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 ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ 
ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿ

ԱԼԲԵՐՏ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր
ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գա յին 
կենտ րո նի տնօ րեն

 Գ ի տակր թա կան մի ջազ գա յին կենտ րո-
նը (ԳԿՄԿ)  ՀՀ գի տութ յուն նե րի ազ գա յին 
ա կա դե միա յի հա մա կար գի կա ռուց ված-

քա յին միա վոր նե րից մեկն է: Այն ստեղծ վել է 1997 
թվա կա նին՝ ՀՀ ԳԱԱ նա խա գա հութ յան կազ մում 
գոր ծող աս պի րան տու րա յի բաժ նի հի ման վրա: 
 Կենտ րո նի խնդիրն աս պի րան տու րա յի, հայ ցոր-
դութ յան և  դոկ տո րան տու րա յի մի ջո ցով գի տա-
ման կա վար ժա կան կադ րե րի պատ րաս տում է:

 Հաշ վի առ նե լով ՀՀ ԳԱԱ հե տա զո տա կան մեծ 
նե րու ժը, նյու թա տեխ նի կա կան և  տա րած քա յին 
հնա րա վո րութ յուն նե րը և  մաս նա գի տա կան ու-
սուց ման մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րը՝  Կենտ րո նը 
2004 թվա կա նից ընդ լայ նեց իր գոր ծու նեութ յու նը՝ 
կազ մա կեր պե լով ու սու ցում նաև մա գիստ րո սա-
կան կրթա կան ծրագ րե րով:

 Կենտ րո նում մա գիստ րո սա կան կրթա կան 
ծրագ րե րով ու սուց ման  կազ մա կեր պում ինք նա-
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ն պա տակ չէ: Այն ա րա գաց նում 
է ան ցու մը կրթութ յու նից դե-
պի գի տա կան   գոր ծու նեութ-
յուն, ո րին մե ծա պես նպաս-
տում է այն հան գա ման քը, որ 
 Կենտ րո նի մաս նա գի տա կան 
ամ բիոն նե րը տե ղա բաշխ ված 
են հա մա կար գի հա մա պա-
տաս խան գի տա հե տա զո տա-
կան կազ մա կեր պութ յուն նե-
րում, որ տեղ աշ խա տում են 
գոր ծող գիտ նա կան նե րը և  
ո րոնք դա սա վան դում են 
 Կենտ րո նում:  Մա գիստ րոս նե րի 
պատ րաս տու մ այս պի սի մի-
ջա վայ րում հնա րա վո րութ յուն 
է տա լիս մա գիստ րանտ նե-
րին հնա րա վո րինս ա րագ ին-
տեգր վե լու գոր ծող գի տա կան 
մի ջա վայ րին և  ձեռք բե րե լու 
աշ խա տան քի հմտութ յուն ներ 
և  գի տա կան մտա ծո ղութ յուն: 

 Հա սա րա կա կան-քա ղաքա-   
կան կան քում վեր ջերս ակ-
տի վա ցել են կրթութ յան և 
 գի տութ յան մեր ձեց ման վե րա-
բեր յալ տա րա տե սակ քննար-
կում ե րը:  Մեր ժա մա նակ նե-
րի էա կան բնու թագ րե րից է 
այն փաս տը, որ կրթութ յու-
նը և  գի տութ յու նը չեն կա-
րող զար գա նալ բա ցար ձա-
կա պես ինք նու րույն, ի րա րից 
ան կախ:  Միայն կրթութ յան և 
 գի տութ յան հա մադ րու մը կա-
րող է ա պա հո վել գի տա տեխ-

նի կա կան ա ռա ջըն թա ցը:
 Լա վա գույն մաս նա գետ-

նե րը պատ րաստ վում են այն-
տեղ, որ տեղ ա պա հով վում է 
ու սում ա կան գոր ծըն թա ցի 
սերտ կա պը գի տա հե տա զո-
տա կան աշ խա տան քի հետ: 
Այ սօր ամ բողջ աշ խար հում 
գի տութ յան և կր թութ յան ին-
տեգր ման ա մե նաարդ յու նա-
վետ մի ջո ցը հա մար վում են՝ 
ա. հե տա զո տա կան հա մալ սա-
րան նե րը, ո րոնց ներ կա յաց վող 
ա մե նաէա կան պա հանջ նե-
րից են գի տա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի առ կա յութ յու նը 
հա մա սա րա նի կազ մում, բ. ու-
սա նող նե րի գե րակ շիռ մա սի 
մա գիստ րանտ և  աս պի րանտ 
լի նե լը: Այս ի մաս տով, ըստ 

էութ յան, ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա-
կան մի ջազ գա յին կենտ րո նը 
հե տա զո տա կան հա մալ սա-
րա նի ա ռա ջին և  դեռևս միակ 
նա խա տիպն է ՀՀ կրթա կան 
հա մա կար գում: 

 Հե տա զո տա կան հա մալ սա-
րա նը գի տութ յան և կր թութ յան 
ին տեգ րում ի րա կա նաց նում 
է իր կազ մում գոր ծող գի տա-
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
հետ ուղ ղա հա յաց կա պե րով: 
ԳԿՄԿ-ը, լի նե լով ՀՀ ԳԱԱ հա-
մա կար գի կա ռուց ված քա յին 
միա վոր նե րից մե կը, ԳԱԱ հա-
մա կար գի գի տա կան կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի հետ հա մա-
գոր ծակ ցում է հո րի զո նա կան 
կա պե րով՝ մաս նա գի տա կան 
ամ բիոն ներ տե ղադ րե լով հա-
մա պա տաս խան գի տա հե-
տա զո տա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րում: Կր թութ յան և 
 գի տութ յան մեր ձեց մանն ուղղ-
ված այս քայ լե րը նպաս տում 
են նաև ա կա դե միա կան հա-
մա կար գի գի տա կան կադ րե րի 
ե րի տա սար դաց մա նը: 

 Կենտ րո նը լիո վին բա վա-
րա րում է նաև այն պայ մա նը, 
հա մա ձայն ո րի՝ հե տա զո տա-
կան հա մալ սա րա նի ու սա նող-
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նե րի գե րակ շիռ մա սը պետք է 
լի նի մա գիստ րանտ և  աս պի-
րանտ, քա նի որ  Կենտ րո նում 
կրթութ յու նը կազ մա կերպ վում 
է բա ցա ռա պես մա գիստ րո-
սա կան և  աս պի րան տա կան 
կրթա կան ծրագ րե րով: Այ սօր 
 Կենտ րո նում ու սու ցա նում և 
 հե տա զո տա կան աշ խա տանք 
են ի րա կա նաց նում 700-ից 
ա վե լի մա գիստ րանտ ներ, 350-
ից ա վե լի աս պի րանտ ներ և 
 հայ ցորդ ներ: 

Ար տա սահ ման յան հե տա-
զո տա կան հայտ նի շատ հա-
մալ սա րան ներ ու նեն մի լիարդ 
դո լա րի կար գի բյու ջե (օ րի-
նակ՝  Տե խա սի հե տա զո տա-
կան հա մալ սա րա նի բյու ջեն 
3 մի լիարդ դո լար է), ուս տի 
հաս կա նա լի է, որ  Կենտ րո նի 
և  հե տա զո տա կան հա մալ սա-
րան նե րի հիմ ա կան տար բե-

րութ յու նը հենց բյու ջեի չա-
փի մեջ է: ԳԿՄԿ-ի տա րե կան 
բյու ջեն չի գե րա զան ցում 300 
մի լիոն դրա մը, ո րից միայն 11 
մի լիոն դրամ է հատ կաց վում 
պե տա կան բյու ջեից: Բ յու-
ջեի պա կա սը ինչ-որ չա փով 
փոխ հա տուց վում է մի ջազ գա-
յին դրա մաշ նորհ նե րի հաշ-
վին:  Վեր ջին 7-8 տա րի նե րի 
ըն թաց քում  Կենտ րո նը տար-
բեր դրա մաշ նորհ նե րի մի ջո-
ցով ստա ցել է մոտ 700.000 
եվ րո գու մար, որն ուղղ վել է 
 Կենտ րո նի տեխ նի կա կան վե-
րա զին մա նը, կա ռա վար ման 
է լեկտ րո նա յին հա մա կար գի 
ներդր մա նը, պրո ֆե սո րա դա-
սա խո սա կան կազ մի վե րա-
պատ րաստ մա նը, հե ռա վար 
ձևա չա փով դա սըն թաց նե րի 
մշակ մա նը և  ու սա նող նե րի 
փո խա նակ մա նը: Ն շենք նաև, 

որ 2018 թ. ԳԿՄԿ-ն ԳԱԱ է կո-
լո գա նոոս ֆե րա յին հե տա-
զո տութ յուն նե րի կենտ րո նի 
հետ հա մա տեղ մաս նակ ցում 
է մի խո շոր նա խագ ծի՝ 1 մի-
լիոն եվ րո ընդ հա նուր բյու-
ջեով: Ոչ պա կաս կար ևոր է 
նաև այն հան գա ման քը, որ 
 Կենտ րոնն ան հա տույց օգ տա-
գոր ծում է ԳԱԱ հա մա կար գի 
գի տա հե տա զո տա կան կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի նյու թա-
տեխ նի կա կան հնա րա վո րութ-
յուն նե րը:

Այս ա մե նը վկա յում է այն 
մա սին, որ ՀՀ ԳԱԱ հա մա-
կար գում մա գիստ րո սա կան 
կրթութ յան ի րա կա նա ցու մը ոչ 
միայն խիստ անհ րա ժեշտ, այլև 
կար ևոր է ա կա դե միա յի գի-
տա կան հա րուստ նե րուժն օգ-
տա գոր ծե լու, ո րակ ալ կադ րեր 
պատ րաս տե լու, հե տա գա յում 
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այդ կադ րե րով հա մա կար գի 
գի տա կան կազ մա կեր պութ-
յուն նե րը և տն տե սութ յան 
ա ռան ձին ճյու ղե րը հա մալ րե լու 
տե սանկ ու նից: 

 Մա  գ ի ս տ  ր ա  տ ո ւ  ր ա  յ ո ւ մ 
հիմ ա կա նում դա սա վան-
դում են ՀՀ ԳԱԱ լա վա գույն 
գիտ նա կան նե րը (ա կա դե մի-
կոս ներ, թղթա կից ան դամ-
ներ, գի տութ յան դոկ տոր ներ 
և  թեկ նա ծու ներ): Ու սում ա-
կան ծրագ րե րով նա խա տես-
ված հե տա զո տա կան աշ-
խա տանք նե րը տար վում են 
հա մա պա տաս խան գի տա-
կան հաս տա տութ յուն նե րում, 
ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա-
լիս բարձ րա գույն կրթութ յա-
նը հա ղոր դե լու ճկու նութ յուն, 
այն կողմ ո րո շե լու դե պի ար-
դի հիմ ախն դիր ներ, խո րաց-
նե լու մաս նա գի տա կան պատ-
րաստ վա ծութ յու նը: 2004 թ. իր 
գոր ծու նեութ յու նը 3 մաս նա-
գի տութ յու նով և 39 մա գիստ-
րան տով սկսած ԳԿՄԿ-ի մա-
գիստ րա տու րան այ սօր ար դեն 
վե րած վել է համ բա վա վոր ու-
սում ա կան հաս տա տութ յան, 
որ տեղ կրթութ յու նը (առ կա և 
 հե ռա կա ու սուց մամբ) ի րա կա-
նաց վում է 32 մաս նա գի տութ-
յուն նե րով, իսկ ու սա նող նե րի 
թի վը ո րոշ տա րի նե րի գե րա-
զան ցել է հա զա րը:

 Հաշ վի առ նե լով կրթութ յա նը 
ներ կա յաց վող ժա մա նա կա կից 
պա հանջ նե րը և  պար բե րա բար 
ձգտե լով կրթութ յան ո լոր տում 
նո րա րա րութ յուն նե րի ներդր-
ման՝ ԳԿՄԿ-ն 2014 թ. -ից ի րա-
կա նաց նում է նաև հե ռա վար 
դա սըն թաց ներ, ո րոնց շրջա-
նակ նե րում հա սա րա կա կան 
ո րո շա կի խմբեր (շրջա նա-
վարտ ներ, գոր ծա զուրկ ներ, 
տնա յին տնտե սու հի ներ, հա-

տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ան-
ձինք և  այլք) հե ռա վար ձևով 
վե րա պատ րաստ վե լու հնա-
րա վո րութ յուն են ստա ցել:  Այս 
փոր ձը ցույց տվեց, որ հա-
սա րա կութ յան շրջա նում շատ 
մեծ է հե տաքրք րութ յունն առ-
ցանց դա սըն թաց նե րի նկատ-
մամբ, ո րը շա րու նա կա կան 
կրթութ յան լա վա գույն մո դելն 
է:  Կենտ րո նի կազ մա կեր պած 
հե ռա վար 20 դա սըն թաց նե րին 
մաս նակ ցել է ա վե լի քան 700 
հո գի, ո րից 507-ը հա ջո ղութ-
յամբ հաղ թա հա րել է սահ ման-
ված շե մը և ս տա ցել հա մա-
պա տաս խան հա վաս տա գիր: 
 Դա սըն թաց ներն ընտր վել են 
հան րա պե տութ յան մար զե-
րում ի րա կա նաց ված մշտա-
դի տարկ ման արդ յունք նե րով: 
Ու նե նա լով այս հա ջող ված 
փոր ձը՝ 2017 թ. ԳԿՄԿ-ն ՀՀ պե-
տա կան կա ռա վար ման ա կա-
դե միա յի հետ հա մա տեղ, ա ռա-
ջի նը հետ բու հա կան կրթա կան 
հա մա կար գում, կազ մա կեր-
պեց մա գիստ րո սա կան հե ռա-
վար կրթութ յուն՝ « Գոր ծա րար 
վար չա րա րութ յուն» մաս նա գի-
տութ յամբ, մա գիստ րո սա կան 
դիպ լո մի շնորհ մամբ: 

 Հե ռա վար ձևա չա փով 
կրթա կան գոր ծըն թա ցի ա պա-
հով ման տե ղե կատ վա կան 
ա վան դա կան պա շար նե րին 
զու գա հեռ՝ լայ նո րեն կի րառ-
վում են նաև հա տուկ մաս նա-
գի տաց ված մուլ տի մե դիա կան 
և  է լեկտ րո նա յին դա սագր քեր, 
ձեռ նարկ ներ, է լեկտ րո նա յին 
ու սում ա մե թո դա կան հա մա-
լիր ներ: Այս ա մենն ա պա հո վում 
է  Կենտ րո նին սպա սար կող ՀՀ 
ԳԱԱ հիմ ա րար գի տա կան 
գրա դա րա նը, որն ու նի ա վե լի 
քան 3 մի լիոն թվայ նաց ված էջ՝ 
նե րառ յալ գրքեր, պար բե րա-

կան ներ և  հոդ ված ներ:
 Մեր ժա մա նակ նե րում, 

մարդ կանց գերզ բաղ վա ծութ-
յան պայ ման նե րում, շատ կա-
ր ևոր է ժա մա նա կի տնտեսու-
մը, ո րը կա րող է ա պա հո վել 
հե ռա վար կրթութ յու նը: Ն շենք 
նաև, որ հե ռա վար կրթութ յան 
ինք նար ժեքն ա վե լի ցածր է, 
ո րից շա հում են ինչ պես ու սա-
նող նե րը, այն պես էլ կրթութ-
յունն ի րա կա նաց նող հաս տա-
տութ յուն նե րը:

 Կենտ րո նի տեխ նի կա կան և 
 կադ րա յին նե րուժն ու հա ջող-
ված փոր ձը հնա րա վո րութ յուն 
են տա լիս կազ մա կեր պե լու 
հե ռա վար մա գիստ րո սա կան 
կրթութ յուն թույ լատ րե լի յու րա-
քանչ յուր մաս նա գի տութ յամբ:

 Հե տա զո տա կան հա մալ-
սա րան նե րին ներ կա յաց վող 
կար ևոր պայ ման նե րից է նաև 
մի ջազ գա յին լայն կա պե րի առ-
կա յութ յու նը:

 Մի ջազ գայ նա ցու մը բխում 
է ԳԿՄԿ տես լա կա նից և 
 ռազ մա վա րա կան ծրագ րից, 
ո րի հիմ ա կան նպա տա կը 
կրթութ յան մի ջազ գայ նա ցում 
ու մրցու նա կութ յան ա պա հո-
վում են:  Կենտ րո նը մի ջազ-
գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հա մա ձայ նագ րեր և  հու շագ րեր 
ու նի և  ակ տի վո րեն հա մա-
գոր ծակ ցում է եվ րո պա կան և 
 ռու սա կան տասն յակ գի տակր-
թա կան հաս տա տութ յուն նե-
րի հետ, ինչ պի սիք են  Տու շա յի 
հա մալ սա րա նը (Ի տա լիա), 
 Փոլ  Սա բա տեի հա մալ սա րա-
նը ( Թու լուզ 3, Ֆ րան սիա), 
 Տու րիզ մի և  սեր վի սի պե տա-
կան հա մալ սա րա նը (ՌԴ) և  
այլն:

 Մի ջազ գա յին գոր ծըն կեր նե-
րի հետ ԳԿՄԿ-ն  ի րա կա նաց-
նում է թե՛ կա րո ղութ յուն նե րի 
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զար գաց մա նը, թե՛ ու սա նող նե-
րի և  դա սա խոս նե րի մի ջազ գա-
յին շար ժու նութ յանն ուղղ ված 
ծրագ րեր: Օ րի նակ՝ Է րազ մուս+ 
կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց-
ման ծրագ րի շրջա նակ նե րում 
մի ջազ գա յին գոր ծըն կեր նե րի 
խորհր դատ վութ յամբ և  ուղ-
ղորդ մամբ ա ռա ջի կա ե րեք 
տա րի նե րին նա խա տես վում 
է լիո վին ար դիա կա նաց նել 
«Բ նա պահ պա նութ յուն և բ նօգ-
տա գոր ծում» ամ բիո նի հիմ - 
 նա կան դա սըն թաց նե րի ա ռար-
կա յա կան նկա րագ րե րը, ինչ-
պես նաև ներդ նել մի ջազ գա-
յին պա հան ջարկ ու նե ցող նոր 
ա ռար կա ներ:

 Վեր ջին տա րի նե րին բա վա-
կան ակ տի վա ցել է ու սա նող-
նե րի և  դա սա խոս նե րի մի ջազ  - 
գա յին շար ժու նութ յան ծրագ-
րե րի ի րա կա նա ցու մը  Կենտ րո - 
նում՝ հնա րա վո րութ յուն ըն-
ձե ռե լով ԳԿՄԿ ու սա նող նե-
րին մեկ կի սամ յակ ու սա նե-
լու եվ րո պա կան ա ռա ջա տար 
բու հե րում, իսկ դա սա խոս նե-
րին՝ վե րա պատ րաստ վե լու և 
 դա սա խո սութ յուն ներ կար դա-
լու մի ջազ գա յին հար թակ նե-
րում, ինչ պես նաև ԳԿՄԿ-ում 
հյու րըն կա լել գոր ծըն կեր բու-
հե րի դա սա խոս նե րին: Աշ խա-
տանք ներ են տար վում առ կա 

մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ-
ցութ յու նը խո րաց նե լու և  աշ-
խար հագ րութ յունն ընդ լայ նե լու 
ուղ ղութ յամբ:

 Հե տա զո տա կան հա մալ-
սա րա նի գա ղա փա րը հայ-
կա կան ի րա կա նութ յան մեջ 
ար դեն վե րա ցա կան չէ. այն 
ու նի բա վա րար նյու թա կան 
և  հա յե ցա կար գա յին հիմ քեր, 
իսկ  Կենտ րոնն ու նի հա մա-
պա տաս խան նե րուժ ու փորձ, 
ուս տի պե տա կան ա ջակ ցութ-
յան դեպ քում կա րող է դառ նալ 
ա ռա ջին հե տա զո տա կան հա-
մալ սա րա նը ՀՀ կրթա կան հա-
մա կար գում:
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