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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ժամանակակից աշխարհին հատուկ տեղեկատվության առատությունը 

պարտավորեցնում է գտնել որակյալ կրթություն ստանալու առավել արդյունավետ 

ուղիները: Երկրի մրցակցային առավելությունն ընդգծելու ամենախոստումնալից 

միջոցը գիտելիքն է: Կրթությունը յուրաքանչյուր երկրի զարգացման շարժիչ ուժն է։ 

Հզոր կրթական համակարգի, կրթված հասարակության շնորհիվ միայն կարելի է 

դիմակայել դարաշրջանի մարտահրավերներին։ Հայաստանյան բուհերը՝  ունենալով  

բավական մեծ ներուժ, սուբեկտիվ և օբյեկտիվ պատճառներով մրցունակ չեն 

աշխարհում։ Վարկանիշավորման հիմքում ընկած որոշ չափորոշիչներ երբեմն 

հարմարեցրած են վարկանիշավորող կազմակերպությունների երկրների, 

տարածաշրջանների ստանդարտներին, սակայն, ընդհանուր առմամբ, դրանք 

ընդգրկում եմ այն չափորոշիչները, որոնք բնութագրում են կրթության որակը1։ 

                                                             

1. 1  "Methodology". “Webometrics»  Ranking of World Universities. 2020 

 

http://www.webometrics.info/en/Methodology


Կարևորելով այս հանգամանքը՝ մեր հետազոտության մեջ փորձել ենք անդրադառնալ 

հենց այս խնդրին։  

Bարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վարկանիշային գնահատումը 

ներկայումս կրթության ոլորտի ամենաքննարկվող թեմաներից է, քանի որ այն 

նպաստում է բուհերի որակի ապահովմանը և բարձրացմանը՝ տարբեր 

կարողությունների զարգացման միջոցով, որոնք նաև նպաստում են բուհերի 

դիրքավորմանը միջազգային և տեղական աստիճանակարգերում: 

Հյուսիսային համալսարանի ռազմավարական պլանավորումը հետազոտահեն 

դարձնելու նպատակով ուսումնասիրել է «Webometrics» վարկանիշավորման 

սանդղակի կառուցվածքը, առանձնահատկությունները, մեթոդաբանությունը ու 

գնահատման մեխանիզմները՝ հասկանալու, թե ինչպես կարելի է բարելավել բուհի 

ցուցանիշները՝ հիմնվելով չափանիշների, դրանց կշիռների վերլուծության և 

ներհամալսարանական խնդիրները բացահայտելու համար։  Խնդիր ենք դրել 

բացահայտել այն չափանիշները, որոնցով գնահատվում են հայկական բուհերը և 

վերջիններիս առաջարկություններ ենք ներկայացնում, որոնք կօգնեն նրանց 

առաջատար տեղեր զբաղեցնել միջազգային վարկանշավորման համակարգերում։  

Հետազոտության օբյեկտ են հանդիսացել «Webometrics» «QS World University Rankings» 

«Times Higher Education», «Эксперт РА» «University Ranking by Academic Performance 

Research Laboratory» և այլ  համաշխարհային  բուհերի վարկանշավորման 

համակարգերը։ Իսկ հետազոտության առարկան հայաստանյան բուհերի և 

Հյուսիսային համալսարանի առջև ծառացած միջազգային ճանաչման և 

վարկանշավորման աղյուսակներում կարևոր դիրքեր զբաղեցնելու հիմնախնդիրներն 

են։ 

      Հետազոտության համար մեթոդաբանական հիմք են հանդիսացել տարբեր 

փորձագետների մոտեցումները: Սակայն առաջնորդվել ենք այնպիսի 

մեթոդաբանական սկզբունքներով (Ալդեն, Լին, Դեյվիդ Ցիմերման), որոնք 

հնարավորություն են տալիս խնդիրները լուծել հիմնական ուժեղ և թույլ կողմերը 

բացահայտելու միջոցով։  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԲՈՒՀԵՐԻ 

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ 
 

1․1 ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱ-            

ՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ  

 

        Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վարկանիշային գնահատումը 

ներկայումս կրթության ոլորտի կարևորագույն մասն է: Այն հստակ մշակված 

մեթոդաբանության հիման վրա տեղեկություն է տրամադրում բուհի գործունեության 

մասին, որը մշակվում, վերլուծվում, և արդյունքները հրապարակվում են 

վարկանիշային աղյուսակների ձևով: Բուհերի վարկանիշավորման նպատակն է 

գնահատման միջոցով ստեղծել բարձրագույն կրթության վերահսկման 

հասարակական մեխանիզմ: Բուհական վարկանիշները դրանցում իրականացվող 

կրթական և գիտահետազոտական գործունեության մասին քանակական 

ցուցանիշներ են, որոնք խթանում են բուհերի միջև մրցակցությունը, բարձրացնում 

դրանց հաշվետվողականությունը, օգնում դիմորդներին՝ ընտրություն կատարելու 

տարբեր բուհերի, մասնագիտությունների, կրթական ծրագրերի միջև:  

Համաձայն շուկայական տնտեսության օրենքի՝ պահանջարկն է ձևավորում 

առաջարկ: Տեղեկություն ստանալու պահանջարկն անհրաժեշտ է դարձնում դրա 



ստեղծումը, ինչպես նաև այդ տեղեկության միջոցով օբյեկտների համեմատությունը՝ 

տարբեր ցուցանիշների, չափանիշների ներքո: Եվ կրթության շուկան ներկայումս 

կարևոր տեղ է տալիս տեղեկության գեներացման արդյունաբերությանը: Բուհերի 

վարկանիշային սանդղակներն այս առումով այդ տեղեկության պահանջարկի հիման 

վրա՝ դիմորդներին կողմնորոշում են ընտրել այս կամ այն բուհը:  

Այսօր, առավել քան երբևիցե, բազմաթիվ պետությունների 

կառավարությունները գիտակցում են, որ հարկավոր է նպաստել լավագույն բուհեր 

ունենալուն, քանի որ առանց դրանց հնարավոր չէ ապահովել երկրների մտավոր և 

գիտական առաջընթացը: «Համաշխարհային մակարդակի» համալսարան ունենալն 

այս պահին թվում է ՀՀ բուհական համակարգի համար գրեթե անիրականանալի 

գաղափար, սակայն հենց դա պետք է հանդիսանա երկրի սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման հիմնական ուղենիշներից մեկը: Գիտելիքահեն տնտեսություն ունենալու 

համար ուժեղ համալսարան ունենալը հանգուցային ռազմավարական նպատակ է՝ 

ստեղծելու մրցունակ տնտեսություն, մրցունակ աշխատուժ, որը կկարողանա 

դիմակայել գլոբալ և տարածաշրջանային մարտահրավերներին: 

Ալդենը և Լինը (Alden, Lin: 2004) կարծում են, որ վարկանշավորման 

սանդղակներում դիրքավորվելու համար կարևոր դեր է խաղում բենչմարքինգը՝ 

բուհերի զարգացման հիմնական ուժեղ և թույլ կողմերը բացահայտելու և լավագույն 

օրինակները՝ սեփական բուհերի խնդիրները լուծելու նպատակով2:  

Գորդոն Ուինսթոնը և Դեյվիդ Ցիմերմանը այն կարծիքին են, որ եթե բուհերի 

ղեկավարներն ավելի մտահոգված են ուսման վճարի հետ կապված խնդիրներով, այլ 

ոչ թե առաքելությամբ և ակադեմիական գերազանցության հասնելու մղումներով, այն 

շատ մոտ ապագայում նաև անհնար կդարձնի նաև ուսման վճար ստանալը, քանի որ 

միայն շահույթի գաղափարով առաջնորդվող բուհերը դատապարտված են անկնկան, 

քանի որ արժեհամակարգերի բացակայությունը քայքայում է ակադեմիական 

միջավայրը և վանում լավագույն ուսանողներին: Այդ գաղափարը հիմնարար է 

ժամանակակից բուհերի առաջընթացի և դրանց՝ միջազգային սանդղակներում 

հայտնվելու համար: 

                                                             
2 https://www.nber.org/system/files/working_papers/w9501/w9501.pdf 

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w9501/w9501.pdf?fbclid=IwAR1OdmujH-ut2n-el875HV4qclOHy3RukZTKa25wRLLG0mk6AiEaqwBmYPw


Վարկանիշները կարող են կիրառվել որպես քաղաքանության մշակման 

գործիք (Dill, Soo: 2005), դրանք կարող են կիրառվել ակադեմիական ստանդարտներ 

ստեղծելու և երկրի բուհերի որակի չափանիշը բարելավելու նպատակով (Dill, Soo: 

2005)3։  

            Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վարկանիշային 

գնահատման համակարգերի պատմությունն սկսվել է XIX դարի երկրորդ կեսից: 

Վարկանիշավորման առաջին փորձերից է չեխ գիտնական Կ. Կորիստկայի 

«Բարձրագույն պոլիտեխնիկական կրթությունը Գերմանիայում, Շվեյցարիայում, 

Ֆրանսիայում, Բելգիայում և Անգլիայում» աշխատությունը, որը հրատարակվել է 

1863 թ.: Հեղինակը վերլուծում է եվրոպական 5 առաջատար երկրների տեխնիկական 

բուհերի ընդհանուր կրթական վիճակը և դիմորդներն առաջադրվող պահանջները: 

Նա համեմատում է 13 տեխնիկական բուհեր՝ որպես գնահատման ցուցանիշներ 

ընդունելով ուսումնական հաստատության հիմնադրման տարեթիվը, 

մասնագիտական ուղղվածությունը, ուսումնական պլանները, շենքային 

պայմանները, գրադարանային ֆոնդը, լաբորատորիաներն ու ուսումնական 

արհեստանոցները, պրոֆեսորադասախոսական կազմը, աշխատակիցների թիվը, 

աշխատավարձը, սովորողների թիվը, ուսումնական հաստատության գտնվելու վայրը4: 

 

       Համալսարանների վարկանշավորման World University Ranking (QS) համակարգն 

ամենահին և ամենահայտնի վարկանիշավորման համակարգերից է: Հիմնադրվել է 

1990թ-ին և ի թիվս բազմաթիվ հետազոտությունների,  ամեն տարի հրապարակում է 

աշխարհի լավագույն համալսարանների ցանկը: Ընկերության վարկանիշավորման 

մեջ ներառվում են միայն այն բուհերը, որոնք առաջարկում են կրթության բոլոր 

մակարդակները՝ բակալավրիատ, մագիստրատուրա և ասպիրանտուրա։ Բուհի 

վարկանիշավորման մեթոդաբանությունը հիմնվում է 6 ցուցիչների վրա՝ 

                                                             
3 Dill D., Soo M. (2005). Academic quality, league tables, and public policy: A cross6national 

analysis of university ranking systems // Higher Education, 49, pp. 495—533. 

4 Տես Carl Kořistka, Der höhere polytechnische Unterricht in Deutschland, in der Schweiz, in 

Frankreich, Belgien und England, Gotha 1863/: 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Quacquarelli_Symonds


1. ակադեմիական հեղինակությունը, 

2. գործատուների շրջանում հեղինակությունը, 

3. դասախոսական կազմի հարաբերակցությունը ուսանողական կազմի 

նկատմամբ, 

4. հղումների քանակը, 

5. օտարերկրյա ուսանողների մասնաբաժինը, 

6. օտարերկրյա դասախոսների թվաքանակը։ 

QS-ը որոշակիորեն ընդհանուր և մասամբ տարբեր չափանիշներ է օգտագործում 

համալսարանների  ընդհանուր և ըստ մասնագիտությունների վարկանիշավորման 

համար։ Ակադեմիական հեղինակություն չափորոշիչի համար 2019 թվականին 83 

հազ. ակադեմիական փորձագետի կարծիքի հարցում է իրականացվել: Որպեսզի 

համալսարանն ընդգրկվի QS-ի որևէ վարկանիշում, այն նախ պետք է բավարարի 

հետևյալ երեք նախապայմաններին. 

 գերազանցի ակադեմիական հեղինակության և գործատուների շրջանում 

հեղինակության չափանիշների պահանջվող նվազագույն միավորը, 

 գերազանցի տվյալ բնագավառում 5 տարվա ընթացքում հրատարակված 

հոդվածների նվազագույն պահանջվող քանակը (սոցիալական 

գիտությունների համար 30 հոդված), 

 տվյալ բնագավառում կազմակերպի բակալավրական, մագիստրոսական կամ 

ասպիրանտական կրթություն: 

QS World University Rankings 2020թ. վարկանիշավորման մեջ լավագույն բուհերն են 

համարվել Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտը, Ստենֆորդի 

համալսարանը, Հարվարդի համալսարանը5։  

 

 

                                                             
5 https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020 
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QS World University Rankings  2020թ․ 

 

 

       Հաջորդ վարկանշավորման սանդղակը նույնպես հետապնդում է նույն 

նպատակը, սակայն այս դեպքում գնահատման ցուցիչները մի փոքր այլ են։  University 

Ranking by Academic Performance (URAP) Research Laboratory հետազոտական խումբը 

ստեղծվել է 2009թ. Մերձավոր Արևելքի տեխնիկական համալսարանի 

շրջանակներում գործող Ինֆորմատիկայի ինստիտուտում։ Խումբը 2010-ից տարեկան 

սկզբունքով ներկայացնում է աշխարհի շուրջ 2000 բուհերի վարկանիշավորման 

հետազոտությունների շարք (World Ranking of 2000 Higher Education Institutions)6 ։ 

Վարկանիշավորման մեթոդաբանությունը հիմնվում է 6 ակադեմիական ցուցիչների 

վրա. 

1. հոդվածների քանակը, 

2. հղումները, 

3. ամբողջական փաստաթուղթը (չափորոշում է տվյալ նյութի գիտական 

արդյունավետությունը՝ ներառյալ տվյալ նյութի հիման վրա կազմակերպված 

գիտաժողովները, ամփոփագրերը, նամակները, քննարկումները), 

4. ամսագրի ազդեցությունը (չափորոշում է տվյալ ամսագրում հոդվածի՝ 

տպագրումից հետո թողած ազդեցությունը), 

5. ամսագրի հղումները, որտեղ տպագրվել է հոդվածը, 

                                                             
6 https://www.urapcenter.org/Rankings/2019-2020/World_Ranking_2019-2020 



6. բուհի միջազգային հեղինակությունը։ 

Հետազոտական խմբի վարկանիշավորման 2019/2020թթ. հետազոտությունում 

լավագույն բուհեր են ճանաչվել Հարվարդի համալսարանը, Տորոնտոյի 

համալսարանը, Լոնդոնյան քոլեջ համալսարանը։ 
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Քննության առած մեր հաջորդ վարկանիշավորման սանդղակը «Эксперт РА»-ն է։ 

       ՌԴ միջազգային խոշորագույն վարկանիշավորման գործակալություններից մեկն 

է, հիմնադրվել է 1997թ.։ Այլ ոլորտներից բացի, իրականացնում է նաև ԱՊՀ բուհերի 

վարկանիշավորման տարեկան հետազոտությունների շարք։ Համաձայն «Эксперт 

РА»-ի վարկանիշավորման մեթոդաբանության, այս վարկանիշային նախագծում 



կարող են ներառվել այն բուհերը, որոնք համապատասխանել են «Webometrics»   

հեղինակավոր կազմակերպության վարկանիշավորման չափորոշիչներին7։ 

«Эксперт РА»-ի կողմից սկզբնական շրջանում կազմվել է 195 բուհի ցուցակ, որից 

հետո վարկանիշավորման աղյուսակում հայտնվելու համար հարկավոր էր, որպեսզի 

բուհը հանդիսանար «Webometrics»-ի կողմից տվյալ երկրի առավել բարձր 

գնատահական ստացած երեք բուհերից մեկը։ Վարկանիշավորման հաջորդ փուլում 

ներառվել են այնպիսի բուհեր, որոնք ռուսաստանյան գործակալության կողմից 

ուղարկված հարցման արդյունքում ներկայացրել են իրենց հարցաթերթիկները5։ 

Վարկանիշավորման մեթոդաբանությունում կիրառվում են հետևյալ չափորոշիչները. 

1. որակյալ կրթություն ստանալու համար անհրաժեշտ պայմաններ, 

2. գործատուների շրջանում տվյալ բուհի շրջանավարտների պահանջարկի 

մակարդակը, 

3. բուհի գիտահետազոտական գործունեության մակարդակը։ 

Այս ցուցիչներն, իրենց հերթին, բաժանվում են այլ ենթացուցիչների8։ 

        Գործակալության վարկանիշավորման աղյուսակում հիմնականում ներառված 

են ՌԴ, Բելառուսի, Ուկրաինայի, Ղազախստանի բուհերը։ Հարավային Կովկասի 

երկրների բուհերից ներառվել է միայն Բաքվի պետական համալսարանը (D 

աստիճանակարգով)9 ։ Վարկանիշային գործակալության տվյալներով՝ Հայաստանի 

ամերիկյան համալսարանը չի ներառվել վարկանիշային ցուցակում այն պատճառով, 

որ վերջինս չի ներկայացրել իր բակալավրիատի ծրագրի իրականացման 

գործընթացի վիճակագրական տվյալները:         

                                                             
7Печников А.А., О.Г. Илюкевич. Рейтинг официальных web-сайтов университетов России и 

Финляндии: сравнительный анализ (рус.) // Информационные ресурсы России. — Москва: Российское 

энергетическое агентство Министерства энергетики Российской Федерации, 2008.  № 3.  С. 25—28.  

  

8 http://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_sng/part3/ 

9 Վարկանիշավորման մեթոդաբանությունում բուհերը դասակարգվում են ոչ թե թվային 

համարակալման, այլ կարգերի՝ A, B, C, D, E դասակարգման սկզբունքով։ 

 

http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=12723#5_b
http://www.aselibrary.ru/datadocs/doc_792bo.pdf
http://www.aselibrary.ru/datadocs/doc_792bo.pdf
http://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz_sng/part3/
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The Academic Ranking of World Universities (ARWU) վարկանիշային նախագիծ։ Այն 

հայտնի է նաև որպես «Շանհայ վարկանիշավորում» (Shanghai Ranking), նույնպես 

աշխարհի հեղինակավոր վարկանշավորման սանդղակներից է։ Այն հիմնադրվել 

է Shanghai Jiao Tong համալսարանի (Shanghai Jiao Tong University) կողմից և  

ֆինանսավորվում է Չինաստանի կառավարության կողմից։ Վարկանիշավորման 

նախագծում ներառվում են աշխարհի շուրջ 1200 բուհեր, մեթոդաբանության 

չափորոշիչներում հաշվի են առնվում հետևյալ կետերը. 

1. Նոբելյան կամ ոլորտային ձեռքբերումները/նվաճումները (Fields medals) 

մրցանակակիր շրջանավարտներ, 

2. Նոբելյան կամ ոլորտային ձեռքբերումները/նվաճումները (Fields medals) 

մրցանակակիր աշխատակիցներ, 

3. 21 թեմատիկ կարգերով հաճախակի հղված հետազոտողներ, 

4. Nature և Science ամսագրերում տպագրված հոդվածներ, 

5. Գիտական տեղեկատվության ինստիտուտի (Institute for Scientific Information) 

բնական և հումանիտար գիտությունների մասով հղումների 

ինդեքսները՝ Science Citation Index և Social Sciences Citation Index, 

6. Մեկ շնչին ընկնող հաստատության ակադեմիական գործունեության ձևերի 

կշիռը (Per capita academic performance of an institution)։ 



Շանհայ վարկանիշավորման 2020թ. նախագծում ավելի քան 1000 եվրոպական, 

ասիական, լատինամերիկյան և աֆրիյան բուհ անցել է վարկանիշավորման 

գործընթաց, որի արդյունքում ներառվել են միայն 500-ը) ։ Ընդգրկված բուհերից 

լավագույն բուհեր են ճանաչվել Հարվարդի համալսարանը, Սթենֆորդի 

համալսարանը10։  
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10 http://www.shanghairanking.com/ARWU2020.html 

 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2020.html
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Իսկ ահա «Arcaler QI»-գնահատման սանդղակն  հիմնված է վիրտուալ 

ինտելեկտուալ կապիտալի ինդեքսների փոփոխման և գնահատման վրա։ 

Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ բուհերի որակի արդյունավետության 

վիրտուալ ներկայացուցիչների չափման և գնահատման համար «Arcaler QI»-ի 

մեթոդաբանությունը համարվում է ավելի օբյեկտիվ, տնտեսապես մատչելի, քանի որ 

այն հիմնված է Big Data և Smart Data նորարարական տեխնոլոգիաների վրա, որոնք 

դուրս են բերում թաքնված գիտելիքներ գլոբալ որոնման համակարգերի տարբեր 

տվյալների միջոցով: Ի տարբերություն այլ սանդղակների, այստեղ  ներառված են 

Եվրոպական հարևանության երկրների բուհերը ևս։  

2012 թվականին Հայաստանում ևս փորձ արվեց ներդնել բուհերի 

վարկանիշավորման ազգային համակարգ, որը հասանելի էր հանրությանը` 

ranking.armedu.am կայքում: Համակարգի մշակումը ներառված էր նաև ՀՀ 

կառավարության 2012 թ. գերակա խնդիրների և միջոցառումների ցանկում: 

Հայաստանյան բուհերի խմբավորումն իրականացվել է երկու հիմնական 

չափանիշների հիման վրա: Դրանք էին` բուհում առկա կրթական ծրագրերը՝ 

բակալավրի, մագիստրոսի, հետբուհական, բուհում առկա մասնագիտական 

ոլորտների թիվը՝ մինչև երեք մասնագիտական ոլորտում կրթություն իրականացնող 



բուհեր և երեք ու ավելի մասնագիտական ոլորտներում կրթություն իրականացնող 

բուհեր, ինչպես նաև արվեստի բուհերը: Սակայն այս հետազոտության արդյունքների 

մասին որևէ տեղեկություն մեզ չհաջողվեց գտնել համացանցում, ոչ էլ 

ranking.armedu.am կայքում։ Հարկ է նշել, որ թեև այն չունեցավ շարունակություն, 

այնուամենայնիվ բացահայտեց ՀՀ բուհերի թույլ և ուժեղ կողմերը՝ վարկանշավորման 

սանդղակի համար ընտրված տարբեր ցուցիչների ներքո: Այն հնարավորություն էր 

տալիս հասկանալ միջազգայնացման, կրթական ծրագրերի արդյունավետության, 

ուսանողների ընդունելությանը և այլ հարցերի վերբերող խնդիրներ, որոնք 

հիմնականում կան նաև այլ երկրներում, ինչպես նաև ներառում էր մեր կրթական 

համակարգին բնորոշ որոշ խնդիրներ, որոնք բացակայում են այլ երկրների կրթական 

համակարգերում, օրինակ՝ առաջին հայտով այս կամ այն բուհ դիմողների քանակին  

որպես ցուցիչ տրված էր բարձր կշիռ, և բուհի ընդհանուր վարկանշի վրա ազդում էր 

հենց այս գործոնը: Ընդհանուր առմամբ, վարկանիշավորման համար բուհերը 

խմբավորվել էին ըստ բուհերում առկա կրթական ծրագրերի, մասնագիտական 

ոլորտների, առանձին խումբ էին կազմում արվեստի բուհերը: Իրական վիճակը 

պարզաբանելու նպատակով կիրառվել էին բազմաթիվ գործիքներ՝ սոցիալական 

հարցումներ, հարցազրույցներ և զրույցներ կրթության ոլորտի բոլոր շահառուների 

հետ՝ ներքին և արտաքին, անհրաժեշտ տեղեկություն հավաքելու և գնահատելու 

նպատակով: Բուհերի շրջանավարտները և գործատուները ևս ներառված էին այդ 

գործընթացի մեջ՝ կրթական ծրագրերի որակի վերաբերյալ առավել օբյեկտիվ 

պատկեր ստանալու նպատակով:  ՀՀ 2015 թ.-ին ներդրված վարկանիշավորման 

գործիքը միտված էր հանդես գալ որպես բուհերի որակի ապահովման և 

շարունակական բարեփոխման, թափանցիկության և հաշվետվողականության 

լավագույն գործիք: Վարկանիշը որպես բուհի ճանաչելիության ազգային գործիք 

լինելը խթան կհանդիսանար բուհերի մրցակցությունն ապահովելու և կկողմնորոշեր 

դիմորդներին բուհի ընտրության հարցում: 

Բարձրագույն կրթության ոլորտի միջազգային փորձագետ Ջ. Սալմին գտնում 

է, որ այս վարկանիշային համակարգերը տալիս են այն չափանիշները, որոնցով 

ուսումնական հաստատությունը կարող է ձեռք բերել աշխարհի առաջատար 

համալսարանի կարգավիճակ՝ ընդ որում, եթե նախկինում դա կապված էր բուհի 



հեղինակության հետ, ապա այսօր վարկանիշավորման համակարգերի զարգացման 

միտումն ուղղված է օբյեկտիվ ցուցանիշներով գնահատմանը11:  

          Անկախ վարկանիշավորման սանդղակների մեթոդաբանության տարբե-

րություններից,  դրանք միտված են մի նպատակի և նպաստում են ինչպես կրթության 

որակի բարձրացմանը և գիտական հետազոտություններին, մրցակցային 

ընդունակությունների աճին, այնպես էլ բարձրագույն ուսումնական հաս-

տատությունների վարկանիշի բարձրացմանը և բուհերի կառավարմանը: 

 

 

1․2 ՎԵԲՈՄԵՏՐԻԿՍ  ՎԱՐԿԱՆՇԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ, 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ 

 

      «Webometrics»  Ranking of World Universities  աշխարհի բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների վարկանիշավորման ամենահեղինակավոր համակարգերից 

մեկն է: Վարկանիշավորումը կազմվում է իսպանական ամենամեծ հետազոտական 

կառույցի՝ Իսպանիայի ազգային հետազոտական խորհրդի «Կիբերմետրիքս 

լաբորատորիա» հետազոտական խմբի կողմից: Սկսած 2004 թվականից՝ 

վարկանիշավորումը հրապարակվում է տարեկան 2 անգամ՝ ընդգրկելով ավելի քան 

27000 բարձրագույն ուսումնական հաստատություն: Կիբերմետրիքս լաբորատորիան 

իրականացնում է անկախ, օբյեկտիվ ուսումնասիրություն աշխարհի համալ-

սարանների գործունեության վերաբերյալ՝ հիմնված համացանցում ներկայաց-

վածության և ազդեցության վրա: Հետազոտություններում կիրառված մեթոդա-

բանությունը և գնահատման մոտեցումները համապատասխանում են բուհերի 

վարկանիշավորման բեռլինյան սկզբունքներին (Berlin Principles on Ranking of Higher 

Education Institutions)։ Այդ սկզբունքները մշակվել ու հաստատվել են ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի 

բարձրագույն կրթության եվրոպական կենտրոնի և Վաշինգտոնի բարձրագույն 

կրթության քաղաքականության ինստիտուտի՝ 2004թ. հիմնադրված Միջազգային 

                                                             
11 /Տե՛ս Салми Дж. Создание университетов мирового класса. М., 2009, էջ 4-5: 

 



փորձագիտական խմբի կողմից՝ որպես բարձրագույն կրթության ազգային 

համակարգերի համեմատական հետազոտությունների հիմնարար սկզբունքներ։ Այս 

սկզբունքների համաձայն, աշխարհում ներկայում հաշվվում է ավելի քան 20.000 բուհ, 

որոնք գրեթե ամբողջությամբ ներառվում են «Webometrics» -ի վարկանիշավորման 

մեջ։  

 

 

 

«Webometrics»  բուհերի վարկանիշավորում իրականացնող համակարգ  

www.”Webometrics» .info / կայքի գլխավոր էջ/ 

 

 

www.«Webometrics» .info կայքում ընդգրկված 

 երկրներն ու համալսարանները 

http://www.webometrics.info/
http://www./


 

 

Վարկանիշավորման համար ընտրվել են մի քանի գնահատման ցուցիչներ. 

1. էլեկտրոնային կայքէջին հղումների քանակը, 

2. կայքում տեղադրված արժեքավոր նյութերի քանակը, 

3. հրատարակված նյութերի քանակը և դրանց արված հղումները։ 

4.գիտական նյութերի քանակը և դրանց հղումները բուհի կայքում 

 

     Վարկանիշի առանցքային գաղափարը այն է, որ այսօր բուհը չի կարող 

միջազգային մասշտաբով ներգրավել ուսանողների և դասավանդողների, 

պատրաստել առաջատար մասնագետներ, եթե լիարժեք ներկայացված չէ 

համացանցում: Բուհերը համացանցում գնահատվում են տեսանելիության և 

ակտիվության ցուցանիշներով, որոնք հավասար կշիռներ են ստանում վերջնական 

վարկանիշում: Համացանցում բուհի տեսանելիությունը գնահատվում է բուհի կայքին 

արված բոլոր արտաքին հղումներով: Դրանք արտահայտում են բուհի 

հեղինակությունը, դրա մասին տեղեկատվության կարևորությունն արտաքին 

աղբյուրների շրջանում: Բուհի ակտիվությունը հաշվարկվում է երեք ցուցանիշներով՝ 

ներկայացվածության, որը կայքի մեծությունն է և չափվում է կայքի էջերի ընդհանուր 

թվով, թափանցիկության, որը կայքում գիտական աշխատանքների և 

հետազոտությունների արդյունքների հրապարակումների թիվն է, և 



առաջատարության՝ կայքում համապատասխան ոլորտի առաջատար ամսագրերում 

տպագրված հրատարակությունների և դրանց հղումների թիվը: «Webometrics» -ի 

սահմանափակումները կապված են այն բանի հետ, որ, կախված տարածաշրջանից և 

լեզվից, բուհերը կարող են ոչ համարժեքորեն ներկայացվել որոնողական 

համակարգերում: Այնուամենայնիվ, այս վարկանիշը մտածելու տեղիք է տալիս այն 

մարտահրավերների մասին, որոնք բուհի առջև ծառացած են ժամանակակից գլոբալ 

կրթական գործընթացների և տարբեր երկրների կրթական համակարգերի 

ինտեգրման պայմաններում: 

«Webometrics»  -ը համալսարանների կայքերի վարկանիշավորում չէ: Այն 

նպատակ չունի գնահատել կայքերը, դրանց դիզայնը կամ օգտագործման 

հարմարավետությունն ու դրանց բովանդակության հանրաճանաչությունը` 

համաձայն այցելությունների քանակի: Կայքի դիզայնը որևէ նշանակություն չունի, 

քանի որ բոլոր չափումները կապված են հրապարակվող նյութերի (քանակական և 

որակական) բովանդակության հետ, հատկապես ակադեմիական հետաքրքրություն 

ներկայացնող բաց հասանելի փաստաթղթերի հետ:  

«Webometrics»  ցուցանիշներ և կշիռներ 

Գնահատման 
ուղղություններ 

Ցուցանիշներ Կշիռ 
Ընդ. 
կշիռ 

Տեսանելիություն 
Ազդեցություն՝ բուհի կայքին արտաքին 
հղումների ընդհանուր թիվը 

50 % 50 % 

 

 

Ակտիվություն 

Ներկայացվածություն՝ կայքի մեծություն 
(կայքի էջերի թիվը) 

20 % 
 

 
50 % 

Թափանցիկություն՝ կայքում տվյալների 
ֆայլերի թիվը 

15 % 

Առաջատարություն՝ կայքում հրատարա- 
կությունների և դրանց հղումների թիվը 

15 % 

 

«Webometrics»   վարկանիշավորման նպատակն է նպաստել համալսարանների 

վեբ ներկայացվածության մեծացմանը, աջակցել բաց հասանելիության նախա-

ձեռնություններին (գիտական և ուսումնական նյութերի անվճար, ամբողջական 

մատչելիություն)՝ ապահովելու համալսարանների կողմից գեներացված գիտական և 



մշակութային գիտելիքի փոխանցումը ամբողջ հասարակությանը: Այն նպատակ ունի 

մոտիվացնել համալսարաններին և գիտնականներին ունենալ այնպիսի 

ներկայություն համացանցում, որը ճշգրտորեն կարտացոլի նրանց գործունեությունը: 

Եթե համալսարանի վեբ գործունեությունը սպասվող դիրքից ավելի ցածր է 

համաձայն դրա ակադեմիական գերազանցությանը, համալսարանի 

ղեկավարությունը պետք է վերանայի վեբ քաղաքականությունը՝ մեծացնելով 

էլեկտրոնային հրատարակությունների ծավալն ու որակը12:  

 

1․3    ՎԵԲՈՄԵՏՐԻԿՍ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿԻ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

      Վեբ վարկանիշավորումը կամ վեբոմետրիքսը բուհերի ամենամեծ ակադեմիական 

վարկանիշավորումն է, որն ընդգրկում է աշխարհի ավելի քան 27 000 բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություն: Մեծաքանակ բուհերի վարկանիշավորման կազմումը 

պահանջում է տվյալների ստացման և մշակման ավտոմատացում, ինչից հետևում է, որ 

անհրաժեշտ է գնահատման չափանիշների հստակ ձևակերպում և քանակական 

չափում, ինչն էլ իր հերթին հարկադրում է հրաժարվել տվյալների այնպիսի 

աղբյուրներից, ինչպիսին է օրինակ՝ փորձագետների հարցումները: Ի տարբերություն 

վարկանիշավորման մյուս համակարգերի, «Webometrics» -ի մեթոդաբանության մեջ 

յուրաքանչյուր կիսամյակ տեղի են ունենում բավականին լուրջ փոփոխություններ: 

2018 թ. հուլիս ամսվա հրատարակությունը կառուցված է տվյալ ամսին ստացված 

ցուցանիշների հիման վրա, որպեսզի պահպանվի համալսարանների 

վարկանիշավորման տվյալների թարմությունը: Հրապարակված թվերը 

վարկանիշներն են (որքան ցածր՝ այնքան լավ), դրանք այն արժեքները չեն, որ 

օգտագործվում են հաշվարկներում: Ելակետային արժեքները չեն հրապարակվում, 

քանի որ համացանցը շատ դինամիկ է, փնտրման համակարգերի արդյունքները 

անընդհատ փոփոխվում են, հետևապես այդ թվերը վավեր են միայն հավաքման 

                                                             
12 Տես «QS World University Rankings 2015: Methodology», URL: http://www.topuniversities. com/university-

rankings-articles/world-university-rankings/qs-world-university-rankings-methodology 5 

 



պահին: Ավելին, տվյալները հավաքագրվում են մի քանի աղբյուրներից՝ նվազեցնելու 

փնտրման համակարգերի շեղումները՝ կիրառելով պարզ մաթեմատիկական 

գործողություն (լոգարիթմական նորմալացում և մեդիան)13: Ելակետային արժեքները 

օգտակար չեն համեմատությունների համար և անգամ կարող են մոլորեցնող լինել:  

 

Աղյուսակ 5.   Վեբոմետրիքս վարկանիշավորման կազմման մեթոդաբանությունը  

                                                             
13 Բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում այսօր. առկա խնդիրների վերլուծություն /ԿԵՀ բարձրագույն 

կրթության վերլուծական կենտրոն Բուդապեշտ, հուլիս 2013թ  

 

 Ցուցանիշ Նկարագրություն Աղբյուրը Կշիռը 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գործունեություն 

Activity 

Ներկայություն 

Presence 

Համալսարանի հիմնական 

դոմենի բոլոր էջերի քանակը: 

Այն ներառում է գլխավոր 

դոմենի բոլոր ենթադոմենները 

և ֆայլերի բոլոր 

տեսակները (օրինակ` pdf): 

Google 5% 

Թափանցիկությու

ն (կամ բացություն) 

Transparency (or 

Openness) 

Լավագույն հեղինակների 

ցիտման քանակը համաձայն 

աղբյուրի: 

Google 

Scholar 

Citations 

10% 

Ակադեմիական 

գերազանցությու

ն Excellence (or 

Scholar) 

Հոդվածների քանակը, 

ամենացիտվող լավագույն 10%-

ի մեջ 26 

գիտակարգերում/դիսցիպլիննե

րում/:  

 

Scimago 35% 

Ազդեցություն 

Impact 

Տեսանելիություն 

Visibility 

Համալսարանի կայքին 

հետհղում տվող (backlinks) 

արտաքին կայքերի քանակը: 

Վերցնում են երկու աղբյուրների 

միջին արժեքը: 

Ahrefs 

Majestic 

50% 



 

 

 

 

 

 

Ներկայություն (5) - ցուցանիշը գնահատում է համալսարանի հիմնական դոմենի 

(կայքի) բոլոր էջերի քանակը: Այն ներառում է գլխավոր դոմենի բոլոր ենթադոմենները 

(օրինակ՝northern.am կայքի distance.northern.am, ums.northern.am ենթադոմենները) և 

ֆայլերի բոլոր տեսակները (օրինակ` pdf):  

 

 

     Կայքի բոլոր էջերի քանակը ստուգելու ամենահեշտ տարբերակը google 

որոնողական համակարգում site:www.(համալսարանի կայք).com ներմուծելն է 

(օրինակ՝ site:northern.am): 

 

 

Թափանցիկություն/բացություն  



տվյալ համալսարանի հեղինակների հոդվածներին արված հղումների քանակը՝ 

համաձայն Google Scholar Citations-ի: 

Google Scholar-ը ամբողջական տեքստով հասանելի գիտական 

հրապարակումների փնտրման անվճար համակարգ է, որը ապահովում է տվյալներ 

յուրաքանչյուր գիտական հոդվածի ստացած հղումների թվաքանակի մասին: Google 

Scholar Citations-ը 2011 թ. ստեղծված ակադեմիական անձնական էջի ծառայություն 

է՝ հիմնված Google Scholar-ում առկա բիբլիոգրաֆիական տվյալների վրա: Այն շատ 

հարմար գործիք է հեղինակի համար՝ մի տեղ հավաքելու իր գիտական 

աշխատանքները և դրանց առնչվող չափումները (հղումները): Google Scholar 

Citations անձնական էջերը ստեղծվում են կամավոր կերպով անհատների կողմից: 

2015 թ. գործարկվել է փնտրման նոր համակարգ, որը միավորում է հեղինակներին, 

որոնք աշխատում են նույն համալսարանում:Google Scholar-ի կողմից ստեղծվում է 

համալսարանի անձնական էջ (an institutional profile), որի միջոցով ապահովում է 

ինստիտուցիոնալ պատկանելիության կապ, խմբավորում է նույն համալսարանի 

հեղինակներին: Համալսարանի անձնական էջում ներկայացված են տվյալ 

համալսարանը ներկայացնող հեղինակների ցանկը՝ ըստ հղումների քանակի: 

Հավաքվում են յուրաքանչյուր համալսարանի թոփ 10 բաց հասանելի անձնական 

էջերի հղումների տվյալները14: Ցանկի առաջին անձական էջը հեռացվում է (դուրս է 

հանվում ցանկից): Մնացյալ (առավելագույնը՝ 9) անձնական էջերի հղումների 

քանակը գումարվում է և հենց այս ցուցանիշով էլ որոշվում է համալսարանների 

դասավորությունը՝ ըստ բացության: Google Scholar-ի կապակցվածության 

ֆունկցիան կարելի է գտնել անձնական էջի հատվածում, որտեղ հեղինակի 

ինտիտուցիոնալ կապակցվածության մասին տվյալներն են:15 Այն ակտիվ է, երբ 

հեղինակի կողմից ներմուծված ինստիտուտը ցուցադրվում է որպես հղում (link): Այդ 

լինքի վրա սեղմելով օգտագործողը ուղղորդվում է դեպի Google Scholar-ի կողմից 

որպես տվյալ ինստիտուտում աշխատող ճանաչված բոլոր հեղինակների ցանկ, 

որոնք դասակարգված են համաձայն իրենց ստացած ցիտման քանակի: Տվյալ լինքի 

                                                             
14 https://ahrefs.com/ru/rank-tracker 

 

 



հայտնվելու տեխնիկական պահանջը այն է, որ մուտք արած ինստիտուտը պետք է 

համապատասխանի ինստիտուտի էլ. հասցեին: Եթե այս պայմանը չի ապահովում՝ 

լիքը չի ակտիվանում, անգամ եթե հեղինակը ճիշտ է 13 մուտքագրել ինսիտուտի 

անունը, և հետևապես այդ հեղինակը չի հայտնվի տվյալ ինստիտուտում աշխատող 

հեղինակների ցանկում: Մի շարք համալսարանների համար Google Scholar-ը 

անձական էջ չի ստեղծել առայժմ: Այդ է պատճառը, որ Վեբոմետրիքսը, հետևելով մի 

շարք համալսարանների խնդրանքին, որոշել է 2018 թ. հուլիսի վարկանիշավորման 

մեջ չկիրառել համալսարանական անձնական էջերի տվյալները, փոխարենը 

տվյալները ձեռք է բերել՝ առանձնացնելով տվյալ համալսարանի հեղինակների 

անձնական էջերը համալսարանի վեբկայքի (Google Scholar Citations-ում էլ. փոստի 

դոմեն) միջոցով: 

      Ցավոք, ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ հայաստանյան շատ քիչ 

բուհերի ներկայացուցիչներ ունեն անձնական էջեր վերոնշյալ հարթակում, ինչն էլ 

խոչընդոտում է «Webometrics» -ի գնահատման պահանջների լիարժեք կատարմանը։ 

 

Ակադեմիական գերազանցություն 

Վեբոմետրիքում հեղինակավոր ամսագրերում տպագրված գիտական 

աշխատանքները կարևոր դեր են խաղում:     Հեղինակավոր ամսագրերում 

տպագրված հոդվածների ընդհանուր թիվը կարող է ապակողմնորոշիչ լինել: 

Հետևապես ակադեմիական գերազանցության ցուցանիշ  ներառում է համալսարանի 

գիտական արդյունքի միայն այն մասը, որը տվյալ գիտակարգի ամենաշատ 

հղումներ ունեցող 10%-ի մասն է: Scimago-ի տրամադրած տվյալների համաձայն ոչ 

զրոյական արժեքներ ունեն ավելի քան 5200 համալսարան: 

Ազդեցություն / Տեսանելիություն 

Այս ցուցանիշը ներառում է այլ կայքերի կողմից տվյալ համալսարանի 

վեբկայքին արված հղումների քանակը: Այդ հղումները ցույց են տալիս 

տեղեկատվության արժեքը, համալսարանի վեբկայքում ներկայացված 

ծառայությունների օգտակարությունը: Տվյալները ստացվում են երկու աղբյուրներից՝ 



Majestic SEO և ahrefs, որի նպատակը սխալների և բացթողումների ճշգրտումն է16: 

Ցուցանիշը հաշվարկվում է որպես համալսարանի կայքին արվող հետհղումների 

(backlinks) թվի քառակուսի արմատի և արտաքին կայքերի (որտեղից հղում է տրվում 

համալսարանի կայքին) թվաքանակի գումար: 

        Վարկած կա, որ վարկանշավորման համակարգում հաշվի է առնվում ոչ միայն 

բեքլինքերի և դոմենների քանակը, այլև այդ դոմենների որակը գիտակրթական 

տեսանկյունից: Սա նշանակում է, որ բարձորակ գիտական կայքերի դոմեններից 

համալսարանի նյութերին կատարվող հղումները կշռում են ավելի շատ, քան 

նորությունների կայքերի հետհղումները։  

 

 

2. ՎԵԲՈՄԵՏՐԻԿՍԸ ՈՐՊԵՍ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ 

ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ՀՀ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ 

 

 2.1 ՎԵԲՈՄԵՏՐԻԿՍԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀՀ ԲՈՒՀԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

Յուրաքանչյուր բուհի ներկա և հետագա գործունեությունը  կարևորվում է  դրա 

առաքելությամբ  և վերջինիս իրականացմամբ:  

    Անկախացումից հետո մեր հանրապետության առջև հիմնախնդիր դարձավ 

շուկայական հարաբերություններով կարգավորվող տնտեսության կազմավորումը, 

որն իր հետ բերեց նաև աշխատանքի շուկայի պահանջարկի դինամիկ փո-

փոխություններ: Բնականաբար, նման իրավիճակում լուրջ բարեփոխումների կարիք 

զգացվեց նաև բարձրագույն մասնագիտական կրթության համակարգում:  

Բուհական համակարգում, պետական համալսարաններին զուգահեռ, սկսեցին 

գործել նաև մասնավոր բուհերը: Սկիզբ առավ բուհերի լիցենզավորման և հավատար-

մագրման բուռն գործընթաց, որն իր հերթին ստիպեց լուրջ ուշադրություն դարձնել 

մասնագիտական կրթության որակի կառավարմանը: Որակի կառավարման հիմնա-

                                                             
16 reyting-webometrics-indikator-kachestva-i-konkurentosposobnosti-rossiyskih-universitetov-na-mirovom-
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խնդիրները վերջին տարիներին առավել սրվեցին, երբ մեր հանրապետությունը ան-

դամակցեց Բոլոնյան գործընթացին` ցանկություն հայտնելով միանալու եվրոպական 

կրթական ընդհանուր տարածքի ձևավորմանը: Բնականաբար, նման պայմաններում 

արդիական դարձավ բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծառայությունների 

որակյալ մատուցումը, որը նպաստելու է դիպլոմների փոխճանաչմանը, ակադեմիա-

կան կրեդիտների փոխանցմանը, միասնական միջբուհական ծրագրերի իրականաց-

մանը,  ուսանողության  շարժունության  ակտիվացմանը: Վերջին տարիներին 

համալսարանների վարկանիշային աղյուսակը մեծ նշանակություն է ստացել ամբողջ 

աշխարհում: Դրանք ուժեղացնում են մրցակցությունը համալսարանների միջև և 

հաճախ քաղաքականության փոփոխություն են մտցնում համալսարաններում: 

Բուհերը ձգտում են բարելավել իրենց դիրքը առաջնային աղյուսակներում17:  

Չնայած հայկական բուհերի կողմից ներդրված որոշ ջանքերին, մեր կարծիքով, 

դեռևս  չի ձևավորվել տեղեկատվության տարածման համապարփակ քաղա-

քականություն, որը կնպաստեր հայաստանյան բարձրագույն կրթության գրավչության 

և տեսանելիության բարձրացմանը միջազգային մակարդակում։ Այդ են վկայում 

հեղինակավոր վարկանիշավորման սանդղակներում մեր բուհերի զբաղեցրած 

դիրքերը։  

      2020 թ. հուլիսին հրապարակված զեկույցում ընդգրկված է հայաստանյան 35 

համալսարան: ՀՀ բուհերի ցանկը գլխավորում են Երևանի պետական 

համալսարանը, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը, Ռուս-հայկական 

(Սլավոնական) համալսարանը: ՀՀ բուհերը ցածր վարկանիշ (մեծ մասը ունի 

զրոյական արժեք տվյալ պարամետրերի գծով) ունեն թափանցիկության և 

ակադեմիական գերազանցության պարամետրերի գծով, որոնք արտացոլում են 

համալսարանների հետազոտական գործունեությունը: 

            ՀՀ բուհերի վարկանիշը Վեբոմետրիքս 2020 թ. հուլիսի զեկույցում                  Աղյուսակ 6 
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11 14780 Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան 12872 13249 10778 6008 

12 15837 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 

համալսարան 

9675 14884 10778 6008 

13 17016 Հայաստանի գեղարվեստի պետական 

ակադեմիա 

8076 16474 10778 6008 

14 17174 Երևանի Կոմիտասի անվան պետական 

կոնսերվատորիա 

16968 16050 10778 6008 

15 17218 Եվրասիա միջազգային համալսարան 8952 16662 10778 6008 

16 17357 Մեհրաբյանի անվան բժշկական ինստիտուտ 24796 15518 10778 6008 

17 18491 Գավառի պետական համալսարան 8434 18254 10778 6008 

18 19042 Ճարտարապետության և շինարարության 

Հայաստանի ազգային համալսարան 

4960 19175 10778 6008 

19 19550 Արցախի պետական համալսարան 5737 19690 10778 6008 

20 20647 Ուրարտու համալսարան 16602 20285 10778 6008 

21 20753 Ֆիզիկական կոլտուրայի հայկական պետական 

ինստիտուտ 

19686 20189 10778 6008 

22 21070 Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան 19395 20596 10778 6008 

23 22025 Գլաձորի համալսարան 25818 21120 10778 6008 

24 22579 Հյուսիսային համալսարան 16557 22580 10778 6008 

25 22969 «ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ» համալսարան 22382 22594 10778 6008 

26 23463 Գորիսի պետական համալսարան 20227 23379 10778 6008 

27 23627 Ավանդական Բժշկության Համալսարան 23532 23291 10778 6008 

28 23809 Մխիթար Գոշ համալսարան 24054 23444 10778 6008 

29 24184 Մովսես Խորենացու անվան համալսարան 23804 23903 10778 6008 

30 25768 Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Համալսարան 25138 25550 10778 6008 

31 26307 Եվրոպական Համալսարան 20867 26364 10778 6008 
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1 2648 Երևանի պետական համալսարան 254 5059 2863 2962 

2 4077 Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 1113 5304 4491 4388 

3 4880 Ռուս-հայկական սլավոնական համալսարան 1659 8715 5553 5276 

4 6904 Երևանի պետական բժշկական համալսարան 5774 10781 10778 4548 

5 8117 Հայաստանի պետական մանկավարժական 
համալսարան 

4325 8003 9158 6008 

6 9974 Վանաձորի պետական համալսարան 6044 7443 10778 6008 

7 12499 Երևանի պետական լեզվաբանական 

համալսարան 

3680 10937 10778 6008 

8 13307 Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 
համալսարան 

1207 12470 10778 6008 

9 13619 Հայաստանի ազգային ագրարային 

համալսարան 

808 13041 10778 6008 

10 14300 Գյումրիի պետական մանկավարժական համ․ 15660 12421 10778 6008 



32 26334 Գյումրիի Պրոգրես համալսարան 26519 26105 10778 6008 

33 26782 Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան ԼՂՀ 21039 26865 10778 6008 

34 26835 «ԳԱԼԻՔ» Համալսարան 27506 26395 10778 6008 

35 27057 Հայկական բժշկական ինստիտուտ 17299 27213 10778 6008 

 

     Հաշվարկներում օգտագործվող արժեքները չեն հրապարկվում, քանի որ դրանք 

անընդհատ փոփոխվում են: Բացի այս, որոշ ցուցանիշների հաշվարկման ժամանակ 

օգտագործվում են մի քանի աղբյուրների տվյալներ: Այնուամենայնիվ, մենք փորձել 

ենք ներկայացնել վերջնական վարկանիշում կիրառվող գործոնների արժեքները ՀՀ 

բուհերի համար՝ հայաստանյան բուհերի խնդիրները հասկանալու և լուծումներ 

առաջարկելու նպատակով: 

       «Webometrics» -ի վարկանիշավորման ցուցակում Հայաստանի լավագույն բուհեր 

են հռչակվել ԵՊՀ-ն, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը և Ռուս-հայկական 

պետական համալսարանը, սակայն դրանցից ոչ մեկը չի ներառվել «Эксперт 

РА» վարկանիշավորման ցուցակում։  

Հայկական բուհերի ընդգրկվածությունը «Webometrics» -ում դիտարկենք մի քանի 

ցուցիչների շրջանակում։ 

«Webometrics» վարկանիշավորման սանդղակում hամալսարանի հիմնական 

տեսանելիության,   դոմենի   (կայքի)   բոլոր   էջերի  քանակը հաշվելու ամենա-

պարզ եղանակըGoogle որոնողական համակարգում site:www.-(համալսարանի 

կայք).com ներմուծելն է:   

2021թ․-ի մայիսին արված հետազոտությունների արդյունքում հայաստանյան 

բուհերը այս սանդղակում ունեն հետևյալ դասավորությունը։ 

 

                      

       ՀՀ բուհերի կայքերի բոլոր էջերի քանակը 2021 թ. Մայիս                     Աղյուսակ 8 

 Համալսարան Կայքի էջերի քանակը 

1 Երևանի պետական համալսարան 440000 

2 Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 293000 

3 Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 178000 



 

 

 

 

 

 

 

4 Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 137000 

5 Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարան 110000 

6 Ռուս-հայկական սլավոնական համալսարան 91800 

7 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային 

համալսարան 

39700 

8 Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան 24800 

9 Արցախի պետական համալսարան 14000 

10 Երևանի պետական բժշկական համալսարան 13600 

11 Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա 7890 

12 Վանաձորի պետական համալսարան 7140 

13 Գավառի պետական համալսարան 7130 

14 Եվրասիա միջազգային համալսարան 6100 

15 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան 5600 

16 Գյումրիի պետական մանկավարժական համալսարան 2490 

17 Հյուսիսային համալսարան 2000 

18 Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան 1550 

19 Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա 1260 

20 Հայկական բժշկական ինստիտուտ 1080 

21 Եվրոպական Համալսարան 992 

22 Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան 822 

23 Ուրարտու համալսարան 718 

24 Ֆիզիկական կոլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ 686 

25 Գորիսի պետական համալսարան 610 

26 Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան ԼՂՀ 529 

27 «ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ» համալսարան 340 

28 Ավանդական Բժշկության Համալսարան 260 

29 Մեհրաբյանի անվան բժշկական ինստիտուտ 253 

30 Մովսես Խորենացու անվան համալսարան 168 

31 Մխիթար Գոշ հայ-ռուսական միջազգային համալսարան 101 

32 Գլաձորի համալսարան 95 

33 Գյումրիի Պրոգրես համալսարան 65 

34 Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Համալսարան 51 

35 «ԳԱԼԻՔ» Համալսարան 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հասանելություն/բացություն. 

Տվյալ ցուցանիշին ՀՀ բուհերից համապատասխանում է միայն Երևանի պետական 

համալսարանը։ Google Scholar Citations-ում ինստիտուցիոնալ անձնական էջ ունի 

միայն մայր բուհը: Մյուս համալսարանների  հղումների քանակը <<“Webometrics» ” -

ը հաշվարկում է նույն տրամաբանությամբ (թոփ 10 հեղինակների հղումների 

գումարը՝ բացառելով ամենաշատ հղում ունեցող առաջին հեղինակին) զտելով 

տվյալ համալսարանի հեղինակների անձնական էջերը համալսարանական կայքերի 

միջոցով (Google Scholar Citations-ում էլ փոստերի դոմենները): 

 Հետևապես, Google Scholar-ում գրանցվելիս պարտադիր է օգտագործել 

համալսարանական էլ. փոստը, քանի որ Վեբոմետրիքսն օգտագործում է էլ. 

փոստերի դոմենները՝ Google Scholar Citations-ում հեղինակները էջերը և տվյալները 

առանձնացնելու համար: 



       Ըստ սանդղակի դասավորության՝ հայաստանյան բուհերից միայն չորսն ունեն 

ոչ զրոյական արժեքներ: Սա պայմանավորված է ոչ միայն հեղինակների՝ 

հոդվածներ և հղումներ չունենալու, Google Scholar Citations-ում անձնական էջ 

չունենալու հանգամանքով, այլև պատճառով, որ հեղինակները գրանցվում են ոչ 

համալսարանական էլ փոստերով (օրինակ՝ am, gmail և այլն): Կամ օրինակ, 

«Webometrics» -ում որպես տվյալ համալսարանի կայք նշված է իրական դոմենը, 

մինչդեռ համալսարանի հեղինակները գրանցված են նախկին կայքի էլ. փոստով: 

 

       ՀՀ բուհերի կայքէջերին արվող հղումներ  2020թ․                                Աղյուսակ 8 

 Համալսարան Հղումներ 

1 Երևանի պետական համալսարան 8697 

2 Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 2964 

3 Ռուս-հայկական սլավոնական համալսարան 1338 

4 Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան 36 

5 Եվրասիա միջազգային համալսարան - 

6 Եվրոպական Համալսարան - 

7 Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարան 0 

8 Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա - 

9 Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան ԼՂՀ - 

10 Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Համալսարան - 

11 Մխիթար Գոշ համալսարան - 

12 Մովսես Խորենացու անվան համալսարան - 

13 Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան - 

14 Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 0 

15 Հայկական բժշկական ինստիտուտ - 

16 Մեհրաբյանի անվան բժշկական ինստիտուտ - 

17 Ֆիզիկական կոլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ - 

18 Արցախի պետական համալսարան - 

19 Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 0 

20 Ուրարտու համալսարան - 

21 «ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ» համալսարան - 

22 Ավանդական Բժշկության Համալսարան - 

23 Վանաձորի պետական համալսարան - 

24 Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա - 

25 Երևանի պետական բժշկական համալսարան 0 

26 Գյումրիի Պրոգրես համալսարան - 

27 Հյուսիսային համալսարան - 

28 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային 

համալսարան 

0 

29 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան - 



30 «ԳԱԼԻՔ» Համալսարան - 

31 Գլաձորի համալսարան - 

32 Գորիսի պետական համալսարան - 

33 Գյումրիի պետական մանկավարժական համալսարան - 

34 Գավառի պետական համալսարան - 

35 Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան - 

 

 

 

 

Տեսանելիություն. ցուցանիշը հաշվարկվում է որպես համալսարանի կայքին ար-

տաքին կայքերից արվող հետհղումների (backlinks) թվի քառակուսի արմատի և ար-

տաքին կայքերի (որտեղից հղում է տրվում համալսարանի կայքին) թվաքանակի 

գումար: 

 

                                 Տեսանելիության վարկանիշի արժեքը                                      Աղյուսակ 9 

                               տվյալները ՝ ըստ  ahrefs.com/ru/rank-tracker 

                               Համալսարան անվանումը Հետհղումների քանակի 

քառակուսի արմատի և 

հետհղում անող արտաքին 

կայքերի թվաքանակի 

գումար 

1 Երևանի պետական համալսարան 3406,71 

2 Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 1864,33 

3 Վանաձորի պետական համալսարան 1229,27 

4 Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարան 1018,86 

5 Ռուս-հայկական սլավոնական համալսարան 993,63 

6 Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 837,55 

7 Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան 646,87 

8 Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան 645,18 

9 Երևանի պետական բժշկական համալսարան 624,68 

10 Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 513,07 

11 Ուրարտու համալսարան 493,51 

12 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան 486,61 

13 Գյումրիի պետական մանկավարժական համալսարան 445,28 

14 Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա 292,25 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Մեհրաբյանի անվան բժշկական ինստիտուտ 286,49 

16 Եվրասիա միջազգային համալսարան 239,38 

17 Գավառի պետական համալսարան 231,47 

18 Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա 219,13 

19 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային 

համալսարան 

192,73 

20 Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան 141,76 

21 Արցախի պետական համալսարան 132,52 

22 Ֆիզիկական կոլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ 130,98 

23 Հյուսիսային համալսարան 123,03 

24 Գլաձորի համալսարան 111,36 

25 Գորիսի պետական համալսարան 99,07 

26 «ՅՈւ ԷՍ Ի ԷԼ» համալսարան 96,14 

27 Մովսես Խորենացու անվան համալսարան 84,83 

28 Մխիթար Գոշ հայ-ռուսական միջազգային համալսարան 82,90 

29 Գյումրիի Պրոգրես համալսարան 72,21 

30 Եվրոպական Համալսարան 69,60 

31 Ավանդական Բժշկության Համալսարան 66,84 

32 Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Համալսարան 61,56 

33 «ԳԱԼԻՔ» Համալսարան 56,97 

34 Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան ԼՂՀ 52,99 

35 Հայկական բժշկական ինստիտուտ 47,59 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Այսպիսով՝ Եթե այսօր հայաստանյան ուսումնական հաստատությունը ձգտում 

են  միջազգային մասշտաբով լինել մրցունակ, ապա չեն կարող անտեսել միջազգային 

ճանաչման անհրաժեշտությունը, որում մեծ դեր են խաղում միջազգային 

վարկանիշային համակարգերում ընդգրկվածությունն ու բոլոր ցուցանիշներին 

համապատասխանությունը: 

 

 

2․2 ՀՀ ԲՈՒՀԵՐԻ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԲՈՒՀԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵԲՈՄԵՏՐԻԿՍԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 

Վերջերս լույս տեսած «Webometrics» միջազգային ընկերության պատրաստած 

բուհական համաշխարհային վարկանիշային նոր զեկույցը18:Հրապարակված տվյալների 

համաձայն՝ ՀՀ-ում ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող բուհը ԵՊՀ-ն է: Ընդհանուր 

առմամբ` Հայաստանից ցուցակում ներառվել է 29 բուհ: Ստորև ներկայացնում ենք 

                                                             
18 "Methodology". Webometrics Ranking of World Universities. Retrieved 23 February 2020. 

http://www.webometrics.info/en/Methodology


«Webometrics»-ում ընդգրկված հայաստանյան բուհերի լավագույն տասնյակը՝ ըստ 

իրենց զբաղեցրած դիրքերի. 

       «Webometrics»  Ranking of World Universities. Top universities / 23 February 2020 

                  Բուհի անվանում  Համաշխարհային վարկանիշ 

1 Երևանի պետական համալսարան 2684 

2 Հայաստանի ամերիկյան համալսարան  4077 

3 Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարան 4088 

4 ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկայի ինստիտուտ 6357 

5 Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան  7323 

6 Երևանի պետական լեզվահասարակագիտական 

համալսարան`  

7940 

7 Երևանի պետական բժշկական համալսարան 10228 

8.  Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 13032 

9.  Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 13798 

10. Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան  14019 

 

Հետազոտության առանցքում ունենալով նաև մեր տարածաշրջանի բուհերի 

վարկանիշավորման արդյունքները ներկայացնելը, փորձ ենք արել վերլուծել 

տարածաշրջանային, ռուսաստանյան առաջատար 3 բուհերի ցուցանիշները 

«Webometrics»-ում՝ համեմատելով դրանք հայկական առաջատար 3 բուհերի հետ։  

Հարավկովկասյան տարածաշրջանում լավագույն վարկանիշն արձանագրել է 

Վրաստանի Իվանե Ջավախաշվիլու անվան Թբիլիսիի պետական համալսարանը՝1272  -

րդ հորիզոնական, որին հաջորդում են Վրաստանի տեխնիկական համալսարանը 



(2568), «Իլիա» պետական համալսարանը (2572)։ Վրաստանյան բուհերից ցանկում 

ներառվել է 63 բուհական հաստատություն19։ 

Հարավային Կովկասի առաջատար բուհերի վարկանիշը 

«Webometrics »-2021․ 

Երկիրը 

 

Հայաստան  

Բուհը  

Զբաղեցրած 

դիրքը 

Վրաստան 

Բուհը 

Զբաղեցրած 

դիրքը 

Ռուսաստանի  

Դաշնություն 

Զբաղեցրած 

դիրքը 

բուհը Երևանի 

պետական 

համալսարան  

2684 Իվանե Ջավախաշվիլու 

անվան Թբիլիսիի 

պետական 

համալսարանը 

1272 Լոմոնոսովի 

անվ․պետ․ 

համալսարան 

161 

Հայ-Ամերիկյան 

համալսարան 

4077 տեխնիկական 

համալսարան 

2568 Սանկտ 

Պետերբուրգի 

համալսարան 

379 

 

Տարածաշրջանային երկրներից՝ Վրաստանի և ռուսական բուհերի ընդգրկվածությունը 

վարկանիշավորման վերոհիշյալ համակարգում դիտարկենք դարձյալ 

համապատասխան ցուցիչների։ 

Ինչպես արդեն նշել ենք նախորդ գլխում «Webometrics »-ում թափանցիկությունը/ 

բացություն ցուցիչը  չափվում է տվյալ համալսարանի հեղինակների հոդվածներին 

արված հղումների քանակը՝ համաձայն Google Scholar Citations-ի: 

 

 

                                                             
19 www.webometrics.info/en/Europe/Georgia%20 



 

 

 

Վերլուծության արդյունքում պարզ է դառնում, որ Ռուսաստանի առաջատար 

համալսարաններն ավելի լավ դիրքերում են։ Օրինակ Մոսկվայի պետական 

համալսարանը, լինելով ամենաառաջատար բուհը Ռուսաստանի Դաշնությունում, 

կարելի է ասել, լուծել է վիրտուալ տիրույթում իր զարգացման խնդիրները։ Բուհի 

վարած ճիշտ քաղաքականության արդյունքում, «Webometrics»-ի գնահատման  

բոլոր ցուցիչներով ապահովել է  դրական արդյունք: 

Միջազգային վարկանիշային գնահատման համակարգերը հաճախ 

քննադատության են ենթարկվում այն բանի համար, որ հաշվի չեն առնում կրթական 

համակարգերի ազգային համատեքստը և բուհերի գործառույթների մեծ մասը: 

         Հայաստանյան բուհերի դեպքում ցածր վարկանիշը պայմանավորված է նաև 

հենց այս հանգամանքով։ Համալսարանների կայքերում տեղադրված են 

փաստաթղթեր, արժեքավոր գիտական հոդվածներ ու նյութեր, սակայն դրանք 

հասանելի չեն միջազգային ակադեմիական հանրությանը, քանի որ դրանք կայքերում 

առկա են միայն մայրենի լեզվով։ Հայկական բուհերի առջև վիրտուալ տարածքում 

առաջընթացի, մրցակցության համար  լուրջ խնդիրներ են ծառացած օտար լեզվով 

նյութերի տարածման հետ կապված։ Ուսումնասիրություններից պարզ է դառնում, որ 

նույն խնդիրները ունեն նաև տարածաշրջանային երկրների բուհերը։ 



Միևնույն ժամանակ հարկ ենք համարում նշել, որ Հայաստանն ունի բավական 

մեծ ներուժ կրթության ոլորտում։ Սա ակնհայտ է դառնում, երբ տեսնում ես, թե քանի 

ուսանող, դասախոս և գիտաշխատող է ամեն տարի հեռանում հանրապետությունից 

ու զգալի հաջողությունների հասնում այլ երկրներում: Հայկական բուհերը ճիշտ 

քաղաքականություն վարելու արդյունքում կարող են խորացնել 

համագործակցությունը գիտակրթական, գիտահետազոտական ոլորտներում։ 

Սակայն ինտերնետային մոնիթորինգի արդյունքները ցույց են տալիս, մեր երկրի 

բուհերի համագործակցությունը միջազգային վարկանշավորման հեղինակավոր 

ընկերությունների հետ ցածր մակարդակում է,  իսկ մասնավոր շատ բուհերի 

դեպքում՝ բացակայում է։  

 

          

 

2․3 ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ  ՄԱՍՆԱՎՈՐ (ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄ ՍՏԱՑԱԾ) 

ԲՈՒՀԵՐԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ։ 

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ։ 

                    

                    ՀՀ մասնավոր  բուհերի վարկանիշը  «Webometrics»-2021 թ 

                        www.Webometrics. .info/en/Europe/Armenia 



 

 

  

«Webometrics»-բուհերի վարկանիշավորման սանդղակում Հայաստանի 

պետական բուհերի շարքում ընդգրկված են մեր հանրապետությունում գործող բոլոր 

մասնավոր բուհերը, որոնք դասակարգված են ինչպես ազգային վարկանիշավորման 

ցուցիչների համապատասխանությամբ, այնպես էլ  «Webometrics »-ի պարամետրերի։ 

  Մասնավոր բուհերի վարկանիշավորման հետ կապված մեր 

ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ դարձավ, որ գրեթե բոլոր բուհերի 

վիրտուալ տարածքում առաջընթաց ապահովելու խնդիրները նույնն են։ Անհրաժեշտ 

են համալսարաննների կողմից համալիր մոտեցումներ դրանք հաղթահարելու համար։        

«Webometrics »-ում հայկական մասնավոր բուհերը զբաղեցնում են վարկանիշային 

բավականին ցածր դիրքեր։ Կան բուհեր, որոնք ունեն էլեկտրոնային կայքեր, սակայն 

դրանց բովանդակությունն ու նյութերը ժամանակի ընթացքում չեն թարմացվում, 



գիտական արժեք ունեցող ամսագրերն ու հոդվածները չեն թարգմանվում անգլերեն։    

Բուհերի պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ուսումնական բարեփոխումներ 

իրականացնող ստորաբաժանումների կողմից Էլեկտրոնային ռեսուրսների 

օգտագործումը սահմանափակ բնույթ է կրում: Համալսարաններում չկան ՏՏ 

ստորաբաժանումներ: Որոշ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ նույնիսկ 

հուսալի ինտերնետ կապ չունեն: Ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգտագործման 

վերաբերյալ շատ քիչ իրազեկվածություն կա հատկապես միջից բարձր տարիք ունեցող 

դասախոսներ շրջանում։ Հեղինակավոր միջազգային պարբերականներում 

հրապարակվելու հնարավորությունից օգտվում են շատ քիչ դասախոսներ։ Շատ 

երկրներում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները պրոֆեսորներին 

խրախուսում են միջազգային փորձ ձեռք բերելու և ընդհանրապես գլոբալ 

փոփոխությունների համար առավել բաց լինելու հարցում, մինչդեռ Հայաստանում՝ 

նման բան տեղի է ունենում, թերևս, առանձին պրոֆեսորների, դասախոսների  

սեփական նախաձեռնությամբ։ Բարձրագույն կրթության համակարգն ավելի բաց և 

հասանելի դարձնելուն, գիտահետազոտական գործունեության ներդրմանն ուղղված 

ջանքերը հնարավոր և արդյունավետ չեն լինի առանց պատշաճ համակարգի 

զարգացման, որի միջոցով՝ ի թիվս այլ խնդիրների, պետք է բուհերում ապահովվեն 

էլեկտրոնային ռեսուրսներից օգտվելու հնարավորությունը, ինչպես նաև օժանդակվի և 

խրախուսվի ուսուցման առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործումը: 

 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԵՎ ՀՀ ԱՅԼ ԲՈՒՀԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

Քննության առնելով «Webometrics»  վարկանիշավորման  սանդղակը և նրա դերը  

որպես  հհ բուհերի  որակի  ապահովման  գործիք, եկել ենք հետևյալ 

եզակացություններին։ 

           Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վարկանիշային 

գնահատումը ներկայումս կրթության ոլորտի կարևորագույն մաս է կազմում: 



Բուհական վարկանիշները դրանցում իրականացվող կրթական և 

գիտահետազոտական գործունեության մասին քանակական ցուցանիշներ են, որոնք 

խթանում են բուհերի միջև մրցակցությունը, բարձրացնում դրանց 

հաշվետվողականությունը, օգնում դիմորդներին՝ ընտրություն կատարելու տարբեր 

բուհերի, մասնագիտությունների, կրթական ծրագրերի միջև: 

         Վարկանիշային գնահատման միջազգային համակարգերում առաջատար 

բուհերն ամերիկյան և բրիտանական ուսումնական հաստատություններն են, որը, 

քննադատների կարծիքով, հետևանք է տվյալ կրթական համակարգերի համար 

հաստատված նպաստավոր պայմանների և այլ երկրների կրթական համակարգերի 

առանձնահատկությունների անտեսման:  

      Դիտարկելով վարկանիշային աղյուսակները, տեսնում ենք, որ ամեն տարի 

առաջատար դիրքերում Հարվարդի, Ստենֆորդի, Քեմբրիջի, Օքսֆորդի 

համալսարաններն են, Մասաչուսեթսի, Կալիֆոռնիայի տեխնոլոգիական 

ինստիտուտները և այլ հայտնի բուհեր: Թերևս միայն «Webometrics»-ում, որում տրվում 

են վարկանիշները նաև ըստ երկրների, ընդգրկված են հայաստանյան բուհերը՝ 

Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանում ամերիկյան համալսարան, Հայ-

ռուսական (Սլավոնական) համալսարան։  

             Հետաքրքիր է այն հանգամանքը, որ վարկանիշավորման համակարգերում 

որոշ ցուցանիշներ, որոնք բովանդակությամբ նույնն են, գնահատման տարբեր 

մեթոդաբանություններում կոչված են չափելու բուհի գործունեության տարբեր 

ուղղություններ: Օրինակ Շանհայյան վարկանիշավորման համակարգում 

հոդվածների հղումները դիտարկվում են որպես հետազոտությունների 

արդյունավետության ցուցանիշներ, մինչդեռ այլ համակարգերում՝ QS-ում, 

հետազոտությունների որակի չափում է: Ընդ որում՝ վարկանիշային գնահատման 

տարբեր համակարգերում բուհերի գործունեության գնահատման ցուցանիշներին 

տրվում են տարբեր կշիռներ, որի հետևանքով որակը ստանում է տարբեր 

մեկնաբանություններ20: Մի դեպքում գլխավորը բուհի գործունեության 

                                                             
20 Բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում այսօր. առկա խնդիրների վերլուծություն /ԿԵՀ բարձրագույն կրթության 

վերլուծական կենտրոն Բուդապեշտ, հուլիս 2013թ  



վերջնարդյունքներն են, մյուսում՝ հեղինակությունը, երրորդում՝ հետազոտական 

ներուժը և այլն: Այնուամենայնիվ,տվյալ կրթական համակարգի համատեքստում 

վարկանիշային գնահատումը կարգավորում է բուհերի և կրթական ծրագրերի 

բազմազանությունը, օգնում ընտրություն կատարելու դրանց միջև, բարձրացնում 

գործունեության հաշվետվողականությունը և խթանում մրցակցությանը: 

            Ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս, որ ի տարբերություն 

տարածաշրջանային շատ երկրների, Հայաստանյան բուհերը ունեն բավական մեծ 

ներուժ խորացնելու համագործակցությունը գիտակրթական, գիտա-հետազոտական 

ոլորտներում։ Սակայն ինտերնետային մոնիթորինգի արդյունքները ցույց են տալիս, 

մեր երկրի բուհերի համագործակցությունը միջազգային վարկանշավորման 

հեղինակավար ընկերությունների հետ բացակայում է, խոսքը վերաբերում է 

հատկապես հայաստանյան մասնավոր բուհերին։ 

          Այսպիսով, առաջարկում ենք մի քանի հիմնարար ուղղություններ, որոնք 

կբարելավեն Հյուսիսային համալսարանի և ՀՀ այլ բուհերի որակը, ինչպես նաև 

մրցակցության լայն դաշտ կապահովեն համաշխարհային կրթական ասպարեզում։  

«Webometrics»-վարկանիշավորման համակարգում դիրքերի բարելավման համար 

անհրաժեշտ է իրականացնել քայլերը 

1. Համալսարանի կայքում պետք է ներկայացնել համալսարանի գործունեությանը 

վերաբերող ամբողջական տեղեկատվություն, որպեսզի կայքը ճշգրիտ կերպով 

արտացոլի համալսարանի գործունեությունը, 

2. Մեծացնել բաց հասանելի գիտական աշխատությունների քանակը՝ 

3. համալսարանի հետազոտողները պետք է ստեղծեն անձնական էջ Google Scholar 

Citations-ում՝ որպես էլ. փոստ նշելով համալսարանական էլ. հասցեն 

4. Ակադեմիական ցուցանիշի բարելավման համար անհրաժեշտ է մեծացնել 

Scopus շտեմարաններում ընդգրկված գիտական հրատարակություններում 

հոդվածների քանակը 

                                                                                                                                                                                                    

 



5. Ստեղծել սեփական էլեկտրոնային շտեմարաններ, փաստաթղթերի 

տեղեկատվական բազա, որոնցից օգտվելու դեպքում կավելանա կայքի 

տեսակարար կշիռը։ Քանի որ «Webometrics»- ը  հաշվի է առնում ոչ միայն կայքի 

կշիռը, այլև ակադեմիական արժեքավոր նյութերի առկայությունը և դրանց 

հասանելիությունը համաշխարհային հանրությանը: Կարևոր է, որ բուհերի 

կայքերում շատ լինեն հատկապես օտարալեզու շտեմարանները, որոնք կարող 

են նաև օժանդակել ուսանողներին ու դիպլոմային աշխատանքներ, 

ատենախոսություններ գրելու համար: 

6. Ստեղծել և զարգացնել  սեփական էլեկտրոնային գիտական ամսագրերը, որոնք 

կլինեն նաև օտարալեզու։  

7. Կազմակերպել միջոցառումներ՝ սեմինարներ, կլոր սեղաններ, միջազգային 

գիտաժողովներ, որոնցում ընդգրկված կլինեն  միջազգային փորձագետներ։ 

Միջազգային բլոգերների, պորտալների անդրադարձը կարող է ավելացնել 

հաստատության կայքին կատարվող հղումների քանակը։  

8. Կայքում անցկացվող միջազգային վարպետության դասերը, զեկույցները, 

սեմինարներն ու քննարկումները կարող են ապահովել մուտքերի քանակ դեպի 

կայք։ 

9. Ավելի շատ նյութեր պետք է թարգմանվեն անգլերեն և տեղադրվեն կայքում/ pdf 

ձևաչափով /։ 

10. կայքում զարգացնել վերապատրաստման ծրագրերը, հեռավար ուսուցման  

դասընթացները։ 

11. Մեծացնել համալսարանականի արտաքին և միջազգային կապերը։ 

12. Ավելացնել սեփական ալիքը Youtube-ում, տեղադրել տեսանյութեր, դրանցով 

քննարկման մեջ ներառել ոչ միայն մասնագետների և գիտնականների, այլև 

հասարակության լայն շերտերի, որոնք հետագայում կարող են լինել  

պոտենցիալ դիմորդներ։ 

Համալսարանի ճանաչելիությունը և համալսարանական ու գործարար 

հանրության մոտ համալսարանի հեղինակությունը բարձրացնելով կարելի է 

էականորեն ազդել համալսարանի վարկանիշի վրա: 



Եթե ներքին փորձագետների շրջանում համալսարանը ճանաչելիության 

խնդիր չունի  ապա արտասահմանյան փորձագետների մոտ, մեր համալսարանները 

նախ և առաջ ճանաչելիության խնդիր ունեն: Ուստի անհրաժեշտ է, որ 

համալսարաններն արդյունավետ կերպով ընդլայնեն միջազգային 

համագործակցությունն արտասահմանյան համալսարանների և հետազոտական 

կենտրոնների հետ: Եվ վերջապես, Հայաստանյան բուհերի ներգրավվածությունը 

վարկանիշավորման միջազգային ճանաչված սանդղակներում կավելացնի բուհերի 

միջև մրցակցությունն ու հաշվետվողականությունը, կբարձրացնի հասարակության 

իրազեկվածությունը` կրթության որակի և կրթական գործընթացի 

արդյունավետության վերաբերյալ: 

Հետագա գործողությունները պլանավորելու նպատակով բուհերի web-

քաղաքականությունը պետք է հաշվի առնի երկու կարևոր հանգամանք. Հարկավոր 

է տեսնել, թե որ չափանիշներով կա որոշակի ձեռքբերում, իսկ որոնցով՝ հետ ենք 

մնում՝ այլ համալսարանների հետ համեմատ: Առաջարկում ենք վեբ-կայքի 

կատարելագործման համար համալսարանին կիրառելհետևյալ ալգորիթմը. 

1. Վերլուծել համակողմանիորեն վարկանշի արդյունքները, թույլ և ուժեղ 

կողմերը: 

2. Իրականացնել միջոցառումներ՝ուժեղ կողմերի ամրապնդման, ինչպես 

նաև թույլ կողմերի հաղթահարման ուղղությամբ: 

3. Վերլուծել այն միջոցառումների արդյունավերությունը, որոնք 

իրականացվում են վարկանշի մեջ ավելի բարձր դիրք զբաղեցնելու 

ուղղությամբ: 

«Տեսանելիություն» չափանշի բարելավման ուղղությամբ առաջարկում ենք բուհերին. 

1. Ապահովել համալսարանի կայքի բովանդակության որակը 

2. Ունենալ կայքի բազմալեզու տարբերակը 

3. Ավելացնել բուհի գրանցումը թեմատիկ շտեմարաններում 

4. Ավելացնել բուհի կայքի հղումները գիտական հրապարակումներում 

5. Ընդլայնել բուհի ներկայությունը սոցիալական ցանցերում  

 



«Ներկայություն» չափանիշի բարելավման ուղղությամբ առաջարկում ենք բուհերին. 

1. Եզակի բովանդակությամբ էջեր ավելացնել բուհերի կայքերում 

2. Ընդլայնել բուհերի կայքերի բազմալեզու տարբերակները/ ոչ միայն հիմնական 

տեղեկությունը ներկայացնել օտար լեզուներով, այլև գիտական 

հետազոտւթյուններին նվիրված բուհի էջերը։ 

 

Թափանցիկություն չափանշի բարելավման ուղղությամբ. 

1. Ապահովել համալսարանի բոլոր նյութերին հասանելիությունը 

2. Հրապարակել համալսարանի կայքում տեղեկտվական նյութեր, ամսագրեր, 

գիտաժողովի նյութեր, բուհի դասախոսների  պաշտպանած 

ատենախոսություններ 

3. Ապահովել pdf, doc, docx, ppt, pptx, ps ֆայլերով համալսարանի կայքի 

հարստացումը 

Գիտական գերազանցություն չափանշի ուղղությամբ ապահովել հետևյալ քայլերի 

իրագործումը. 

1. Ապահովել գիտական հրապարակումների բաց հասանելիությունը 

2. Խթանել բուհի աշխատակիցների գիտական հրապարակումներ կատարելու 

ակտիվությունը միջազգային գիտական շտեմարաններում (Scopus և Web of 

Science շտեմարաններում) 

3. Ապահովել համալսարանի բոլոր աշխատակիցների անհատական էջերի 

ձևավորումը: 

Վերոգրյալ բոլոր առաջարկությունները կնպաստեն ՀՀ բուհերի միջազգային 

վարկանիշներում, այդ թվում «Webometrics» վարկանշավորման սանդղակում, ՀՀ 

բուհերի դիրքերի բարելավմանը՝ գիտական և միջազգային բազմաթիվ չափանիշների 

բարելավմանը և ընդհանուր առմամբ, որակի ապահովմանը: 
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