշմանդամություն
Այդ թվում երկրորդ խմբի հաշմանդամություն
Այդ թվում երրորդ խմբի հաշմանդամություն
Այդ թվում հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող
Այդ թվում տեսողական խնդիրներ ունեցող
Այդ թվում լսողական խնդիրներ ունեցող
Այդ թվում մտավոր խնդիրներ ունեցող
Այդ թվում խոսքային խնդիրներ ունեցող
Այդ թվում այլ տեսակի հաշմանդամություն ունեցող
Այդ թվում մինչև 18 տարեկան
Այդ թվում 19-22 տարեկան
Այդ թվում 23-30 տարեկան
Այդ թվում 31 և ավել տարեկան

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՔԱՐՏ

 Ա. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
1. Համալսարանի անվանումը _____________________________________________մասնաշենքի 

թիվը (անվանումը) ________________հասցեն__________________________________________
հեռախոսահամար ____________________

Բ. ԱՆՑՈՒՄԸ ՓՈՂՈՑԻՑ ԴԵՊԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄՈՒՏՔ
2. մայթեզր /բորդյուր/  1) կա_____սմ բարձրությամբ  2) չկա  (անցնել հարց 

4-ին)
3. թեքահարթակ բորդյուրի մոտ 1) կա_____սմ երկարությամբ _____սմ լայնությամբ  2) չկա   
4. աստիճաններ փողոցից դեպի շենք 1) __հատ, մեկ աստիճանի բարձրությունը __սմ     2) չկան 

(անցնել հարց 9-ին)
5. բազրիք աստիճանների մոտ          1) կա_____սմ բարձրությամբ 2) չկա
6. թեքահարթակ         1) կա_____սմ երկարությամբ       _____սմ լայնությամբ      2) չկա (անցնել 

հարց  8-ին)
7. բազրիք թեքահարթակի մոտ  1) կա________սմ բարձրությամբ 2) չկա 
8. թեքահարթակ կառուցելը   1) հնարավոր է     2) հնարավոր չէ (մանրամասնել) _____________

_________________________________________________________________________________________
9. փողոցից դեպի հաստատության մուտք տանող ճանապարհին այլ խոչընդոտներ 

1. քարքարոտ կամ սայլակի տեղաշարժումը խոչընդոտող գետնածածկ
2. ոչ մատչելի դարպաս (մանրամասնել) ______________________________________________________
3. սայլակի անցումը խոչընդոտող ավտոկայանատեղի
4. այլ խոչընդոտներ(մանրամասնել) _________________________________________________________

_99. այլ խոչ. չկան 
      

Գ . ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄՈՒՏՔԸ
10. աստիճաններ մուտքի մոտ 1) կան___հատ, մեկ աստիճանի բարձրությունը ___սմ    2) չկան 

(անցնել հարց 15-ին)
11. բազրիք աստիճանների մոտ             1) կա_____սմ բարձրությամբ 2) չկա
12. թեքահարթակ      1) կա_____սմ երկարությամբ        _____սմ լայնությամբ              2) չկա 

(անցնել հարց 14-ին)
13. բազրիք թեքահարթակի մոտ 1) կա ______սմ բարձրությամբ      2) չկա
14. թեքահարթակ կառուցելը. 1) հնարավոր է   2) հնարավոր չէ______________________________
15. մուտքի դռան մոտ 3 սմ-ը գերազանցող բարձրությամբ շեմ  1) կա______սմ բարձրությամբ   

 2) չկա   
16. մուտքի դռան փեղկերի քանակը  1) 1 փեղկ      2) 2 փեղկ, 2-րդ փեղկը բացվում է    3) 2 փեղկ, 2-րդ 

փեղկը չի բացվում
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17. մեկ փեղկի լայնությունը ____սմ, երկրորդ փեղկի լայնությունը ____սմ (եթե տարբերվում է 
առաջինից)

18. շենք մուտք գործելուն խոչընդոտող այլ արգելքներ.  _____________________________________
________________________________________99. այլ խոչ. չկան

Դ. ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔ           ԼՐԱՑՆԵԼ ՄԻԱՅՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄՈՒՏՔԻ 
ԱՆՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ:

19. բացի գլխավոր մուտքից այլընտրանքային մուտքերի առկայություն

1. կա մեկ այլընտրանքային մուտք

2. կան 1-ից ավելի այլընտրանքային մուտքեր (լրացնել մուտքերից ամենամատչելիի համար)

3. չկա այլընտրանքային մուտք  (անցնել հարց 36-ին)

Այլընտրանքային մուտքի գտնվելու վայրը____________________________________________

Ե. ԱՆՑՈՒՄԸ ՓՈՂՈՑԻՑ ԴԵՊԻ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔ

20. մայթեզր /բորդյուր/  1) կա_____սմ բարձրությամբ  2) չկա  (անցնել հարց 22-
ին)

21. թեքահարթակ բորդյուրի մոտ 1) կա_____սմ երկարությամբ _____սմ լայնությամբ  2) չկա   

22. աստիճաններ փողոցից դեպի շենք 1) __հատ, մեկ աստիճանի բարձրությունը __սմ     2) չկան 
(անցնել հարց 27-ին)

23. բազրիք աստիճանների մոտ          1) կա_____սմ բարձրությամբ 2) չկա

24. թեքահարթակ         1) կա_____սմ երկարությամբ       _____սմ լայնությամբ                 2) չկա 
(անցնել հարց  26-ին)

25. բազրիք թեքահարթակի մոտ  1) կա________սմ բարձրությամբ 2) չկա 

26. թեքահարթակ կառուցելը   1) հնարավոր է    2) հնարավոր չէ (մանրամասնել) ______________
_________________________________________________________________________________________

27. փողոցից դեպի հաստատության մուտք տանող ճանապարհին այլ խոչընդոտներ 

1. քարքարոտ կամ սայլակի տեղաշարժումը խոչընդոտող գետնածածկ
2. ոչ մատչելի դարպաս (մանրամասնել) ___________________________________________
3. սայլակի անցումը խոչընդոտող ավտոկայանատեղի
4. այլ (մանրամասնել) ____________________________________________________99. այլ խոչ. չկան 

Զ. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԸ

28. աստիճաններ այլընտրանքային մուտքի դռան մոտ

1) կան ___հատ, մեկ աստիճանի բարձրությունը ___սմ        2) չկան (անցնել հարց 33-ին)

29. բազրիք աստիճանների մոտ   1) կա_____սմ բարձրությամբ    2) չկա

30. թեքահարթակ   1) կա_____սմ երկարությամբ_____սմ լա յնությամբ 2) չկա   (անցնել հարց 32-
ին)

31. բազրիք թեքահարթակի մոտ  1) կա_____սմ բարձրությամբ 2) չկա

32. թեքահարթակ կառուցելը. 1) հնարավոր է  2) հնարավոր չէ___________________________________

33. մուտքի դռան մոտ 3 սմ-ը գերազանցող բարձրությամբ շեմ    1) կա______սմ բարձրությամբ    
2) չկա   

34. դռան լայնությունը ____ սմ

35. այլ արգելքներ _________________________________________________99. այլ խոչ. չկան
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Է. ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿՈՒՄ

36. աստիճաններ 1) կան  (մանրամասնել, նշել ուղղությունը)____________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____
  2) չկան 

37. սայլակով հաշմանդամի տեղաշարժմանը խոչընդոտող այլ գործոններ. 
1. անբավարար տարածություն սայլակի տեղաշարժման համար (մանրամասնել) _______________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2. մետաղյա պտտաձողով անցակետ կամ պտտվող դուռ
3. դուռ (մանրամասնել) ____________________________________________________________________
4. այլ____________________________________________________________99. այլ խոչ. չկան

38. Աստիճաններ այլ ուղղությամբ  1) կան  (մանրամասնել, նշել ուղղությունը)____________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________

____
  2) չկան 

39. սայլակով հաշմանդամի տեղաշարժմանը խոչընդոտող այլ գործոններ. 

1. անբավարար տարածություն սայլակի տեղաշարժման համար (մանրամասնել) _______________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. նեղ միջացք_____________________________________________________________________
3. մետաղյա պտտաձողով անցակետ կամ պտտվող դուռ
4. դուռ (մանրամասնել) ___________________________________________________________________
5. այլ____________________________________________________________________99. այլ խոչ. չկան

Ը. ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄՅՈՒՍ ՀԱՐԿԵՐՈՒՄ (լրացնել, եթե տարբերվում է)   
ՀԱՐԿ______ 

40. աստիճաններ 1) կան  (մանրամասնել, նշել ուղղությունը)____________________________

____________________________________________________________________________________   2) չկան 

41. սայլակով հաշմանդամի տեղաշարժմանը խոչընդոտող այլ գործոններ. 

1. անբավարար տարածություն սայլակի տեղաշարժման համար (մանրամասնել) 

_________________________________________________________________________________________

2. նեղ միջանցք_____________________________________________________________________________

3. մետաղյա պտտաձողով անցակետ կամ պտտվող դուռ

4. դուռ (մանրամասնել) _____________________________________________________________________

5. այլ____________________________________________________________99. այլ խոչ. չկան

Թ. ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄՅՈՒՍ ՀԱՐԿԵՐՈՒՄ (լրացնել, եթե տարբերվում է)   
ՀԱՐԿ______ 

42. աստիճաններ 1) կան  (մանրամասնել)________________________________________________

__________________________________________________________________________   2) չկան 

43. սայլակով հաշմանդամի տեղաշարժմանը խոչընդոտող այլ գործոններ. 

1. անբավարար տարածություն սայլակի տեղաշարժման համար (մանրամասնել) _______________
_________________________________________________________________________________________

2. նեղ միջանցք_____________________________________________________________________________
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3. մետաղյա պտտաձողով անցակետ

4. դուռ (մանրամասնել) _____________________________________________________________________

5. այլ____________________________________________________________________99. այլ խոչ. չկան

Ժ. ՎԵՐԵԼԱԿ 1 Մի քանի վերելակի դեպքում լրացնել 
ամենամատչելին: 
  

44.  շինության հարկերի քանակը ______ (1-հարկանի շինության դեպքում անցնել հարց 54-ին

45. վերելակ    1) կա    2) չկա (անցնել հարց 54-ին)

46. աստիճաններ դեպի վերելակ 1) կան  (նկարագրել) ________________________________   

_____________________________________________________________________________________ 2) չկան 

47. վերելակի դռան բացվածքի լայնությունը ____սմ խցի խորությունը _____սմ

48. Ո՞ր հարկերում է գործում վերելակը __________

49. այլ (մանրամասնել) _______________________________________________________

Ի. ՎԵՐԵԼԱԿ 2       50-53 հարցերը լրացնել, եթե կա վերելակ, որն այլ ուղղությամբ է տանում 
(մանրամասնել)_______
_____________________________________________________________________________________

50. աստիճաններ դեպի վերելակ 1) կան  (նկարագրել) _______________________________________   

_______________________________________________________________________________________ 2) չկան 

51. վերելակի դռան բացվածքի լայնությունը ____սմ խցի խորությունը _____սմ 

52. Ո՞ր հարկերում է գործում վերելակը __________

53. այլ (մանրամասնել) _______________________________________________________

Լ. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 1 Կանանց, տղամարդկանց, անձնակազմի 
ՀԱՐԿ_____

54. սանհանգույցի դռան լայնությունը ____սմ 

55. սանհանգույցի դուռը բացվում է 1) դեպի դուրս      2) դեպի ներս 3) դեպի կողք

56. սանհանգույցի կառուցվածքը 1) առանձնացված 2) խցիկներ

57. զուգարանակոնքի տեսակը  1) սովորական  2) «թուրքական»   

58. դեպի զուգարանակոնք / «թուրքական» զուգարան սայլակի մոտեցմանը խոչընդոտող առարկա/
ներ/. 

 1) կան _________________________________________________________________________________      
2) չկան 

59. հաշմանդամների համար բռնաձող.   1) կա ______սմ բարձրությամբ      2) չկա   (անցնել հարց 
61-ին)

60. բռնաձողի հեռավորությունը զուգարանակոնքից _________սմ 
61. զուգարանակոնքի կողային հատվածներում ազատ տարածություն. 

 1) աջից ______սմ  2)  ձախից______սմ         3) ետնամասից   _____ սմ  4) դիմացից _____ սմ
62. խոչընդոտներ զուգարանակոնքին մոտենալիս.   1) առկա են_______________________2) առկա չեն
63. լվացարանի բարձրությունը _____սմ
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64. տագնապի կոճակ սանհանգույցում.  1) կա, հեռավորությունը զուգարանակոնքից  ___սմ   2) չկա
Խ. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ 2   լրացնել եթե տարբերվում է առաջինից    Կանանց, 
տղամարդկանց, անձնակազմի ՀԱՐԿ_____

65. սանհանգույցի դռան լայնությունը ____սմ 

66. սանհանգույցի դուռը բացվում է 1) դեպի դուրս  2) դեպի ներս  3) դեպի 
կողք

67. սանհանգույցի կառուցվածքը  1) առանձնացված 2) խցիկներ

68. զուգարանակոնքի տեսակը  1) սովորական   2) «թուրքական»   

69. դեպի զուգարանակոնք / «թուրքական» զուգարան սայլակի մոտեցմանը խոչընդոտող առարկա/
ներ/. 

 1) կան _________________________________________________________________      2) չկան 

70. հաշմանդամների համար բռնաձող.   1) կա ______սմ բարձրությամբ      2) չկա   (անցնել հարց 
72-ին)

71. բռնաձողի հեռավորությունը զուգարանակոնքից _________սմ 

72. զուգարանակոնքի կողային հատվածներում ազատ տարածություն.  1) աջից ______սմ               
2)  ձախից______սմ         3) ետնամասից   _____ սմ 4) դիմացից _____ սմ

73. խոչընդոտներ զուգարանակոնքին մոտենալիս.   1) առկա են_______________________2) առկա չեն

74. լվացարանի բարձրությունը _____սմ

75. տագնապի կոճակ սանհանգույցում.  1) կա, հեռավորությունը զուգարանակոնքից  ___սմ   2) չկա

Ծ. ԲՈՒԺԿԵՏ  ՀԱՐԿ___

76. աստիճաններ մուտքի մոտ 1) կան  (նկարագրել) __________________________________________
___________2) չկան

77. այլ խոչընդոտներ մուտքի մոտ____________________________________________99. այլ խոչ. չկան

78. բուժկետի դռան մոտ 3 սմ-ը գերազանցող բարձրությամբ շեմ 1) կա______սմ բարձրությամբ                        
2) չկա

79. մուտքի դռան լայնությունը ____ սմ

80. բուժկետի ներսում թախտի բարձրությունը______սմ

81. բուժկետի ներսում անբավարար տարածություն սայլակի տեղաշարժման համար (մանրամասնել)  
_________________________________________________________________________________________

82. այլ խոչընդոտներ բուժկետի ներսում (մանրամասնել) ______________________99. այլ խոչ. չկան

Կ. ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿ     ՀԱՐԿ______

83. աստիճաններ մուտքի մոտ 1) կան  (նկարագրել)__________________________________2) չկան

84. սենյակ մուտք գործելուն խոչընդոտող այլ խնդիրներ _______________________________________
_______________________________________________________________________99. այլ խոչ. չկան

85. մուտքի դռան մոտ 3 սմ-ը գերազանցող բարձրությամբ շեմ 1) կա______սմ բարձրությամբ    2) չկա

86. մուտքի դռան լայնությունը ____ սմ

87. համակարգչային սեղանների խորշի բարձրություն ____սմ,  մակերեսի բարձրություն___սմ, 
խորություն____սմ

 խորշի լայնություն______սմ
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88. այլ անհրաժեշտ առարկաներ սենյակի ներսում
1. առարկա_________________________ բարձրությունը______սմ
2. առարկա_________________________ բարձրությունը______սմ
3. առարկա_________________________ բարձրությունը______սմ

89. անբավարար տարածություն սայլակի տեղաշարժման, համակարգիչներին մոտենալու համար 
(մանրամասնել) _________________________________________________________________________

90. այլ խոչընդոտներ (մանրամասնել) ______________________________________99. այլ խոչ. չկան

Հ. ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏԻՎ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ_____________________________ ՀԱՐԿ______

91. աստիճաններ մուտքի մոտ 1) կան (նկարագրել) ______________________________________   
_______________________________________________________________________________________2) չկան

92. գրասենյակ մուտք գործելուն խոչընդոտող այլ խնդիրներ ___________________________________
______________________________________________________________________________99. այլ խոչ. չկան

93. գրասենյակի դռան մոտ 3 սմ-ը գերազանցող բարձրությամբ շեմ 1) կա______սմ բարձրությամբ    2) 
չկա   

94. գրասենյակի դռան լայնությունը ____ սմ

95. աստիճաններ սենյակի ներսում (նկարագրել)________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________2) չկան

96. գրասենյակի ներսում անբավարար տարածություն սայլակի տեղաշարժման համար  
(մանրամասնել) 

97. այլ խոչընդոտներ ներսում (մանրամասնել)__________________________________________________ 
_______________________________________________________________________99. այլ խոչ. չկան

98. ուսանողների համար նախատեսված սեղան 1) կա 2) չկա (անցնել հարց 100-ին)

99. սեղանի խորշի բարձրություն ____սմ,  լայնություն______սմ, մակերեսի բարձրություն___սմ, 
խորություն____սմ 

Ձ. ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏԻՎ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ_____________________________ ՀԱՐԿ______

100. աստիճաններ մուտքի մոտ 1) կան (նկարագրել) _______________________________________   
__________________________________________________________________________________2) չկան

101. գրասենյակ մուտք գործելուն խոչընդոտող այլ խնդիրներ __________________________________
102. _______________________________________________________________________99. այլ խոչ. չկան

103. գրասենյակի դռան մոտ 3 սմ-ը գերազանցող բարձրությամբ շեմ 1) կա______սմ բարձրությամբ    2) 
չկա   

104. գրասենյակի դռան լայնությունը ____ սմ

105. աստիճաններ սենյակի ներսում (նկարագրել)________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________2) չկան

106. գրասենյակի ներսում անբավարար տարածություն սայլակի տեղաշարժման համար  
(մանրամասնել) _________________________________________________________________________

107. այլ խոչընդոտներ ներսում (մանրամասնել)__________________________________________________ 
________________________________________________________________________99. այլ խոչ. չկան

108. ուսանողների համար նախատեսված սեղան 1) կա 2) չկա (անցնել հարց 109-ին)

109. սեղանի խորշի բարձրություն ____սմ,  լայնություն______սմ, մակերեսի բարձրություն___սմ, 
խորություն____սմ 
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Ղ. ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏԻՎ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ_____________________________ ՀԱՐԿ______

110. աստիճաններ մուտքի մոտ 1) կան (նկարագրել) _______________________________________   
_____________________________________________________________________________________2) չկան

111. գրասենյակ մուտք գործելուն խոչընդոտող այլ խնդիրներ ____________________________

112. _______________________________________________________________________99. այլ խոչ. չկան

113. գրասենյակի դռան մոտ 3 սմ-ը գերազանցող բարձրությամբ շեմ 1) կա_____սմ բարձրությամբ                  
2) չկա   

114. գրասենյակի դռան լայնությունը ____ սմ

115. աստիճաններ սենյակի ներսում (նկարագրել)____________________________________  ______
__________________________________________________________________________________2) չկան

116. գրասենյակի ներսում անբավարար տարածություն սայլակի տեղաշարժման համար  
(մանրամասնել) 

117. այլ խոչընդոտներ ներսում (մանրամասնել)__________________________________________________ 
________________________________________________________________________99. այլ խոչ. չկան

118. ուսանողների համար նախատեսված սեղան 1) կա 2) չկա (անցնել հարց 118-ին)

119. սեղանի խորշի բարձրություն ____սմ,  լայնություն______սմ, մակերեսի բարձրություն___սմ, 
խորություն____սմ 

Ճ. ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ ՍԵՆՅԱԿ/ ԴԱՀԼԻՃ  ՀԱՐԿ ____

120. աստիճաններ մուտքի մոտ 1) կան (նկարագրել) ______________________________________   
_______________________________________________________________________________________2) չկան

121. սենյակ մուտք գործելուն խոչընդոտող այլ խնդիրներ _______________________________________
______________________________________________________________________________99. այլ խոչ. չկան

122. սենյակի դռան մոտ 3 սմ-ը գերազանցող բարձրությամբ շեմ 1) կա______սմ բարձրությամբ    2) չկա   

123. սենյակի դռան լայնությունը ____ սմ

124. աստիճաններ սենյակի ներսում (նկարագրել)___________________________________________  
__________________________________________________________________________________2) չկան

125. սեղանի խորշի բարձրություն ____սմ,  լայնություն______սմ, մակերեսի բարձրություն___սմ, 
խորություն____սմ 

126. սեղանի խորշի բարձրություն ____սմ,  լայնություն______սմ, մակերեսի բարձրություն___սմ, 
խորություն____սմ 

127. այլ անհրաժեշտ առարկաներ սենյակում

1. առարկա_________________________ բարձրությունը______սմ
2. առարկա_________________________ բարձրությունը______սմ
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128. խոչընդոտներ դեպի բեմ տանող ճանապարհ
ին________________________________________________________

129. ամբիոնի բարձրությունը _____սմ

130. սենյակի ներսում սայլակով հաշմանդամի տեղաշարժմանը խոչընդոտող այլ գործոններ. 

131. անբավարար տարածություն սայլակի տեղաշարժման համար (մանրամասնել) _________________
այլ (մանրամասնել) _______________________________________________________99. այլ խոչ. չկան

Մ. ԲՈՒՖԵՏ  ՀԱՐԿ ____

132. աստիճաններ մուտքի մոտ (նկարագրել) _____________________________________________   
_______________________________________________________________________________________2) չկան

133. սենյակ մուտք գործելուն խոչընդոտող այլ խնդիրներ ___________________________
______________________________________________________________________________99. այլ խոչ. չկան

134. սենյակի դռան մոտ 3 սմ-ը գերազանցող բարձրությամբ շեմ 1) կա______սմ բարձրությամբ    2) չկա   

135. սենյակի դռան լայնությունը ____ սմ

136. սենյակի ներսում սայլակով հաշմանդամի տեղաշարժմանը խոչընդոտող այլ գործոններ. 
1. անբավարար տարածություն սայլակի տեղաշարժման համար (մանրամասնել) ______________

_____________________________________
____________________________________

2. այլ խոչընդոտներ ներսում (մանրամասնել)______________________________ _________________
____________________________________________________________________ 99. այլ խոչ. չկան

137. սեղանի խորշի բարձրություն ____սմ,  լայնություն______սմ, մակերեսի բարձրություն___սմ, 
խորություն____սմ 

Յ. ԼՍԱՐԱՆ (նշանակությունը)______________________________________  ՀԱՐԿ ____

138. աստիճաններ մուտքի մոտ (նկարագրել) _____________________________________________   
_______________________________________________________________________________________2) չկան

139. դռան մոտ 3 սմ-ը գերազանցող բարձրությամբ շեմ 1) կա______սմ բարձրությամբ    2) չկա   

140. դռան լայնությունը ____ սմ

141. մուտք գործելուն խոչընդոտող այլ խնդիրներ _______________________________99. այլ խոչ. չկան

142. լսարանի ներսում սայլակով հաշմանդամի տեղաշարժմանը խոչընդոտող այլ գործոններ. 
1. նեղ միջանցք
1. անբավարար տարածություն սայլակի տեղաշարժման համար (մանրամասնել) ______________

_______________________________________________________________________________________
1. այլ (մանրամասնել) ___________________________________________________99. այլ խոչ. չկան

143. սեղանի խորշի բարձրություն ____սմ,  լայնություն______սմ, մակերեսի բարձրություն___սմ, 
խորություն____սմ 

144. գրատախտակի բարձրությունը ___ սմ հեռավորությունը ամենամոտ սեղանից _____սմ

145. Արդյո՞ք հնարավոր է մոտենալ գրատախտակին սայլակով 1) այո  2) ոչ________________________

146. այլ անհրաժեշտ առարկաներ լսարանում
1. առարկա_________________________ բարձրությունը______սմ
2. առարկա_________________________ բարձրությունը______սմ
3. առարկա_________________________ բարձրությունը______սմ
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Ն. ԼՍԱՐԱՆ (նշանակությունը)______________________________________  ՀԱՐԿ ____

147. աստիճաններ մուտքի մոտ (նկարագրել) _____________________________________________   
______________________________________________________________________________________2) չկան

148. դռան մոտ 3 սմ-ը գերազանցող բարձրությամբ շեմ 1) կա______սմ բարձրությամբ    2) չկա   

149. դռան լայնությունը ____ սմ

150. մուտք գործելուն խոչընդոտող այլ խնդիրներ __________________________________99. խոչ. չկան

151. լսարանի ներսում սայլակով հաշմանդամի տեղաշարժմանը խոչընդոտող այլ գործոններ. 
1. նեղ միջանցք
2. անբավարար տարածություն սայլակի տեղաշարժման համար (մանրամասնել) ____________

______________________________________________________________________________________
3. այլ (մանրամասնել) _________________________________________________99. այլ խոչ. չկան

152. սեղանի խորշի բարձրություն ____սմ,  լայնություն______սմ, մակերեսի բարձրություն___սմ, 
խորություն____սմ 

153. գրատախտակի բարձրությունը ___ սմ հեռավորությունը ամենամոտ սեղանից _____սմ

154. Արդյո՞ք հնարավոր է մոտենալ գրատախտակին սայլակով 1) այո 2) ոչ___________________________

155. այլ անհրաժեշտ առարկաներ լսարանում
1. առարկա_________________________ բարձրությունը______սմ
2. առարկա_________________________ բարձրությունը______սմ
3. առարկա_________________________ բարձրությունը______սմ

Շ. ԼՍԱՐԱՆ (նշանակությունը)_____________________________________  ՀԱՐԿ ____

156. աստիճաններ մուտքի մոտ (նկարագրել) _____________________________________________   
______________________________________________________________________________________2) չկան

157. դռան մոտ 3 սմ-ը գերազանցող բարձրությամբ շեմ 1) կա______սմ բարձրությամբ    2) չկա   

158. դռան լայնությունը ____ սմ

159. մուտք գործելուն խոչընդոտող այլ խնդիրներ __________________________________99. խոչ. չկան

160. լսարանի ներսում սայլակով հաշմանդամի տեղաշարժմանը խոչընդոտող այլ գործոններ. 
1. նեղ միջանցք
2. անբավարար տարածություն սայլակի տեղաշարժման համար (մանրամասնել) 

____________________________________________________________________________________________
3. այլ (մանրամասնել) ___________________________________________________99. այլ խոչ. չկան

161. սեղանի խորշի բարձրություն ____սմ,  լայնություն______սմ, մակերեսի բարձրություն___սմ, 
խորություն____սմ 

162. գրատախտակի բարձրությունը ___ սմ հեռավորությունը ամենամոտ սեղանից _____սմ

163. Արդյո՞ք հնարավոր է մոտենալ գրատախտակին սայլակով  1) այո   2) ոչ____________________________

164. այլ անհրաժեշտ առարկաներ լսարանում
1. առարկա_________________________ բարձրությունը______սմ
2. առարկա_________________________ բարձրությունը______սմ
3. առարկա_________________________ բարձրությունը______սմ

Ո. ԳՐԱԴԱՐԱՆ  ՀԱՐԿ ____      ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ_______________________________

165. աստիճաններ մուտքի մոտ (նկարագրել) ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

166. սենյակ մուտք գործելուն խոչընդոտող այլ խնդիրներ _______________________________________
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_______________________________________________________________________________99. այլ խոչ. չկան
167. մուտքի դռան մոտ 3 սմ-ը գերազանցող բարձրությամբ շեմ 1) կա______սմ բարձրությամբ    2) չկա

168. մուտքի դռան լայնությունը ____ սմ

169. գրադարանի ներսում սայլակով հաշմանդամի տեղաշարժմանը խոչընդոտող այլ գործոններ. 
անբավարար տարածություն սայլակի տեղաշարժման համար (մանրամասնել) _____________
այլ (մանրամասնել) ________________________99. այլ խոչ. չկան

170. սեղանի խորշի բարձրություն ____սմ,  լայնություն______սմ, մակերեսի բարձրություն___սմ, 
խորություն____սմ 

171. Արդյո՞ք հնարավոր է մոտենալ գրադարակներին անվասայլակով 1) այո 2) ոչ______________

Չ. ԱՅԼ

172. Անվասայլակի համար գծանշված ավտոկայանատեղի 1) այո 2) ոչ

173. Բրայլյան ցուցատախտակներ 1) այո __________________________________________________2) ոչ

174. Դեղին գծանշված եզրեր 1) այո _______________________________________________________2) ոչ

175. Այլ նշումներ (դիտարկման ժամանակ եղած խնդիրները, տհաճ/հաճելի անակնկալները և այլն) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Լրացրեց _________________________________________  Ստորագրություն __________________  
Ամսաթիվ ______________  

Ընդունեց` ________________________________________  Ստորագրություն __________________  
Ամսաթիվ _____________ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. 
Ուսումնասիրված բուհերի ցանկ

Պետական բուհեր
1. Երևանի պետական համալսարան 
2. Երևանի պետական բժշկական համալսարան 
3. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
4. Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարան
5. Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան
6. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
7. Երևանի պետական կոնսերվատորիա
8. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
9. Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարան
10. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ 
11. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ 
12. Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ
13. Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղ

Ոչ պետական բուհեր
14. Երևանի Գլաձոր կառավարման համալսարան
15. Երևանի Հյուսիսային համալսարան
16. Երևանի գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի Ուրարտու համալսարան
17. Մովսես Խորենացու անվան համալսարան
18. ՄՖԲ ֆինանսական ակադեմիա
19. Երևանի Եվրասիա միջազգային համալսարան
20. Հեռուստատեսության և ռադիոյի ակադեմիա
21. Երևանի գեղեցիկ արվեստների ազգային ակադեմիա
22. Ազպաթ-Վետերան Երևանի դատական փորձագիտության և հոգեբանության 

համալսարան
23. Գալիք համալսարան
24. Երևանի գյուղատնտեսական համալսարան
25. Երևանի Հայբուսակ համալսարան 
26. Իմաստասեր Անանիա Շիրակացի համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ
27. Մխիթար Գոշ միջազգային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ

Միջպետական բուհեր
28. Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան
29. Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
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