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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ՀՀ ԴՐ Հայաստանի Հանրապետության դրամ
ՎՄԶ  Վաղ մանկության զարգացում
ՖԽՔ  Ֆոկուս խմբային քննարկում
ՏՏ  Տնային տնտեսություն
ՏՏԿԱՀ Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված 

հետազոտություն
ԿԱՊԿՈՒ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 
ԿԳՆ   Կրթության և գիտության նախարարություն
ԱՆ   Առողջապահության նախարարություն
ԱՍՀՆ            Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
ՏԿԶՆ  Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն
ԲՀՄԳԿ Բժշկա-հոգեբանական-մանկավարժական գնահատման  կենտրոն
ՀԿ  Հասարակական կազմակերպություն
ՀՀ ԱՎԾ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Վիճակագրական   
  ծառայություն
ԾԽԵ  Ծնողազուրկներ և խոցելի երեխաներ
ՀՀ  Հայաստանի Հանրապետություն
ՅՈՒՆԻՍԵՖ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ
ՀԲ  Համաշխարհային բանկ
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

Հաշվետվության մեջ մեջբերված և օգտագործված հիմնական հասկացությունների սահ մա
նումները. 

Վաղ մանկություն է համարվում երեխայի  ծննդյան օրվանից մինչև ութ տարեկան ընթացքը։ 
Դա այն ժամանակահատվածն է, երբ տեղի է ունենում ուղեղի աճը։ Այս տարիներին դրվում է 
երեխայի շարունակական զարգացման հիմքը։

Վաղ մանկության զարգացումը դեպի ֆորմալ ուսուցում երեխայի համար սահուն անցում 
ապահովող նախապատրաստական փուլ է: Այն կենտրոնանում է երեխայի անձի ամբողջական 
զարգացման վրա` հաշվի առնելով երեխայի սոցիալական, էմոցիոնալ, ճա նա չողական և 
ֆիզիկական պահանջմունքները, և ստեղծում կյանքի ընթացքում երկարաժամկետ ուսուցման և 
բարեկեցության համար ամուր և ընդարձակ հիմքեր:

Նախադպրոցական հաստատություն (նաև մսուր, դպրոցահենք նախակրթարան, 
մանկապարտեզ). կրթական հաստատություն կամ ուսումնառության վայր, որը մա տուցում է 
վաղ մանկության խնամքի, զարգացման և կրթության ծառայություններ 36 տարեկան երե
խաների համար՝ ապահովելով տարրական դպրոցում պարտադիր կրթու թյանն անցնելու 
նախապատրաստական գործառույթ։

Խոցելիությունը այլ հասակակիցների համեմատությամբ այնպիսի բացասական ար դյունք ներ 
ցուցաբերելու հավանականություն է, ինչպիսիք են՝ կրթության կորուստը, հի վանդացությունն ու 
թերսնումը:

Համընդհանուր ընդգրկվածության ցուցանիշ. նախադպրոցական կրթական հաս տա
տություններում ընդգրկված 05 տարեկան ՀՀ մանկահասակ բնակչության ընդհանուր թվա
քանակի համամասնությունը՝ արտահայտված տոկոսներով՝ հիմնված ՀՀ ԱՎԾ պաշ տոնական 
տվյալների վրա։

Բացարձակ ընդգրկվածության ցուցանիշ. նախադպրոցական կրթական հաստա տու
թյուններում ընդգրկված 05 տարեկան ՀՀ մանկահասակ բնակչության ընդհանուր թվաքանա
կի համամասնությունը՝ արտահայտված տոկոսներով՝ հիմնված մարզային իշխա նություններից 
հավաքագրված տվյալների վրա:

Հարաբերական ընդգրկվածության ցուցանիշ. որևէ նախադպրոցական կրթական ծա ռա
յության/դասընթացի մեջ ընդգրկված 35 տարեկան երեխաների համամասնությունը հետա
զոտության ընտրանքում՝ արտահայտված տոկոսներով՝ հիմնված հարցման ար դյուն ք ների 
վրա։

Հասանելիություն/մատչելիություն. հնարավորություն, իրավունք և թույլտվություն ձեռք 
բերելու, մուտք գործելու, օգտվելու նախադպրոցական կրթական ծառայություններից։ 

Մուտք. նախադպրոցական կրթության մեջ ընդգրկվելու ընթացքը։

Ընդունելություն. նախադպրոցական հաստատություն ընդունվելու/ընդգրկվելու թույլ տվու
թյան ֆորմալ կամ ոչ ֆորմալ ընթացակարգերի ամբողջություն:
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Չընդգրկվածություն. որևէ տեսակի ՎՄԶ ծառայության մեջ չընդգրկված լինելը, նախա դպրո
ցական կրթությունից դուրս մնալը:

Ներառական կրթություն. որակյալ կրթություն բոլոր երեխաների համար՝ ներառյալ կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցողներին (հաշմանդամության և այլ պատճառներով): 
Ներառական կրթություն. մոտեցում է իրավունքների վրա հիմնվող որակյալ կրթությանը, 
որով ամրագրվում են մուտքի և մասնակցության հավասարության սկզբունքները՝ դրա կանորեն 
արձագանքելով բոլոր երեխաների կրթության առանձնահատուկ կարիք ներին և կարողու
թյուններին:

Ներառական կրթությունը երեխայակենտրոն է. այն հարմարվելու պատասխա նատվությունը 
դնում է ոչ թե առանձին երեխայի, այլ կրթության համակարգի վրա։ Այլ ոլորտների և ավելի լայն 
հանրության աջակցության շնորհիվ այն ակտիվորեն աշխատում է՝ ապահովելու յուրաքանչյուր 
երեխայի (անկախ սեռից, լեզվական հնարա վորու թյուններից, կրոնից, ազգությունից կամ այլ 
հատկանիշներից) իմաստալից մասնակ ցությունն ու ուսուցումը իր հասակակիցների հետ և նրա 
ողջ ներուժի զարգացումը1։

Աղքատ ՏՏ-ներ. Ընտրանքում այն տնային տնտեսությունները, որոնք իրենց եկամտի ավելի 
քան 62%ը ծախսում են սննդի սպառման վրա։

1  «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպություն (2014), «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպությունը պաշտպանում է ներառական 
կրթության սկզբունքը։
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ինչ պես հայտ նի է, ընդ հա նուր առ մամբ նա խադպ րո ցա կան կրթութ յունն ուղղ ված է մինչև 6 տա
րե կան ազ գաբ նակ չութ յան խմբին: Հա յաս տա նում նա խադպ րո ցա կան կրթա կան ծա ռա յութ յուն
նե րը մեծ մա սամբ գտնվում են պե տա կան հո գա ծութ յան ծրագ րե րի ներ քո: Վաղ ման կութ յան 
զար գա ցու մը (ՎՄԶ) ընդգրկ ված է կրթա կան և սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նութ յան հա յե ցա կար
գի կար ևո րա գույն ուղ ղութ յուն նե րի շար քում, ինչ պես պե տա կան, այդ պես էլ մի ջազ գա յին կազ
մա կեր պութ յուն նե րի ծրագ րե րի շրջա նա կում: Այ նո ւա մե նայ նիվ, նա խակր թա րան նե րի և ՎՄԶ 
կենտ րոն նե րի թի վը բա վա րար չէ: Հա յաս տա նում նա խակր թա րան նե րի և ՎՄԶ կենտ րոն նե րի 
ծա ռա յութ յուն ներն ի րա կա նաց վում են հա մայն քա յին, գե րա տես չա կան և  ոչ պե տա կան հաս տա
տութ յուն նե րի կող մից, ո րոնք գտնվում են մե ծա մա սամբ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար
մին նե րի պա տաս խա նատ վութ յան տակ, իսկ գե րա տես չա կան և մաս նա վոր հաս տա տութ յուն նե
րի թի վը մեծ չէ: Ազ գաբ նակ չութ յան այլ խմբե րի հետ հա մե մա տած՝ նա խադպ րո ցա կան կրթու
թյան հա սա նե լիութ յան սահ մա նա փա կում նե րի հիմ նա կան կրողն են ա ռա վել խո ցե լի խմբի ե րե
խա նե րը:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հե տա զո տութ յան նպա տակն էր կա տա րել Հա յաս տա նում ե րե խա նե րի հա մար նա խադպ րո ցա
կան կրթութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի մատ չե լիութ յան գնա հա տում (նե րառ յալ ա ռա վել խո ցե լի ե րե
խա նե րի խմբե րը): Գ նա հատ ման թի րախն են Հա յաս տա նի 10 մար զե րի և մայ րա քա ղաք Եր ևա նի 
բո լոր այն ըն տա նիք նե րը, ո րոնք ու նեն 35 տա րե կան ե րե խա ներ և  ո րոնք հան դի սա նում են 
20162017թթ.ին նա խակր թութ յան և ՎՄԶ կենտ րոն նե րի փաս տա ցի կամ պո տեն ցիալ շա հա ռու
ներ: Գ նա հատ ման մե թո դա բա նութ յու նը հիմն ված է հա մակց ված մե թոդ նե րի մո տեց ման վրա, 
ո րը թույլ է տա լիս հա մադ րել (ա) քա նա կա կան տվյալ նե րի հա վա քագ րու մը՝ քա նա կա կան մե
թոդ նե րի կի րառ մամբ, և (բ) խոր քա յին տե ղե կատ վութ յան հա վա քագ րու մը՝ ո րա կա կան մե թոդ
նե րի կի րառ մամբ: Հաշ վետ վութ յան մեջ ներ կա յաց ված բա ցա հայ տում նե րը հիմն ված են այն 
տվյալ նե րի վրա, ո րոնք ստաց վել են հետև յալ աղբ յուր նե րից. 20 կի սաձ ևայ նաց ված հար ցազ
րույց հա մայն քա յին և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, հա
մա պա տաս խան նա խա րա րութ յուն նե րի, գե րա տես չութ յուն նե րի և դո նոր կազ մա կեր պութ յուն նե
րի փոր ձա գետ նե րի հետ, Հա յաս տա նի տա րած քում 599 դեմ առ դեմ ձևայ նաց ված հար ցազ րույց 
35 տա րե կան ե րե խա ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի հետ, 9 ֆո կուս խմբա յին քննար կում Հա յաս
տա նի 3 մար զե րից ընտր ված, ման կա պար տեզ չհա ճա խող ե րե խա ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի 3 
կա տե գո րիա նե րի շրջա նում (աղ քատ ըն տա նիք ներ (որ տեղ մեկ շնչի հաշ վով ամ սա կան ծախ սը 
ցածր է աղ քա տութ յան վե րին ընդ հա նուր գծից կամ 40,000 ՀՀ դր ից), բա րե կե ցիկ ըն տա նիք ներ 
(որ տեղ մեկ շնչի հաշ վով ամ սա կան ծախ սե րը բարձր են մի ջին ան վա նա կան ամ սա կան աշ խա
տա վար ձի մե ծութ յու նից կամ 158.000 ՀՀ դր ից) և 35 տա րե կան ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա ներ ու նե ցող 
ըն տա նիք ներ)։ 
Դաշ տա յին աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վել են 2016թ.ի նո յեմ բե րի 25ից մինչև դեկ տեմ բե րի 
28ն  ըն կած ժա մա նա կատ վա ծում Հա յաս տա նի 10 մար զե րում և մայ րա քա ղաք Եր ևա նում: Քա
նա կա կան հարց ման ընտ րան քի ծա վա լը կազ մել է 600 (ի րա գործ ված ընտ րան քը՝ 599) տնա յին 
տնտե սութ յուն, 95% վստա հութ յան մի ջա կայ քում՝ սահ մա նա յին սխա լի ±4% մե ծութ յամբ: Ընտ
րան քը կա ռուց վել է բազ մաս տի ճան հա վա նա կա նա յին ներ կա յա ցուց չա կան ընտ րան քա յին ռազ
մա վա րութ յան հի ման վրա: Հարց ման վեր լու ծա կան նպա տակ նե րից ել նե լով՝ որ պես աղ քատ 
տնա յին տնտե սութ յուն ներ են սահ ման վել ընտ րան քում հայտն ված այն տնա յին տնտե սութ յուն
նե րը, ո րոնց ընդ հա նուր ամ սա կան ե կա մուտ նե րի ա վե լի քան  62%ը ծախս վում է սննդի վրա:
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ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄՆԵՐ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻՑ 

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հա մա ձայն փոր ձա գի տա կան գնա հատ ման՝ Հա յաս տա նում ո րո շում կա յաց նող նե րի շրջա նում 
նկա տե լի է նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան մեջ ե րե խա նե րի ընդգրկ վա ծութ յու նը մե ծաց նե լու և 
հա մըն դա նուր կրթութ յան հա յե ցա կար գը զար գաց նե լու պատ րաս տա կա մութ յու նը։ Այ նո ւա մե
նայ նիվ, գոր ծառ նա կան մա կար դա կում նա խադպ րո ցա կան կրթու թյան հա յե ցա կար գի վերջ նա
կան տար բե րա կի մշա կում նե րը գտնվում են ան ցու մա յին փու լում։ Ա ռա ջի կա տա րի նե րի ՎՄԶ 
ռազ մա վա րութ յան հիմ նա կան ուղ ղութ յուն ներն են՝

ա. ան ցում դե պի պար տա դիր նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան 56 տա րե կան ե րե խա նե րի 
հա մար՝ այ լընտ րան քա յին ա ռա վել ծախ սարդ յու նա վետ մո դել նե րի կի րառ մամբ,

բ.  գյու ղա կան հա մայնք նե րում անվ ճար նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան հա մար բյու ջե նե րի 
վե րա բաշ խում ման կա պար տեզ նե րից դե պի այ լընտ րան քա յին ծա ռա յութ յուն ներ (հատ
կա պես դե պի դպրո ցա հենք նա խակր թա րան ներ),

գ. նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան տե ղայ նա ցում ա ռա վել հա մա պար փակ հիմ նա կան և  
ա վագ դպրո ցի կրթութ յան ռազ մա վա րութ յան հա մա տեքսս տում՝ որ դեգ րե լով, այս պես 
կոչ ված, «11+1» բա նաձ ևը,

դ.   թի րա խա վոր ված քա ղա քա կա նութ յան բա ցա կա յութ յուն նե րա ռա կան նա խա դպրո ցա
կան կրթութ յան, հատ կա պես վաղ տա րի քի ե րե խա յի խնամ քի բնա գա վա ռում (0ից 3 
տա րե կան ե րե խա նե րի հա մար), 

ե.   տա րա մի տում գյու ղա կան ու քա ղա քա յին քա ղա քա կա նութ յան զար գա ցում նե րում։

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆՆԵՐ
Ն կատ վում է ամ բող ջա կան տվյալ նե րի շտե մա րա նի, ինչ պես նաև տվյալ նե րի հա վա քագր ման, 
պահ պան ման, շրջա նառ ման և վեր լու ծութ յան ըն թա ցա կար գե րի և մշ տա դի տարկ ման գոր ծիք
նե րի պա կաս, մաս նա վո րա պես նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի թվի, տար բեր տե սա
կի նա խակր թա րան նե րի թվի՝ նե րառ յալ այ լընտ րան քա յին նա խա դպրո ցա կան կրթա կան կենտ
րոն նե րի վե րա բեր յալ, ընդգրկ վա ծութ յան և չըն դգրկվա ծութ յան ցու ցա նիշ նե րի, սո ցիա լա պես 
խո ցե լի ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րի, ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե րի, փախս տա կանտե ղա հան ված ըն
տա նիք նե րի ե րե խա նե րի թվի վե րա բեր յալ։ Տար բեր գե րա տես չութ յուն նե րի կող մից (օ րի նակ՝ սո
ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան ծա ռա յութ յուն ներ, տա րած քա յին կա ռա վար ման մար մին ներ, ամ բու
լա տո րիա ներ, Սփ յուռ քի նա խա րա րութ յուն և  այլն) ի րենց նպա տակ նե րի ի րաց ման հա մար ձևա
վոր ված ա ռան ձին շտե մա րան ներն ամ բող ջա կան և փոխ կա պակց ված չեն. դրանք չեն կա րող 
կի րառ վել նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան մեջ մատ չե լիութ յան խո չըն դոտ ու նե ցող կամ չընդգրկ
ված ե րե խա նե րին թի րա խա վո րե լու հա մար։

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՎՄԶ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հա յաս տա նի մար զե րում առ այ սօր փոր ձարկ ված նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան այ լընտ րան
քա յին մո դել նե րից են.

ա) նա խադպ րո ցա կան խմբեր դպրո ցում կամ դպրո ցա հենք նա խակր թա րան ներ՝ նա խա
տես ված 5 տա րե կան, հե տա գա յում նաև 4 տա րե կան ե րե խա նե րի հա մար,

բ)  ման կա պար տեզ, ո րը հար մա րեց ված է ա ռանձ նա հա տուկ կրթա կան կա րիք նե րի հա մար 
կամ որ տեղ առ կա է հա տուկ կրթութ յան կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ աշ խա տող և, 
ըստ անհ րա ժեշ տութ յան, աշ խա տա կազ մին վե րա պատ րաս տող շրջիկ մաս նա գի տա կան 
խումբ,

գ) ՎՄԶ կենտ րոն, ո րը ոչ միայն կազ մա կեր պում է ու սու ցո ղա կան մի ջո ցա ռում ներ, այլև 
տրա մադ րում ա ռող ջութ յան և  ե րե խա նե րի պաշտ պա նութ յան ու վե րա կանգն ման ծա ռա
յութ յուն ներ,
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դ) ծնող նե րի ան հա տա կան ա ջակ ցութ յան կենտ րոն ներ կամ տնա յին ա ջակ ցութ յան  
(«տնայց»)/շրջիկ ա ջակց ման խմբեր,

ե)   խա ղե րի, խնամ քի և  ու սու ցո ղա կան մի ջո ցա ռում նե րի «ա պա հո վում տան պայ ման նե րում» 
ծնո ղա կան խմբե րի մի ջո ցով, հատ կա պես փոքր և հե ռա վոր հա մայնք նե րի հա մար, որ
տեղ ե րե խա նե րի թի վը բա վա րար չէ ՎՄԶ խումբ ստեղ ծե լու հա մար։

Նշ ված մո դել նե րից միայն եր կուսն են ա պա հով ված նա խադպ րո ցա կան կրթութ յու նից դուրս 
մնա ցած ե րե խա նե րին բա ցա հայ տե լու և թի րա խա վո րե լու հա տուկ մե խա նիզմ նե րով:

ՉԸՆԴԳՐԿՎԵԼԸ ՎՄԶ-ՈՒՄ
Ըստ փոր ձա գետ նե րի՝ Հա յաս տա նում նա խադպ րո ցա կան ծրագ րե րում չընդգրկ ված հիմ նա կան 
սո ցիա լա կան խմբերն են՝ (ա) մար զե րի փոքր, նոսր բնա կեց ված կամ հե ռա վոր գյու ղա կան կամ 
քա ղա քա յին հա մայնք նե րը, (բ) ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե րը, (գ) Սի րիա յից և Ի րա քից փախս տա կան
նե րի ե րե խա նե րը, (դ) ծայ րա հեղ աղ քատ կամ ռիս կա յին ըն տա նիք նե րը (շեղ վող վարք, ալ կո հո
լիզմ, հա տուկ հաս տա տութ յուն նե րում գտնվող ե րե խա ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե րը): Նա խադպ
րո ցա կան կրթութ յու նից դուրս մնա ցող ե րե խա նե րի բա ցա հայտ ման և հա վա քագր ման մե խա
նիզմ նե րը բա ցա կա յում են, պա տաս խա նա տու մար մին նե րը չու նեն հա տուկ լիա զո րութ յուն ներ՝ 
կապ ված ե րե խա նե րի կրթութ յան ի րա վուն քի պար տա դիր ի րաց ման հետ, քա նի որ նա խադպ րո
ցա կան կրթութ յու նը Հա յաս տա նում պար տա դիր չէ։

ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Նա խադպ րո ցա կան մա կար դա կի կրթութ յան նե րա ռա կա նութ յան փոր ձա գի տա կան գնա հա տա
կա նը ա մե նա ցածրն է՝ հա մե մա տած հիմ նա կան կամ բարձ րա գույն կրթութ յան օ ղակ նե րի հետ։ 
Կր թութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի բա ցա հայտ ման և կա
րիք նե րի գնա հատ ման գոր ծա կա լութ յուն նե րը չեն գոր ծում որ պես ամ բող ջա կան հա մա կարգ նե
րա ռա կան կրթութ յուն ի րա կա նաց նող հաս տա տութ յուն նե րի հետ, հետ ևա բար, կրթութ յան 
ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րի քի առ կա յութ յան պատ ճա ռով նա խակր թա կան ծրագ րե
րից դուրս մնա ցած ե րե խա նե րի վե րա բեր յալ ճշգրիտ տվյալ նե րը բա ցա կա յում են։ Ոչ միայն 
ծնող նե րը նա խա ձեռ նող չեն ԿԱՊԿՈՒ ի րենց ե րե խա նե րին պե տա կան ման կա պար տեզ տե ղա
վո րե լու հար ցում՝ նա խընտ րե լով հա տուկ վե րա կանգ նո ղա կան կամ զար գաց ման կենտ րոն նե րը, 
այլև ման կա պար տեզ նե րի տնօ րեն նե րը ցան կութ յուն չու նեն ներգ րա վել ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե րին՝ 
հիմ նա կա նում պատ ճա ռա բա նե լով, որ ման կա պար տե զում չկան հա մա պա տաս խան պա րա գա
ներ, մաս նա գետ ներ և հա տուկ խնամ քի պայ ման ներ։  

ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ
ՎՄԶ ո լոր տում ի րա կա նաց վող ջան քե րը կրում են տե ղայ նաց ված բնույթ, նկատ վում է ո լոր տում 
գոր ծող կազ մա կեր պութ յուն նե րի, մար զա յին իշ խա նութ յուն նե րի և  այլ շա հա գրգիռ կա ռույց նե րի 
հա մա գոր ծակ ցութ յան պա կաս: Միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծա կցութ յան ո լոր տում նկատ
վում են կրկնա կի ու շադ րութ յան ար ժա նա ցող ուղ ղութ յուն ներ և  ա նու շադ րութ յան մատն ված 
հար ցեր: Առ կա է այ լընտ րան քա յին նա խադպ րո ցա կան ծա ռա յութ յուն նե րի պա կաս հատ կա պես 
սո ցիա լա պես խո ցե լի ըն տա նիք նե րի շրջա նում:

ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄՆԵՐ ԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՐՑՈՒՄԻՑ 

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐ
Հարց վող նե րի մե ծա մաս նութ յու նը (ընտ րան քի ա վե լի քան 80%ը) կար ծում է, որ մինչև 6 տա րե
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կան ե րե խա նե րի ընդգրկ վա ծութ յու նը նա խադպ րո ցա կան կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րում 
«շատ կար ևոր է» ու «հիմ նա կա նում կար ևոր է»։ Հարց վող նե րի հա մար ա վան դա բար ա մե նա
կար ևոր հաս տա տութ յուն ներ են հա մար վում ման կա պար տեզ ներն ու դպրո ցա հենք նա խակր
թա րան նե րը։ Ե րե խա յի ընդգրկ վա ծութ յու նը որ ևէ տե սա կի ՎՄԶ ծա ռա յութ յան մեջ ըն կալ վում է 
դրա կան, իսկ հարց ված նե րի ա վե լի քան 62%ը դրա կան են կողմ նո րոշ ված դե պի նա խադպ րո
ցա կան կրթութ յան պար տա դիր բնույ թը: Հա յաս տան յան հա սա րա կութ յան մեջ ձևա վոր ված է 
ե րե խա նե րի և ծ նող նե րի հա մար նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան սո ցիա լա կան գոր ծա ռույթ նե րի 
մա սին բա վա կա նին խոր քա յին ըն կա լում՝ հատ կա պես շեշ տադր վում են այն պի սի սո ցիա լա կան 
գոր ծա ռույթ ներ, ինչ պի սիք են դպրո ցում ու սում նա կան ա ռա ջա դի մութ յան ա պա հո վու մը (պա
տաս խան նե րի 33.4%ը), ե րե խա յի մոտ շփման և հա ղոր դակ ցութ յան հմտութ յուն նե րի ձևա վո րու
մը (պա տաս խան նե րի 31.4%ը) և  ե րե խա յի ընդ հա նուր զար գաց վա ծութ յան, բա րեկր թութ յան 
ա պա հո վու մը (պա տաս խան նե րի 30.5%ը):

ԸՆԴԳՐԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
Գո յութ յուն ու նի ո րո շա կի տար բե րութ յուն պաշ տո նա կան վի ճա կագ րութ յան հի ման վրա հաշ
վարկ ված ընդգրկ վա ծութ յան ցու ցա նիշ նե րի և  այլ աղբ յուր նե րից ստաց ված տվյալ նե րի հի ման 
վրա հաշ վարկ ված ցու ցա նիշ նե րի միջև։ Տար բե րութ յու նը պայ մա նա վոր ված է, նախ և  ա ռաջ, նա
խադպ րո ցա կան տա րի քի սահ ման ման տար բեր վող մո տե ցում նե րով (0ից 6 տա րե կան ե րե խա
ներ կամ միայն 36 տա րե կան ե րե խա ներ), ինչ պես նաև նա խա դպրո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե
րի թվա քա նա կի մա սին տար բեր տվյալ նե րով։ Հա մընդ հա նուր ընդգրկ վա ծութ յան ցու ցա նի շը 
20132015թթ ին մի ջի նում կազ մել է 28%: Այն հաշ վարկ վում է Ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա
յութ յան (ԱՎԾ) կող մից որ պես նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում գրանց ված ե րե խա
նե րի հա մա մաս նութ յուն նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ՀՀ բնակ չութ յան թվից՝ ար տա հայտ ված 
տո կոս նե րով: Այս ցու ցա նի շը քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում կազ մում է 35.6%, իսկ գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րում այն շատ ցածր է՝ 15.8%: Բա ցար ձակ ընդգրկ վա ծութ յան ցու ցա նի շը 2016թ. 
հա մար կազ մում է 50.5%: Այն հաշ վարկ վել է հե տա զո տա կան թի մի կող մից տա րած քա յին կա ռա
վար ման մար զա յին գոր ծա կա լութ յուն նե րի կող մից տրա մադր ված տվյալ նե րի հի ման վրա՝ որ
պես տվյալ մար զի նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում ընդգրկ ված 05 տա րե կան ե րե
խա նե րի հա մա մաս նութ յուն մար զի ման կա հա սակ բնակ չութ յան ընդ հա նուր թվա քա նա կից՝ ար
տա հայտ ված տո կոս նե րով: Հա րա բե րա կան ընդգրկ վա ծութ յան ցու ցա նի շը կազ մում է մո տա
վո րա պես 60%: Այն հաշ վարկ վել է հարց ման արդ յուն քում ստաց ված տվյալ նե րի հի ման վրա 
հե տա զո տա կան խմբի կող մից՝ որ պես պե տա կան և մաս նա վոր ման կա պար տեզ ներ հա ճա խող 
35 տա րե կան ե րե խա նե րի հա մա մաս նութ յուն հարց ված ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րի ընդ հա նուր 
թվին՝ ար տա հայտ ված տո կոս նե րով (տվյալ նե րը վե րա բեր վել են 684 ե րե խա նե րի, ո րոն ցից 
65.3%ը 35 տա րե կան են և 34.7%ը՝ 56 տա րե կան):  

ՀԱՃԱԽԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ընտ րան քում ընդգրկ ված ե րե խա նե րի 59.4%ը հա ճա խում է պե տա կան ման կա պար տեզ ներ, 
մինչ դեռ մաս նա վոր ման կա պար տեզ ներն այդ քան էլ նա խընտ րե լի չեն (հա ճա խե լիութ յան ցու
ցա նի շը ընտ րան քում՝ 3% է): Ե րե խա նե րի շրջա նում բա վա կա նին մեծ տո կոս են կազ մել այ լընտ
րան քա յին ծա ռա յութ յուն նե րից (խմբակ ներ, հա տուկ դաս ըն թաց ներ և  այլն) օգտ վող նե րը։ Ընդ
հա նուր առ մամբ, նա խադպ րո ցա կան կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րի հա ճա խե լիութ յու նը բա
վա կան ին տեն սիվ է, քա նի որ ընդգրկ ված ե րե խա նե րի 89.4%ը հա ճա խում են նա խակր թա կան 
հաս տա տութ յուն ներ ա մեն օր, իսկ ընդգրկ ված նե րի 84%ը ՎՄԶ կենտ րոն նե րում օ րա կան անց
կաց նում են 4 ժա մից ա վե լի։ Քա ղա քաբ նակ ե րե խա նե րը եր կու ան գամ ա վե լի են հա ճա խում 
նա խադպ րո ցա կան կրթա կան հաս տա տութ յուն ներ, քան գյու ղաբ նակ նե րը։ Միա ժա մա նակ օ րա
կան տևո ղութ յան և հա ճա խում նե րի պար բե րա կա նութ յան ա ռու մով գյու ղե րի բնա կիչ ներն ու աղ
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քատ ըն տա նիք նե րի ե րե խա ներն ա վե լի ին տեն սիվ են հա ճա խում ման կա պար տեզ: Բարձ րա
գույն կրթութ յուն ու նե ցող հարց վող ներն ա վե լի են հակ ված ընդգր կել ի րենց ե րե խա նե րին նա
խադպ րո ցա կան կրթա կան հաս տա տութ յու նե րում: Բա ցի այդ նրանք, ով քեր ու նեն աշ խա տանք, 
եր կու ան գամ ա վե լի շատ են ի րենց ե րե խա նե րին ու ղար կում ՎՄԶ կենտ րոն ներ, քան չաշ խա
տող ծնող նե րը։

ՄՈՒՏՔԻ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ
Ընտ րան քում ընդգրկ ված այն ՏՏնե րից, ո րոնց ե րե խա նե րը հա ճա խում են ման կա պար տեզ, մո
տա վո րա պես յու րա քանչ յուր եր րոր դը կամ 36,7%ը նշել են, որ ել նե լով ի րենց փոր ձից՝ ի րենց 
հա մայն քում հեշտ չէ 35 տա րե կան ե րե խա յին տե ղա վո րել պե տա կան ման կա պար տեզ: Ման կա
պար տեզ նե րի մատ չե լիութ յու նից ան բա վա րար ված նե րի թիվն ա ռա վել մեծ է աղ քատ ՏՏնե րի 
շրջա նում։ Ըստ տվյալ նե րի՝ գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում եր կու ան գամ ա վե լի հեշտ է տե ղա վո
րել ե րե խա յին պե տա կան ման կա պար տեզ, քան քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում։ Դե պի ՎՄԶ 
կենտ րոն ներ մուտ քի խո չըն դոտ ներն ա ռա վել տա րած ված են Լոռ վա մար զում (ընդգրկ ված ըն
տա նիք նե րի 25%ը), Եր ևա նում  (23.5%) և Կո տայ քում (17.6%), իսկ Գե ղար քու նի քում և Տա վու շում 
ման կա պար տեզ ներն ա ռա վել մատ չե լի են։ 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ   
Ման կա պար տեզ չըն դու նե լու ա մե նա տա րած ված պատ ճա ռը ման կա պար տեզ նե րում տե ղե րի 
բա ցա կա յութ յունն է։ Ըն դու նե լութ յան ա մե նա տա րած ված խո չըն դոտ նե րից է (պա տաս խան նե րի 
ա վե լի քան 60%) ըն դու նե լութ յան ըն թա ցա կար գում բյու րոկ րա տա կան քաշք շու կը, մաս նա վո րա
պես կապ ված եր կար ժա մա նակ սպա սե լու, հեր թագր ման և հաս տա տութ յու նում բազ մա թիվ 
փաս տաթղ թեր, տե ղե կանք ներ պա հան ջե լու հետ։ Կո ռուպ ցիոն մե խա նիզմ նե րը, ինչ պի սիք են 
օ րի նակ՝ հա մայն քի ղե կա վա րութ յան հա տուկ կար գադ րութ յու նը կամ նվեր նե րի/ոչ պաշ տո նա
կան վճար ման պա հան ջը, դեռևս լայ նո րեն տա րած ված են (պա տաս խան նե րի մոտ 16.5%ը): 
Միա ժա մա նակ ման կա պար տե զի ըն դու նե լութ յունն ա պա հով վում է նաև ոչ ֆոր մալ մե խա նիզմ
նե րով (ինչ պի սիք են՝ եր րորդ ան ձանց/միջ նորդ նե րի ներգ րավ վա ծութ յու նը). վեր ջին ներս կի
րառ վել են ման կա պար տեզ հա ճա խող ՏՏնե րի 28.4%ի կող մից։ Գո յութ յուն ու նի ո րո շա կի մի
տում կա տա րել նախ նա կան ընտ րութ յուն և մոտ քի սահ մա նա փա կում ա ռան ձին ըն տա նիք նե րի 
հա մար հատ կա պես բարձր պա հան ջարկ վա յե լող/գեր ծան րա բեռն ված ման կա պար տեզ նե րում՝ 
դրանց ղե կա վա րութ յան (այդ թվում տնօ րեն նե րի,  հա մայն քի ղե կա վար նե րի) կող մից:

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿ
Հա յաս տա նում ման կա պար տեզ նե րի ո րա կի հետ առնչ վող ա մե նա լուրջ խնդիր նե րից է ման կա
պար տեզ նե րի ան կա նոն աշ խա տան քը. ման կա պար տեզ հա ճա խող ըն տա նիք նե րի 12.1%ը նշել 
են, որ ի րենց ման կա պար տե զը սե զո նա յին է և կա նո նա վոր չի աշ խա տում։ Այս ցու ցա նի շը հատ
կա պես բարձր է գյու ղա կան հա մայնք նե րում։ Չ նա յած ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կի մի ջին գնա հա
տա կան նե րը բա վա րար են՝ գնա հա տա կան նե րը ծա ռա յութ յուն նե րի այն պի սի կող մի վե րա բեր
յալ, ինչ պի սին է դպրո ցին նա խա պատ րաս տող գի տե լիք նե րի փո խան ցու մը, ա վե լի ցածր են (4,4 
միա վոր), քան ՎՄԶ այլ ծա ռա յութ յուն նե րի վե րա բեր յալ գնա հա տա կան նե րը, մաս նա վո րա պես՝  
աշ խա տա ժա մե րի հար մա րութ յուն, ստեղ ծա գոր ծա կա նութ յան զար գա ցում կամ ինք նու րույ նութ
յան, տրա մա բա նե լու հմտութ յուն նե րի փո խան ցում (հա մա պա տաս խա նա բար՝ 4,6; 4,56; 4,53): 
Մաս նա վոր ման կա պար տեզ նե րը ստա ցել են մի փոքր ա վե լի բարձր գնա հա տա կան՝ ըստ դպրո
ցին նա խա պատ րաս տող գի տե լիք նե րի փո խանց ման չա փա նի շի (4.5 միա վոր հա մե մա տած պե
տա կան ման կա պար տեզն րի հա մար 4.4 միա վո րի հետ), սա կայն, ընդ հա նուր առ մամբ, նրանք 
ստա ցել են ա վե լի ցածր միա վոր ներ բո լոր մնա ցած գնա հատ ման չա փա նիշ նե րով:
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ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
Գ յու ղա կան հա մայնք նե րում հարց վող նե րի 92.6%ը նշում է, որ այն ման կա պար տե զում, ուր հա
ճա խում է ի րենց ե րե խան, ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա ներ ընդգրկ ված չեն, այդ ցու ցա նի շը քա ղա քա յին 
հա մայնք նե րում կազ մել է 83.7%։ Հարց վող նե րի 14.5%ը պնդում է, որ բա ցա սա բար կվե րա բեր
վեին, ե թե ի րենց ե րե խա յի խումբ կամ ման կա պար տեզ հա ճա խեին ԿԱՊԿՈՒ կամ հաշ ման դա
մութ յուն ու նե ցող ե րե խա ներ: Գ յու ղա կան հա մայնք նե րի բնա կիչ ներն ա վե լի հան դուր ժող են նե
րա ռա կան նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան հար ցում, քան քա ղա քա յին բնակ չութ յու նը։ Աշ խա
տանք ու նե ցող հարց վող ներն ա վե լի դրա կան են տրա մադր ված նե րա ռա կան կրթութ յան հան
դեպ, ի գա կան սե ռի հարց վող ներն ա վե լի ան հան դուր ժող են, քան տղա մար դիկ։ Ման կա պար
տեզ նե րում ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե րի ընդգրկ վա ծութ յան վե րա բեր յալ դրա կան ըն կալ ման ա մե նա
ցածր ցու ցա նիշն ու չե զոք ըն կալ ման ա մե նա բարձր ցու ցա նի շը գրանց վել են Եր ևա նում։ Այն 
հարց վող նե րը, ում ե րե խան հա ճա խում է ման կա պար տեզ, որ տեղ կան ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա ներ, 
ա վե լի դրա կան են տրա մադր ված ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե րի նե րառ վա ծութ յան հար ցում։

ՎՄԶ ԾԱԽՍԵՐԸ
ՎՄԶի հետ կապ ված ընդ հա նուր ծախ սերն ա վե լի մեծ են քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում, քան 
գյու ղա կան. ՀՀում ՏՏ կող մից նա խադպ րո ցա կան կրթութ յանն առնչ վող ամ սա կան մի ջին ծախ
սը կազ մում է 4700 ՀՀ դրամ: Գ յու ղա կան հա մայնք նե րում ոչ պաշ տո նա կան վճար նե րի, հա տուկ 
պա րա գա նե րի/պի տույք նե րի և  այլ դրա մա հա վաք նե րի հետ կապ ված ծախ սե րը մի քա նի ան
գամ նվազ են քա ղա քա յին բնա կիչ նե րի ամ սա կան նույն ծախ սե րի մե ծութ յու նից։

ՉԸՆԴԳՐԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇԸ
Հա յաս տա նում նա խադպ րո ցա կան կրթութ յու նից 36 տա րե կան ե րե խա նե րի չընդգրկ վա ծութ
յան ցու ցա նի շը կազ մում է 32.7%: Գ յու ղաբ նակ ե րե խա ներն ա վե լի շատ են դուրս մնում ծա ռա
յութ յուն նե րից, քան քա ղա քաբ նակ նե րը։ Չընդգրկ ված ե րե խա նե րի խնամ քը հիմ նա կա նում ի րա
կա նաց վում է նրանց ծնող նե րի կող մից (հայր, մայր) և  ոչ թե տա տիկ/պա պիկ նե րի։ Նա խադպ րո
ցա կան կրթութ յու նից դուրս մնա ցող ե րե խա ներն ա ռա վել հա ճախ աղ քատ ՏՏից են: Առ հա սա
րակ նա խակր թա կան հաս տա տութ յուն նե րից չօգտ վող նե րի ցու ցա նի շը ա ռա վել բարձր է հետ յալ 
մար զե րում՝ Տա վուշ (մար զում ընտ րան քի ե րե խա նե րի 61.7%ը), Կո տայք (59.1%) և Լո ռի (53.2%), 
մինչ դեռ դուրս մնա ցած նե րի ա մե նա ցածր ցու ցա նիշ նե րը ստաց վել են Եր ևան քա ղա քի հա մար 
(Եր ևա նում ե րե խա նե րի 17.3% չի հա ճա խում որ ևէ նա խադպ րո ցա կան կրթա կան հաս տա տութ
յուն), Ա րա գա ծոտ նի մար զի (22.9%) և Ար մա վի րի մար զի հա մար (24.5%):

ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՋԱՆՔԵՐԸ
Դուրս մնա ցած ըն տա նիք նե րի ա վե լի քան 1/3ը նշում են, որ ի րենց կող մից ձեռ նարկ վել են հա
տուկ քայ լեր ե րե խա յին նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն տե ղա վո րե լու ուղ ղու թյամբ: Ե րե
խա նե րին ման կա պար տեզ չտա նե լու ա մե նա տա րած ված ե րեք պատ ճա ռա բա նու թուն ներն են՝ 
հա մայն քում/մո տա կայ քում որ ևէ գոր ծող ման կա պար տե զի կամ այլ նա խադպ րո ցա կան ծա ռա
յութ յան բա ցա կա յութ յու նը, հա մայն քում գոր ծող ման կա պար տեզ նե րի կամ այլ նա խադպ րո ցա
կան ծա ռա յութ յուն նե րի չբա վա րա րե լը ծնող նե րի պա հանջ նե րին և  որ ևէ պատ ճա ռով ե րե խա յին 
ման կա պար տեզ չըն դու նե լը տնօ րի նութ յան կող մից։ Դուրս մնա ցած ըն տա նիք նե րի 95%ը նշել է, 
որ հա մայն քի, սո ցիա լա կան կամ ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի, այ լընտ րան քա յին 
կրթա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը երբ ևէ չեն դի մել ի րենց ե րե խա նե րին նա
խադպ րո ցա կան կրթութ յան հաս տա տութ յու նում ընդգր կե լու ա ռա ջար կութ յամբ/հոր դո րով:  
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ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄՆԵՐԸ ՖՈԿՈՒՍ ԽՄԲԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻՑ 

ՉԸՆԴԳՐԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ
Ման կա պար տեզ չհա ճա խող ե րե խա նե րի ըն տա նիք նե րի հետ անց կաց ված ՖԽնե րից պարզ վել 
է, որ նրանք կար ևո րում են նա խադպ րո ցա կան կրթութ յու նը ե րե խա յի զար գաց ման և  ընդ հա նուր 
առ մամբ ըն տա նի քի կյան քում։ ՖԽ մաս նա կից նե րի մե ծա մաս նութ յու նը փոր ձեր են ձեռ նար կել 
ի րենց ե րե խա նե րին տե ղա վո րե լու ման կա պար տեզ նե րում։ Հիմ նա կա նում ե րե խա նե րը դուրս են 
մնա ցել հա մայն քում կամ մո տա կայ քում պե տա կան ման կա պար տեզ նե րի բա ցա կա յութ յան և 
մուտ քի խո չըն դոտ նե րի առ կա յութ յան պատ ճա ռով։ Լավ սննդից և հի գիե նա յից բա ցի, որ պես 
տան պայ ման նե րում ե րե խա նե րի խնամ քի ա ռա վե լութ յուն ներ՝ մաս նա կից ներն ա ռանձ նաց րել 
են այն, որ ե րե խա ներն ա վե լի ա մուր են կապ վում ըն տա նի քի մյուս ան դամ նե րին, ա վե լի լավ են 
հա ղոր դակց վում ծնող նե րի և տա տիկպա պիկ նե րի հետ, ու նե նում են ա վե լի ա մուր դի մադ րո ղա
կա նութ յուն և հազ վա դեպ են հի վան դա նում շնչա ռա կան հի վան դութ յուն նե րով։ Ման կա պար տե
զի աշ խա տա կից նե րը չու նեն սկսնակ փու լում ե րե խա նե րի հետ աշ խա տե լու հա տուկ ու ղե ցույց և 
չեն տի րա պե տում հա մա գոր ծակ ցութ յան ձեռք բեր ման հա տուկ հմտու թյուն նե րի (այդ իսկ պատ
ճա ռով շատ ե րե խա ներ դուրս են մնում ման կա պար տե զից ա ռա ջին հա ճա խում նե րի փու լում, երբ 
դաս տիա րակ նե րը չեն կա րո ղա նում լե զու գտնել լա ցող և հուզ վող մա նուկ նե րի հետ): Հա ջորդ 
խնդի րը հաս տիք նե րի պա կասն է և դաս տիա րա կի օգ նա կա նի գեր ծան րա բեռն վա ծութ յու նը, 
ո րոնք հան գեց նում են ե րե խա նե րի նկատ մամբ ու շադ րութ յան պա կա սի և խ նամ քի ո րա կի անկ
ման։ Մուտ քի խո չըն դոտ նե րի շար քում մաս նա կից ներն, ա ռա ջին հեր թին, նշում են պե տա կան 
ման կա պար տեզ նե րի գեր ծան րա բեռն վա ծութ յունն ու գրանց ման եր կար հեր թե րը, ին չը կապ
ված է կո ռուպ ցիոն ռիսկ պա րու նա կող մե խա նիզմ նե րի գոր ծառն ման հետ, ինչ պի սիք են՝ կա շառ
քը, եր րորդ ան ձի կամ միջ նոր դի ներգ րավ վու մը, ման կա պար տե զի տնօ րե նի կամ աշ խա տա կից
նե րի ան հան դուր ժող կամ կո պիտ վե րա բեր մուն քը դի մորդ նե րի նկատ մամբ։ Ըստ արդ յունք նե
րի՝ աղ քատ ըն տա նիք ներն ա վե լի հա ճախ են են թարկ վել ոչ պաշ տո նա կան վճար նե րի կամ 
նվեր նե րի կորզ ման, քան բա րե կե ցիկ նե րը։ Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, սա կա րող է բա
ցատր վել նրա նով, որ ման կա պար տեզ նե րի տնօ րեն ներն ու նեն թաքն ված մտադ րութ յուն չըն դու
նե լու սո ցիա լա պես խո ցե լի ե րե խա նե րին, հետ ևա բար, նրանք ստեղ ծում են լրա ցու ցիչ խո չըն
դոտ ներ ծնող նե րի հա մար՝ պար տադ րե լով նրանց ինք նու րույն հրա ժար վել հաս տա տութ յու նից։

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐ
Կր թութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող (ԿԱՊԿՈՒ) ե րե խա ներն ա ռա վել 
խո ցե լի են նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան հաս տա տութ յուն նե րից դուրս մնա լու տե սանկ յու նից։ 
Այս ըն տա նիք նե րը հան դի պել են բազ մա թիվ խո չըն դոտ նե րի ի րենց ե րե խա նե րին պե տա կան 
նե րա ռա կան նա խակր թա կան հաս տա տութ յուն ներ ընդգր կե լու ըն թաց քում։ ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե
րի ծնող նե րին պե տա կան ման կա պար տեզ նե րում ա ռա վել հա ճախ պար զա բան վել է, որ հաս
տա տութ յու նը չու նի ա ռանձ նա հա տուկ կրթութ յան պայ ման ներ։ Ման կա պար տեզ ներն  ա ռա վել 
ան մատ չե լի են ֆի զի կա կան խնդիր ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար։ Բա ցի դրա նից, ԿԱՊԿՈՒ 
ե րե խա նե րի ծնող ներն ու նե նում են կոնֆ լիկտ ներ ու վի ճա բա նութ յուն ներ ըն տա նի քում ա վագ 
սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ՝ կապ ված ե րե խա յի նե րառ վա ծութ յան կա րիք նե րի հետ։ Ա վագ 
սե րունդն ա ռա վել հակ ված է թաքց նել ըն տա նի քի խնդիր նե րը հա սա րա կութ յու նից և կր թութ յան 
ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րին մե կու սաց նել տա նը։ ՖԽ մաս նա
կից նե րը նշել են, որ ա վե լի հա ճախ նրանք նա խընտ րում են մաս նա վոր ծա ռա յութ յուն ներն ու 
հա տուկ վե րա կանգ նո ղա կան կամ զար գաց ման կեն տրոն նե րը, ո րոն ցում վե րա բեր մունքն ի րենց 
հան դեպ շատ ա վե լի բար յաց կամ է։ Հա ջորդ մար տահ րա վե րը, ո րի հետ ա ռե րես վում են ԿԱՊԿՈՒ 
ե րե խա նե րի ըն տա նիք նե րը, հա վել յալ ծախ սերն ու բար դութ յուն ներն են: Վեր ջին ներս կապ ված 
չեն նա խադպ րո ցա կան ծա ռա յութ յուն նե րի հետ ուղ ղա կիո րեն, սա կայն ա նուղ ղա կիո րեն առնչ
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վում են ՎՄԶ ծա ռա յութ յուն նե րի հետ՝ դե պի ա ռող ջա պա հա կան և վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա
յութ յուն ներ մուտք ու նե նա լու տե սանկ յու նից։ Հե տա զո տութ յան ըն թաց քում բա ցա հայտ վել են 
բազ մա թիվ դեպ քեր/պա տում ներ ամ բու լա տոր և  այլ բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե րում կո ռուպ
ցիոն դրսևո րում նե րի, ոչ պատ շաճ վե րա բեր մուն քի և  ան մատ չե լիութ յան վե րա բեր յալ, հատ կա
պես հա տուկ կա րիք նե րի գնա հատ ման և  անվ ճար բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե րի կազ մա կերպ
ման գոր ծըն թաց նե րում։
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ԳԼՈՒԽ I 
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ 

ԸՆՏՐԱՆՔԸ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԱՌԱՐԿԱՆ
Հե տա զո տութ յան նպա տակն էր Հա յաս տա նում ե րե խա նե րի հա մար նա խադպ րո ցա կան կրթութ
յան ծա ռա յութ յուն նե րի մատ չե լիութ յան գնա հա տու մը (նե րառ յալ ե րե խա նե րի ա ռա վել խո ցե լի 
խմբե րին): Հայտ նի է, որ խո ցե լիութ յուն հաս կա ցութ յունն օգ տա գործ վում է տար բեր ո լորտ նե
րում՝ ար տա ցո լե լու վատ արդ յուն քի, ռիս կայ նութ յան կամ վտան գա վո րութ յան պո տեն ցիալ առ
կա յութ յու նը։ Ե րե խա յի խո ցե լիութ յան բազ մա թիվ սահ մա նում ներ կան։ Օ րի նակ՝ Հա մաշ խար
հա յին բան կի «Ծ նո ղա զուրկ ու խո ցե լի ե րե խա նե րը (ԾԽԵ)» ու ղե ցույ ցի մեջ խո ցե լիութ յու նը 
սահ ման վում է որ պես «ե րե խա նե րի խումբ, ո րոնք ի րենց հա սա կա կից նե րի հետ հա մե մա տած 
կրում են բա ցա սա կան արդ յունք ներ, ինչ պի սիք են կրթութ յան կո րուս տը, հի վան դա ցութ յու նը և 
թերս նու մը»2: Այս ձեռ նար կում տա րան ջատ ված են խո ցե լի ե րե խա նե րի հետև յալ հիմ նա կան կա
տե գո րիա նե րը՝ 

1. փո ղո ցա յին ե րե խա ներ,
2. ման կա կան աշ խա տան քի վատ թա րա գույն ձևեր կա տա րող ե րե խա ներ,
3. զին ված հա կա մար տութ յու նից տու ժած ե րե խա ներ,
4. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀից տու ժած ե րե խա ներ,
5. հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա ներ,
6. տե ղա կան ԾԽԵ խմբեր։

Հա մա ձայն «Վ որլդ Վի ժըն» կազ մա կեր պութ յան ԾԽԵ ծրագ րա յին մո տեց ման ամ փո փագ րի՝ 
այդ սահ ման ման մեջ նե րառ ված են՝ «այն ե րե խա նե րը, ո րոնք բնակ վում են մեկ հար կի տակ մեկ 
կամ մե կից ա վե լի հի վան դութ յուն ու նե ցող,  մա հա մերձ կամ վա տա ռողջ ան ձանց հետ, ծնո ղա
զուրկ են, կամ ու նեն հի վան դութ յան պատ ճա ռով ան գոր ծու նակ խնա մա կալ ներ, ինչ պես նաև 
ծեր և թույլ խնա մա կալ ներ»3:
« Խո ցե լիութ յան» սահ ման ման հա մար հա մա պար փակ աշ խա տանք է ի րա կա նաց վել Ս քի նե րի 
կող մից, ով խո ցե լի ե րե խա նե րին սահ մա նում է որ պես «ե րե խա ներ, ո րոնց հիմ նա կան կեն սա
կան ի րա վունք նե րից որ ևէ մե կը բա վա րար ված չէ»։ Հետ ևա բար, բա ցի նրա նից, որ ծնո ղազր
կութ յու նը դի տարկ վում է որ պես խո ցե լիութ յան սահ ման ման կար ևոր հե նաս յուն, այս սահ մա նու
մը կենտ րո նա նում է կախ վա ծութ յան ե րեք հիմ նա րար գոր ծոն նե րի վրա.

•	 նյու թա կան գոր ծոն՝ դրամ, սնունդ, հա գուստ, կա ցա րան, ա ռող ջա պա հութ յուն և կր թութ
յուն,

•	 զգա յա կան գոր ծոն՝ խնամք, սեր, ա ջակ ցութ յուն, զգաց մունք նե րի ար տա հայտ ման և 
զսպ ման անձ նա կան տա րա ծութ յուն, 

•	 սո ցիա լա կան գոր ծոն՝ հա սա կա կից նե րի ա ջակ ցութ յան խմբի բա ցա կա յութ յուն, վար քա
յին նմուշ նե րի, բարդ ի րա վի ճակ նե րում կողմ նորշ վե լու, ռիս կե րի կա ռա վար ման ու ղե
ցույց նե րի բա ցա կա յութ յուն4։

2 World Bank. OVC Core Definitions. [Last accessed on 2015 Apr 15]. Available from: http://info.worldbank.org/etools/docs/ 
  library/164047/howknow/definitions.htm
3 Geneva: World Vision International/HIV/AIDS Hope Initiative; 2002. World Vision. Summary of OVC Programming 
Approaches.
4 Skinner D, Tsheko N, MteroMunyati S, Segwabe M, Chibatamoto P, Mfecane S, Chandiwana B, Nkomo N, Tlou S, Chitiyo 
G. Towards a definition of orphaned and vulnerable children, AIDS Behav. 2006 Nov; 10(6): 61926.
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Հա մա ձայն « Սեյվ դը չիլդ րեն» կազ մա կեր պութ յան կող մից տրված սահ ման ման՝ ա ռա վել զրկվա
ծը և խո ցե լին են այն ե րե խա ներն, ով քեր գո յատ ևե լու, սո վո րե լու և պաշտ պան ված լի նե լու ա ռա
վել քիչ հնա րա վո րութ յուն ու նեն: Բազ մա թիվ գոր ծոն ներ կան, ո րոնք պայ մա նա վո րում են ե րե
խա յի խո ցե լիութ յունն ու մար գի նա լա ցու մը, նե րառ յալ ե կա մուտ նե րը, աղ քա տութ յու նը, գեն դե
րա յին գոր ծո նը, աշ խար հագ րութ յու նը, էթ նի կութ յու նը կամ խա վը, հաշ ման դա մութ յու նը: Հա ճախ 
հենց այս գոր ծոն նե րի հա մադ րութ յունն է բե րում ե րե խա նե րի գո յատև ման, սո վո րե լու կամ 
պաշտ պան ված լի նե լու ի րա վուն քի ոտ նա հար մա նը: 
Տվ յալ հե տա զո տութ յան շրջա նա կում որ պես ա ռա վել խո ցե լի ե րե խա ներ են սահ ման վել աղ քատ 
ե րե խա նե րը, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րը, տե ղա հան ված կամ փախս տա կան ե րե
խա ներն ու փոք րա մաս նութ յան խմբե րի ե րե խա նե րը։

Գ նա հա տումն ի րա կա նաց վել է Հա յաս տա նի 10 մար զե րի և մայ րա քա ղաք Եր ևա նի բո լոր 
այն ըն տա նիք նե րին, ո րոնք ու նեն 3-5 տա րե կան ե րե խա ներ և  ո րոնք հան դի սա նում են 
2016-2017թթ. նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան և ՎՄԶ փաս տա ցի կամ պո տեն ցիալ շա հա-
ռու ներ: Հետ ևա բար, գնա հատ ման հիմ նա կան թի րախ են հան դի սա ցել ՎՄԶ ծա ռա յութ յուն նե
րի պո տեն ցիալ շա հա ռու նե րը, հատ կա պես սո ցիա լա պես խո ցե լի և հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող 
ըն տա նիք նե րը, ինչ պես նաև շա հագր գիռ խմբե րը, այդ թվում՝ հա մա պա տաս խան նա խա րա
րութ յուն նե րը, տե ղա կան, մար զա յին և հան րա պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րը, գոր ծըն
կեր կազ մա կեր պութ յուն ներն ու տե ղե րում ծա ռա յութ յուն մա տու ցող նե րը։
Գ նա հատ ման հիմ նա հար ցերն ուղղ ված էին հետև յա լին. 

 ● որքա՞ն է Հա յաս տա նում նա խադպ րո ցա կան կրթա կան ծա ռա յութ յուն նե րում ընդգրկ վա
ծութ յան/մուտ քի հա մընդ հա նուր ցու ցա նի շը, մաս նա վո րա պես` գյու ղա կան և քա ղա քա յին 
բնա կա վայ րե րում,

 ● պոտեն ցիալ շա հա ռու նե րի ո՞ր սո ցիա լա կան խմբերն ու նեն սահ մա նա փակ մուտք կամ 
առ հա սա րակ մուտ քի բա ցա կա յութ յուն դե պի նա խադպ րո ցա կան կրթա կան ծա ռա յութ
յուն ներ և  ին չո՞ւ,

 ● որո՞նք են ծա ռա յութ յուն նե րից դուրս մնա լու հիմ նա կան պատ ճառ նե րը,
 ● որո՞նք են ո լոր տում պե տութ յան կող մից ի րա կա նաց ված ըն թա ցիկ քայ լե րը,
 ● որքա նո՞վ են քա ղա քա կա նութ յան և պ րակ տի կա յի մեջ տե ղի ու նե ցող փո փո խութ յուն նե րը 

բա վա րա րում թի րա խա յին խմբի կա րիք նե րը,
 ● որո՞նք են թի րա խա յին խմբի հիմ նա կան կա րիք ներն ու սպա սում նե րը, և  ինչ պե՞ս կա րող 

են դրանք բա վա րար վել սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի և  այլ բա րե փո խում նե րի հա մա
տեքս տում։

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
Գ նա հատ ման մե թո դա բա նութ յու նը հիմն ված է հա մակց ված մե թոդ նե րի մո տեց ման վրա, 
ո րը թույլ է տա լիս հա մադ րել (ա) քա նա կա կան տվյալ նե րի հա վա քագ րու մը՝ քա նա կա կան 
մե թոդ նե րի կի րառ մամբ, և (բ) խոր քա յին տե ղե կատ վութ յան հա վա քագ րու մը՝ ո րա կա կան 
մե թոդ նե րի կի րառ մամբ: Այս մո տե ցու մը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ա վե լի ամ բող ջա կան 
պատ կե րա ցում կազ մել հիմ նախնդ րի մա սին՝ ա պա հո վե լով ինչ պես գնա հատ վող ցու ցա նիշ նե րի 
վի ճա կագ րա կան նշա նա կա լիութ յու նը, այն պես էլ թի րա խում գտնվող խմբե րի և հա մայնք նե րի 
կեն սա փոր ձի և մի ջա վայ րա յին հա մա տեքս տի մա սին պատ կե րա ցում։ Հա մակց ված մե թոդ նե
րով հե տա զո տա կան ռազ մա վա րութ յու նը կա ռուց ված է շա րու նա կա կան և հա ջոր դա կան մո տե
ցում նե րի տար րե րի հա մադր մամբ։ Ըստ այդմ, սկզբնա կան փու լում կա տար վել է հիմ նա կա նում 
ո րա կա կան տվյալ նե րի հա վա քագ րում (օգ տա գոր ծե լով փաս տաթղ թե րի ա վան դա կան վեր լու
ծութ յան մե թո դը, կլորսե ղան քննար կում նե րի ու ոչ ֆոր մալ հար ցազ րույց նե րի մե թոդ ներն ի րա
գոր ծող և գոր ծըն կե րա յին հան րույթ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի շրջա նում)։ Այ նու հետև հե տա զո
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տութ յու նը մեկ նար կել է քա նա կա կան մե թոդ ներ (դեմ առ դեմ ձևայ նաց ված հար ցազ րույց ներ 
Հա յաս տա նում 35 տա րե կան ե րե խա ներ ու նե ցող փաս տա ցի/պո տեն ցիալ շա հա ռուըն տա նիք
նե րի հետ), ո րոնց զու գըն թաց ի րա կա նաց վել են ա ռանց քա յին տե ղե կա տու նե րի կի սաձ ևայ նաց
ված հար ցազ րույց ներ սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի, կրթութ յան վար չութ յուն նե րի, ՎՄԶ ծա
ռա յութ յուն ներ մա տու ցող գոր ծա կա լութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ։ Վեր ջին փու լում 
ա ռանձ նաց վե ցին նա խադպ րո ցա կան կրթութ յու նից դուրս մնա ցած ըն տա նիք ներ, ո րոնց ան
դամ նե րի հետ անց կաց վե ցին խո րաց նող ֆո կուս խմբա յին քննար կում ներ (ՖԽՔ)։ ՖԽՔնե րը 
ա պա հո վե ցին հա վել յալ խոր քա յին տվյալ ներ՝ դեպ քեր/պա տում ներ հե տա զո տութ յան արդ յունք
ներն ընդ հան րաց նե լու և  եզ րա հան գում նե րը ստու գե լու հա մար։ Այս պի սով, հաշ վետ վութ յու-
նում ներ կա յաց ված բա ցա հայ տում նե րը հիմն ված են փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե-
րից, դեմ առ դեմ ձևայ նաց ված հար ցազ րույց նե րից5 և ֆո կուս խմբա յին քննար կում նե րից 
ստաց ված տվյալ նե րի վրա։

ԴԱՇՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՈՐԱԿԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄՆ ՈՒ 
ԸՆՏՐԱՆՔԸ

Դաշ տա յին աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վել են 2016թ.-ի նո յեմ բե րի 25-ից մինչև դեկ տեմ-
բե րի 28-ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում Հա յաս տա նի 10 մար զե րում և մայ րա քա ղաք             
Եր ևա նում: Հե տա զո տութ յան հիմ նա կան գոր ծիք ներն էին` (1) ձևայ նաց ված դեմ առ դեմ հար
ցազ րույ ցի հար ցա թերթ՝ հետև յալ թե մա տիկ ուղ ղութ յուն նե րով. նա խա դպրո ցա կան կրթութ յան 
մա սին ի րա զեկ վա ծութ յունն ու ըն կա լու մը, նա խադպ րո ցա կան կրթու թյան մատ չե լիութ յունն ու 
ո րա կը, տնա յին տնտե սութ յան ե կա մուտ ներն ու ծախ սե րը, հարց վո ղի սո ցիալժո ղովր դագ րա
կան տվյալ նե րը, (2) հա մայն քա յին ու մար զա յին տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, 
հա մա պա տաս խան նա խա րա րութ յուն նե րի, գե րա տես չութ յուն նե րի և դո նոր կազ մա կեր պութ
յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ դեմ առ դեմ հար ցազ րույ ցի կի սաձ ևայ նաց ված ու ղե ցույց ներ՝ 
հետև յալ թե մա տիկ ուղ ղու թյուն նե րով. նա խադպ րո ցա կան կրթա կան ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ
վող նե րի վե րա բեր յալ վի ճա կագ րա կան և  այլ ցու ցա նիշ ներ, դուրս մնա ցած նե րի և չընդգրկ ման 
պատ ճառ նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յուն, ինս տի տու ցիո նալ մա կար դա կում հիմ նախն դիր
նե րի և գործ նա կան քայ լե րի վե րա բե յալ տե ղե կատ վութ յուն, (3) ՖԽՔ ու ղե ցույց չընդգրկ ված ըն
տա նիք նե րի հա մար՝ վի զո ւա լաց ման տեխ նի կա նե րի կի րա ռութ յամբ։ Դաշ տա յին աշ խա տանք
նե րի մեկ նար կից ա ռաջ բո լոր գոր ծիք ներն ան ցել են փոր ձար կում և վե րա նայ վել փոր ձարկ ման 
արդ յունք նե րի հի ման վրա։ Ս տան դար տաց ված հար ցա թեր թի փոր ձար կումն ի րա կա նաց վել է 18 
փորձ նա կան հար ցազ րույց նե րի մի ջո ցով Եր ևա նում և Եր ևա նին մոտ գտնվող Կո տայ քի մար զի 
2 բնա կա վայ րե րում ( Կաթ նաղբ յուր (գոր ծում է սե զո նա յին ման կա պար տեզ) և Իգ դիր (գոր ծում է 
փոքր ման կա պար տեզ))։ Մ նա ցած գոր ծիք նե րի փա թեթ նե րը փոր ձարկ վել են ընտ րան քա յին 
փոքր ծա վալ նե րով։ Հար ցազ րու ցա վար նե րը մաս նակ ցել են եր կու հիմ նա կան վե րա պատ րաստ
ման դա սըն թաց նե րի։ Ընդ հա նուր առ մամբ, դաշ տա յին աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցել են 9 հար
ցազ րու ցա վար, 2 ՖԽՔ մո դե րա տոր և 2 ո րա կա կան հար ցազ րու ցա վար։
Հարց ման ընտ րան քի ծա վա լը կազ մել է 600 (ի րա գործ ված ընտ րան քը՝ 599) տնա յին տնտե-
սութ յուն, 95% վստա հե լիութ յան մի ջա կայ քում՝ սահ մա նա յին սխա լի ±4% մե ծութ յամբ։ Ընտ
րան քի հաշ վարկն ու դրա բաշ խու մը ՀՀ մար զե րով հիմն ված է Ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա
ռա յութ յան 2016թ.ի պաշ տո նա կան տվյալ նե րին հա մա պա տաս խան՝ 35 տա րե կան ե րե խա ներ 
ու նե ցող ըն տա նիք նե րի թվի մա սին տվյալ նե րի վրա6։

5 Տես Հավելված 1. Հարցաթերթ
6 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն, 2016 http://www.armstat.
am/file/doc/99499383.pdf
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Ընտ րան քը կա ռուց վել է բազ մաս տի ճան հա վա նա կա նա յին ներ կա յա ցուց չա կան ընտ րան-
քա յին ռազ մա վա րութ յան հի ման վրա: Ընտ րան քի ծած կույթն է ՀՀ ողջ տա րած քը՝ նե րառ յալ 
գյու ղա կան բնա կա վայ րե րը։ Ընտ րան քի կա ռուց ման ըն թա ցա կար գե րը նե րա ռել են հետև յալ 
փու լե րը.

ՔԱՅԼ 1  Ընտ րութ յան ա ռաջ նա յին միա վոր նե րի կլաս տեր նե րի բաշ խում՝ հիմն ված Հա յաս տա նի 
գյու ղա կան ու քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում մինչև 6 տա րե կան ե րե խա նե րի թվա քա նա կի վրա։
Բաշ խու մը հետև յալն է.

 ● Եր ևան – 30% կամ 180 հար ցազ րույց,
 ● մար զա յին քա ղա քա յին բնա կա վայր  – 33% կամ 198 հար ցազ րույց,
 ● մար զա յին գյու ղա կան բնա կա վայր – 36% կամ 216 հար ցազ րույց։

Աղ յու սակ 1. Ընտրանքում ՏՏ-ների բաշխումն՝ ըստ բնակավայրերի տիպի

Բնակավայրի տիպը Թիվ Տոկոս

Քաղաքային 381 63.6

Գյուղական 218 36.4

Ընդամենը 599 100

ՔԱՅԼ 2  Ընտրանքային առաջնային միավորների ընտրություն. հաշվի առնելով բնա
կավայրերում պետական մանկապարտեզների առկայությունը՝ ընտրվեցին 2ական գյուղական 
և քաղաքային բնակավայրեր (որտեղ մանկապարտեզ առկա է և առկա չէ)7։ Նախադպրոցական 
կրթական հաստատությունների պաշտոնական ցանկը վերստուգվել է դաշտային աշխատանքից 
առաջ հետազոտական թիմի կողմից՝ ընտրության չափա նիշներին համապատասխանելու 
տեսանկյունից։

Աղյուսակ 2. Ընտրանքի բաշխումն՝ ըստ ՀՀ մարզերի և պետական մանկապարտեզների 
առկայության

ՄԱՐԶ Քանակ Տոկոս

Արմավիր
Չկա մանկապարտեզ 10 24,4
Կա մանկապարտեզ 31 75,6
Ընդամենը 41 100,0

Արագածոտն
Չկա մանկապարտեզ 10 23,8
Կա մանկապարտեզ 32 76,2
Ընդամենը 42 100,0

Արարատ
Չկա մանկապարտեզ 10 26,3
Կա մանկապարտեզ 28 73,7
Ընդամենը 38 100,0

Գեղարքունիք
Չկա մանկապարտեզ 10 25,0
Կա մանկապարտեզ 30 75,0
Ընդամենը 40 100,0

7 Օգտագործվել են ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության 2016թ.ի պաշտոնական տվյալները, տես՝ 
Նախադպրոցական կրթական հաստատությունների ցանկը ՝ http://edu.am/index.php/am/about/view/105.
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Կոտայք
Չկա մանկապարտեզ 11 25,6
Կա մանկապարտեզ 32 74,4
Ընդամենը 43 100,0

Լոռի
Չկա մանկապարտեզ 10 23,8
Կա մանկապարտեզ 32 76,2
Ընդամենը 42 100,0

Շիրակ
Չկա մանկապարտեզ 10 23,8
Կա մանկապարտեզ 32 76,2
Ընդամենը 42 100,0

Սյունիք
Չկա մանկապարտեզ 10 23,8
Կա մանկապարտեզ 32 76,2
Ընդամենը 42 100,0

Տավուշ
Չկա մանկապարտեզ 10 24,4
Կա մանկապարտեզ 31 75,6
Ընդամենը 41 100,0

Վայոց Ձոր
Չկա մանկապարտեզ 10 23,8
Կա մանկապարտեզ 32 76,2
Ընդամենը 42 100,0

Երևան Կա մանկապարտեզ 180 100,0

ՔԱՅԼ 3  Տնային տնտեսությունների ընտրություն. պատահական ընտրանքի գեներատորի 
միջոցով ընտրվել են 2 մեկնարկային կետեր՝ հասցեներ, որոնցից կատարվել է եր թու ղու ուր
վագ ծու մը՝ ա ջա կողմ յան պտույ տի սկզբուն քով՝ ըստ հա մա պա տաս խան քայ լի: Հար ցազ րույց նե
րը տե ղե րում անց են կաց վել միայն 35 տա րե կան ե րե խա ներ ու նե ցող տնա յին տնտե սութ յուն նե
րում: Հար ցազ րույ ցի անց կաց ման անհ նա րի նութ յան դեպ քե րում փո խա րին ման հա մա պա տաս
խան քայ լով ընտր վել են հա ջորդ հաս ցե նե րը։ Արդ յուն քում թի րա խա յին տնա յին տնտե սութ յուն
նե րի կազ մում մի ջի նում ե ղել է 6 ան դամ, մինչև 18 տա րե կան ե րե խա նե րի մի ջին թի վը ՏՏում 
կազ մել է 2։
ՔԱՅԼ 4  Հարց վող նե րի ընտ րութ յուն . որ պես դեմ առ դեմ հար ցազ րու ցի հարց վող ընտր վել են 
ՏՏ այն ան դամ նե րը, ով քեր հիմ նա կա նում զբաղ վում են ըն տա նի քում ե րե խա նե րի խնամ քով և  
ա ռա վել ի րա զեկ են ե րե խա նե րի ա ռօր յա յից և ՎՄԶից: Ընտ րան քում հարց վող նե րի բաշ խու մը՝ 
ըստ սե ռի, տա րի քի, զբաղ վա ծութ յան, 35 տա րե կան ե րե խա յի հետ նրանց առն չութ յան և  այլն, 
ներ կա յաց ված է Հա վել ված 2ի Աղ յու սակ ներ 39ում։ 
Դեմ առ դեմ հար ցազ րույց նե րի տվյալ նե րը մուտ քագր վել են SPSS ծրագ րա յին մի ջա վայր՝ շտե
մա րա նի օգ տա գործ ման պատ շաճ ու ղե ցույ ցի մշակ մամբ: Կի սա փակ հար ցե րի դեպ քում «այլ» 
պա տաս խան նե րից ստաց ված ա ռա վել տա րած ված բա ռա յին տար բե րակ նե րը ներ կա յաց ված 
են Հա վել ված 4ում։
Կի րառ վել է ո րա կի վե րահսկ ման բազ մա մա կար դակ մո դել, ո րի շնոր հիվ կրկնա կի ստուգ ման և 
հե տայ ցե րի մի ջո ցով վե րահսկ վել է հար ցազ րույց նե րի մո տա վո րա պես 20%։ Իսկ ո րա կի վե
րահսկ ման խմբի կող մից տվյալ նե րի մուտ քագ րու մից ա ռաջ շտկվել և տ րա մա բա նա կան ստուգ
ման են են թարկ վել բո լոր (100%) հար ցա թեր թե րը։ Օգ տա գործ վել է տվյալ նե րի կրկնա կի մուտ
քագր ման ըն թա ցա կարգ՝ SPSS ֆոր մա տում հա մա կարգ չա յին սքրիփ թա վոր ման կի րա ռութ յամբ: 
Ո րա կա կան տվյալ նե րի ո րա կի ա պա հով ման հա մար պար բե րա բար կազ մա կերպ վել են մո դե
րա տոր նե րի/հար ցազ րու ցա վար նե րի հա մար ներ թի մա յին քննար կում ներ։ Հա մակց ված մե թո-
դա բա նութ յան հիմ քում շա րու նա կա կան և հա ջոր դա կան մո տե ցում նե րի զու գադ րու մը թույլ 



ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

22

է տվել ու ժե ղաց նել գնա հատ ման ռազ մա վա րութ յու նը՝ կա տա րե լով տվյալ նե րի տրիան-
գուլ յա ցիա ոչ միայն տար բեր աղբ յուր նե րի, այլև տար բեր մե թոդ նե րի և տար բեր հե տա զո-
տա կան խմբե րի տվյալ նե րի հա մադ րութ յամբ։

Ո րա կա կան բա ղադ րի չի հա մար կի րառ վել է հետև յալ ընտ րան քա յին ռազ մա վա րութ յու նը.
1. « Սեյվ դը չիլդ րեն» կազ մա կեր պութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ հե տա զո տա կան 

խում բը ձևա վո րել է ա ռանց քա յին տե ղե կա տու նե րի/փոր ձա գետ նե րի 20 հո գա նոց ան վա
նա ցանկ՝ հիմ նա կա նում ընդգր կե լով հետև յալ ո լորտ նե րը՝

a. տե ղա կան և մար զա յին իշ խա նութ յուն ներ,
b. պա տաս խա նա տու գե րա տես չութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ,
c. Հա յաս տա նում ՎՄԶ ո լոր տի փոր ձա գետ ներ։

Ընտր վել է 10ա կան փոր ձա գետ ազ գա յին և մար զա յին մա կար դակ նե րում (յու րա քանչ յուր                  
մար զից 1ա կան փոր ձա գետ)։ Ըն դա մե նը անց է կաց վել և ձայ նագր վել 20 կի սաձ ևայ նաց ված 
հար ցազ րույց։

2. Ըն դա մե նը 9 ՖԽՔներ են անց կաց վել այն ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րի հետ, ով քեր չեն 
օգտ վում ման կա պար տեզ նե րի ծա ռա յութ յուն նե րից: ՖԽՔ ընտ րան քում ընդգրկ վել են 
հետև յալ մար զե րը.  Տա վուշ, Վա յոց Ձոր և մայ րա քա ղաք Եր ևան։ Գա ղա փարն այն էր՝ որ
պես զի մի կող մից ներ կա յաց ված լի նեն երկ րի հյու սի սը, հա րավն ու կենտ րո նը ( Տես Աղ
յու սակ 3ը), իսկ մույս կող մից ընտր վեն այն պի սի մար զեր, որ տեղ սո ցիա լա պես խո ցե լի 
խմբե րը ա ռա վել գե րակշ ռող են։ Ուս տի, Տա վու շը ընտր վել է որ պես հայադր բե ջա նա կան 
սահ մա նա յին մարզ, ո րի ո րոշ հա մայնք ներ գտնվում են պար բե րա կան կրա կի տակ,               
առ կա են տե ղա հան ված ներ, աղ քա տութ յան բարձր մա կար դակ, ինչ պես նաև գրանց վել 
են 2 և  ա վե լի չա փա նիշ նե րով ե րե խա նե րի խո ցե լիութ յան ա մե նա բարձր ցու ցա նիշ նե րը 
(մար զի ե րե խա նե րի մո տա վո րա պես 76%ը8)։ Վա յոց Ձո րի մարզն ընտր վել է՝ հաշ վի  առ
նե լով աղ քա տութ յան բարձր ցու ցա նիշ նե րը, ազ գաբ նակ չութ յան մեծ ցրված քը, փոքր ու 
նոսր տե ղա կայ ված բնա կա վայ րե րը, ինչ պես նաև ե րե խա նե րի խո ցե լիութ յան բարձր մա
կար դա կը։ Մայ րա քա ղաք Եր ևա նը, հան դի սա նա լով երկ րի ա ռա վել ուր բա նաց ված ու 
խիտ բնա կեց ված քա ղա քը, թի րա խա վոր վել է, որ պես զի ՖԽՔներ անց կաց վեն ոչ միայն 
աղ քատ քա ղա քաբ նակ նե րի շրջա նում, այլև ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե
րի, ինչ պես նաև նա խադպ րո ցա կան կրթութ յու նից դուրս մնա ցած բա րե կե ցիկ ըն տա նիք
նե րի հետ։ Վա յոց Ձո րում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի վե րա բեր յալ պաշ տո
նա կան տվյալ նե րի բա ցա կա յութ յան և մար զում հա տուկ կա րիք նե րով ըն տա նիք նե րի 
հետ աշ խա տող կազ մա կեր պութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով, ո րո շում կա յաց
վեց ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի ՖԽՔի մաս նա կից նե րին ան դա մագ րել 
Ա րա րա տի մար զի հա րա կից բնա կա վայ րե րից։ ՖԽՔ-նե րի մաս նա կից ներն ընտր վել 
են 3 հիմ նա կան կա տե գո րիա նե րից. աղ քատ ըն տա նիք ներ (որ տեղ մեկ շնչի հաշ վով 
ամ սա կան ծախ սե րը ցածր են աղ քա տութ յան վե րին ընդ հա նուր գծից կամ 40,000 
ՀՀ դր -ից), բա րե կե ցիկ ըն տա նիք ներ (որ տեղ մեկ շնչի հաշ վով ամ սա կան ծախ սե րը 
բարձր են մի ջին ամ սա կան ան վա նա կան աշ խա տա վար ձի չա փից կամ 158.000 ՀՀ 
դր -ից) և 3-5 տա րե կան ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա ներ ու նե ցող ըն տա նիք ներ։ 

8 Համաձայն «Մանկական աղքատությունը Հայաստանում» բազմակի և համընկնող խոցելիության ազգային 
վերլուծության, ՅՈՒՆԻՍԵՖ, 2016
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Աղ յու սակ 3. Ֆոկուս խմբային քննարկումների ընտրանքի բաշխումը
Թիրախ ՖԽՔ աղքատ 

ընտանիքների 
անդամների հետ 

ՖԽՔ բարեկեցիկ 
ընտանիքների 
անդամների հետ 

ՖԽՔ ԿԱՊԿՈՒ 
երեխաներ ունեցող 
ընտանիքների հետ 

Ընդամենը 
ՖԽՔ

Հյուսիս/Տավուշի մարզ 1 1 1 3

Հարավ/Վայոց Ձորի և 
Արարատի մարզեր 1 1 1 3

Կենտրոն/ Երևան 1 1 1 3

Ընդամենը 3 3 3 9

Յու րա քանչ յուր ՖԽ կազմ ված էր քա ղա քա յին և գ յու ղա կան բնա կա վայ րե րից 58 մաս նակ ցից։ 
Մաս նա կից ներն ընտր վել են թի րա խա յին տա րածք նե րում ԿԱՊԿՈՒ և  աղ քատ բնակ չութ յան 
հետ աշ խա տող կազ մա կեր պութ յուն նե րի և գոր ծա կա լութ յուն նե րի ցան կե րից։ ՖԽՔնե րի                  
ամ բող ջա կան սղագ րութ յու նը մշակ վել է հա յե րեն տար բե րա կով, կա տար ված ձայ նագ րութ յու
ներն ար խի վաց վել են։ 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ, ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ

Դաշ տա յին աշ խա տանք ներ ի րա գոր ծող թի մը կապ է հաս տա տել ընտր ված հա մայնք նե րի տե
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի հետ՝ ներ կա յաց նե լով « Սեյվ դը չիլդ րեն» կազ մա կեր
պութ յան կող մից տրա մադր ված պաշ տո նա կան նա մա կը, և խնդ րել ա ջակ ցութ յուն դաշ տա յին 
աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման և ՖԽՔ անց կաց ման հա մար հա մայն քա յին որ ևէ շի նութ յան տա
րած քում (օ րի նակ՝ գյու ղա պե տա րա նի շենք, բժշկա կան և մ շա կու թա յին կենտ րոն ներ, « Հույ սի 
կա մուրջ» ՀԿի տե ղի գրա սեն յակ ներ և  այլն): Ընդ հա նուր առ մամբ, գյու ղա կան բնակ չութ-
յունն ա ռա վել բար յա ցա կամ էր տրա մադր ված, քան քա ղա քա յին բնակ չութ յու նը։ Ե րե խա-
ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի մեծ մա սին հե տաքրք րում էր հե տա զո տութ յան թե ման, նրանք 
ցան կա նում էին մաս նակ ցել հարց մա նը և կիս վել նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան հետ կապ-
ված ի րենց խնդիր նե րով ու փոր ձով: Ձ ևայ նաց ված հար ցազ րույ ցի մի ջին տևո ղութ յու նը 
կազ մել է 12 րո պե։ Փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րը մի ջի նում տևել են 40-ից 60 րո պե։ 
Ֆո կուս-խմբե րի մի ջին տևո ղութ յու նը կազ մել է 65 րո պե։

Դաշ տի սահ մա նա փա կում նե րի և մար տահ րա վեր նե րի շար քում ար ժի ա ռանձ նաց նել հա տուկ 
կա րիք ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի հա վա քագր ման դժվա րութ յուն նե րը։ Մաս նա վո րա պես՝                
Վա յոց Ձո րի մար զում անհ նար էր գտնել որ ևէ պաշ տո նա կան տվյալ նե րի շտե մա րան ԿԱՊԿՈՒ 
ե րե խա ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի վե րա բեր յալ կամ ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե րի հետ աշ խա տանք 
տա նող որ ևէ ակ տիվ կազ մա կեր պութ յուն։ Վա յոց Ձո րում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա
նե րի վե րա բեր յալ պաշ տո նա կան տվյալ նե րի բա ցա կա յութ յան և մար զում հա տուկ կա րիք նե րով 
ըն տա նիք նե րի հետ աշ խա տող կազ մա կեր պութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով ո րո շում 
կա յաց վեց ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի ՖԽՔի մաս նա կից նե րին ան դա մագ րել 
Ա րա րա տի մար զի հա րա կից բնա կա վայ րե րից։ Դեմ առ դեմ ձևայ նաց ված հար ցազ րույց նե րի 
ընտ րան քի ի րա կա նա ցու մը խնդրա հա րույց էր Եր ևա նում, որ տեղ շատ դժվար էր թի րա խա վո րել 
մինչև 6 տա րե կան ե րե խա ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե րին և մուտք գոր ծել մայ րա քա ղա քի կենտ րո
նա կան հա մայնք նե րում գտնվող շի նութ յուն ներ։
Ըստ Հա վել ված 2ի Աղ յու սակ ներ 34ի՝ ընտ րան քում հարց վող նե րի 78.1%ը կազ մել են կա նայք, 
և 63.2%ը՝ 1835 տա րե կան նե րը, ին չը պայ մա նա վոր ված է ե րե խա յի խնամ քի և  ա ռօր յա յի վե րա
բեր յալ ա ռա վել ի րա զեկ ՏՏ ան դամ նե րին ընտ րե լու պա հան ջով: Ընտր ված հարց վող նե րի 82% 
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ե րե խա յի ծնող ներն են ( Տես Հա վել ված 2, Աղ յու սակ 5): Այ նո ւա մե նայ նիվ, հար ցա շա րի ո րոշ 
հատ ված նե րում (ինչ պի սին օ րի նակ՝ ծախ սեր և  ե կա մուտ ներ բաժ նում) թույ լատր վել էր տե ղե
կատ վութ յու նը հստա կեց նել ՏՏ այլ ան դամ նե րի հետ։
Այլ սահ մա նա փա կում նե րից անհ րա ժեշտ է ա ռանձ նաց նել պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե
րի կող մից բա վա րար տե ղե կատ վութ յուն տրա մադ րե լու ցան կութ յան բա ցա կա յութ յու նը, մաս նա
վո րա պես՝ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հրա ժար վե ցին տրա մադ րել որ ևէ 
վի ճա կագ րա կան տվյալ (տվյալ նե րը հա վա քագր վե ցին այլ աղբ յուր նե րից), մինչ դեռ մար զե րից 
մեծ մա սում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ա ռա վել հա մա
գոր ծակ ցող էին և  ա ջակ ցե ցին թի մին թե մա յի վե րա բեր յալ վի ճա կագ րութ յան հա վա քագր ման 
գոր ծում։

ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ

Ու սում նա սի րութ յան շրջա նա կում աղ քա տութ յան սահ մա նումն ու դրա չա փու մը հիմն ված է ոչ թե 
բա ցար ձակ աղ քա տութ յան չափ ման մե թո դա բա նութ յան վրա, այլ հա րա բե րա կան աղ քա տու
թյան և հա մե մա տա կան մո տեց ման վրա: Այս մո տե ցու մը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս հե տա զո
տո ղին հա վա քագր ված տե ղե կատ վութ յունն օգ տա գոր ծել հա մե մա տա կան հե տա զո տութ յուն նե
րի հա մար՝ ան կախ տա րադ րա մի փո խար ժե քի տա տա նում նե րից, աղ քա տութ յան պա րե նա յին 
գծի պաշ տո նա կան սահ մա նու մից և պա րե նա յին զամբ յու ղի հիմ նա րար մե ծութ յու նից։ Տ նա յին 
տնտե սութ յան կեն սա մա կար դակն ու սո ցիա լա կան դիր քը գնա հատ վել են որ պես սննդի վրա 
կա տար ված մի ջին ամ սա կան ծախ սի հա մա մաս նութ յու նը ընդ հա նուր այլ ծախ սե րից։ Այս մե թո
դա բա նութ յան կի րառ ման դեպ քում ի րա կան ե կամ տի չա փը կամ ե կամ տի աղբ յուր նե րը թաքց նե
լու հարց վո ղի մտադ րութ յու նը ազ դե ցութ յուն չի թող նում վերջ նա կան չափ ման արդ յուն քի վրա։ 
Գ նա հատ ման ար ժե քը հաշ վարկ վում է [0:1] մի ջա կայ քում, որ տեղ 1ը վե րա բե րում է այն տնա յին 
տնտե սութ յուն նե րին, ո րոնք ողջ բյու ջեն սպա ռում են սննդի վրա, իսկ 0ն վե րա բեր վում է այն 
ՏՏնե րին, ո րոնց սննդի սպառ ման վրա ծախս վող գու մա րը ընդ հա նուր ծախ սե րից կազ մում է 
0ի ձգտող մե ծութ յուն ( Տես Աղ յու սակ 4):  Ի րա կա նում անհ նար է ստա նալ բա ցար ձակ ար ժեք ներ 
հա րա բե րա կա նո րեն փոքր ըն տա նիք նե րի հա մար, սա կայն այս մո տե ցու մը հնա րա վո րութ յուն է 
տա լիս չա փել աղ քա տութ յու նը՝ ան տե սե լով ան վա նա կան ըն թա ցիկ գներն ու փո խար ժե քի տա
տա նում նե րը, աշ խար հագ րա կան դիր քի ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն ու հա մե մա տութ յան հա
մար անհ րա ժեշտ այլ գոր ծոն ներ: Հետ ևա բար, ել նե լով հարց ման վեր լու ծա կան նպա տակ նե-
րից՝ որ պես աղ քատ տնա յին տնտե սութ յուն ներ են սահ ման վել ընտ րան քում հայտն ված 
այն տնա յին տնտե սութ յուն նե րը, ո րոնց ընդ հա նուր ամ սա կան ե կա մուտ նե րի ա վե լի քան  
62%-ը ծախս վում է սննդի վրա: Հաշ վար կը հիմն ված է 2 հիմ նա կան փո փո խա կան նե րի 
վրա. (ա) սննդի և  այլ պա րա գա նե րի վրա սպառ ման ամ սա կան ծախ սեր  (բ) տար բեր աղբ-
յուր նե րից ստաց ված ՏՏ ամ սա կան ե կա մուտ նե րի հան րա գու մար9 ( Տես Աղ յու սակ 4): Ել նե-
լով վեր լու ծա կան նպա տակ նե րից՝ ընտ րան քը բա ժան վել է եր կու հիմ նա կան կա տե գո րիա-
նե րի՝ աղ քատ ներ (սննդի ծախ սը կազ մում է ընդ հա նուր ծախ սից 62% և  ա վե լի) և  ոչ աղ քատ 
(սննդի ծախ սը կազ մում է 62%-ից պա կաս) (տես Աղ յու սակ 5):

9 Մանրամասների համար տե՛ս՝ Հավելված 1. Հարցաթերթ:
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Աղ յու սակ 4. Ընտրանքի բաշխումը՝ ըստ սննդի ամսական ծախսի հարաբերության 
ընտանիքի ընդհանուր եկամուտների մեծությանը

Համամասնությունը (բինար) 0-ից 1 Ընդամենը

<= ,35 9.4%

,36 - ,42 9.4%

,43 - ,45 9.7%

,46 - ,48 9.7%

,49 - ,52 10.9%

,53 - ,56 14.7%

,57 - ,61 6.9%

,62 - ,67 10.6%

,68 - ,74 8.4%

,75+ 10.3%

Ընդամենը 100.0%

Աղյուսակ 5. Ընտրանքի բաշխումն աղքատ և ոչ-աղքատ ՏՏ-ների

ՏՏ տիպը Տոկոսը ընտրանքում

Աղքատ 60.8%
Ոչ աղքատ 39.2%
Ընդամենը 100.0%
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ԳԼՈՒԽ II
ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ.                                

ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
Հա մա տեքստ
Հա մա ձայն ՎՄԶ ժա մա նա կա կից տե սութ յուն նե րի՝ նա խադպ րո ցա կան կրթութ յու նը դրա կան 
ազ դե ցութ յուն ու նի ե րե խա նե րի զար գաց ման վրա։ Նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան մեջ ընդգրկ
վա ծութ յու նը կա րող է ընդ լայ նել ե րե խա յի ճա նա չո ղա կան կա րո ղութ յուն նե րը, գրա գի տութ յունն 
ու հա ջո ղութ յան հաս նե լու հա մար անհ րա ժեշտ սո ցիա լա կան հմտութ յուն նե րը, ինչ պես նաև 
խթա նել դպրո ցա կան ձեռք բե րում նե րը տար րա կան դա սա րան նե րում՝ ի վեր ջո նվա զեց նե լով 
հա տուկ կրթութ յան կա րիք ներն ու նույն դա սա րա նում մնա լու հա վա նա կա նութ յու նը, ա վե լաց նե
լով դպրո ցա կան ա ռա ջա դի մութ յան նե րու ժը։ Հատ կա պես նպա տա կա հար մար է հա մար վում 
կա րի քա վոր կամ խո ցե լի խմբե րի ե րե խա նե րի շրջա նում նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան հա սա
նե լիութ յան խթա նու մը։ Խո ցե լի ըն տա նիք նե րի հա մար նմա նա տիպ ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը 
դար ձել է ա ռաջ նա յին Հա յաս տա նում ո լոր տի ակ տիվ դե րա կա տար նե րի հա մար, քա նի որ տնա
յին մի ջա վայ րում ե րե խա նե րը չեն նա խա պատ րաստ վում դպրո ցին։ Են թադր վում է, որ ԿԱՊԿՈՒ 
կամ սո ցիա լա պես խո ցե լի ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րի հա մար ո րակ յալ նա խադպ րո ցա կան 
կրթութ յան տրա մադր ման դեպ քում նրանք լիո վին պատ րաստ կլի նեն ստա նա լու պար տա դիր 
կրթութ յուն այլ ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րի հետ միա սին։ Այս բո լոր գա ղա փար նե րը հե տա զո
տութ յան փոր ձա գետ նե րի կող մից պատ շաճ մա կար դա կով ըն կալ վել և սահ ման վել են որ պես 
հիմք Հա յաս տա նում նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան հա յե ցա կար գի հա մար։ Ինչ պես նշված էր 
նա խորդ գլխում՝ 20 հիմ նա կան ա ռանց քա յին տե ղե կա տու/փոր ձա գետ նե րից բաղ կա ցած 
ցան կը նե րա ռել է հետև յալ ո լորտ նե րը՝ հա մայն քա յին և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, հա մա պա տաս խան նա խա րա րութ յուն նե րի, գե րա տես-
չութ յուն նե րի և գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի,  Հա յաս տա նում ՎՄԶ ո լոր տում գոր-
ծու նեութ յուն ծա վա լող ՀԿ-նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ։ Ցու ցա կագր ված նե րից 10-ն  ընտր վել 
են որ պես ազ գա յին մա կար դա կի փոր ձա գետ, և 10-ը՝ տե ղա կան մա կար դա կի (1-ա կան 
փոր ձա գետ ՀՀ յու րա քանչ յուր մար զի հա մար)։ 

Սո վե տա կան Հա յաս տանն ու ներ նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան հա րուստ ա վան դույթ՝ հիմ քում 
ու նե նա լով պե տա կան ման կա պար տեզ նե րը, որ տեղ մինչև 6 տա րե կան ե րե խա նե րը ստա նում 
էին հա մա պա տաս խան խնամք և դպ րո ցին նա խա պատ րաս տող գի տե լիք։ Ան կախ Հա յաս տա նը 
լրջա գույն սո ցիալտնտե սա կան և քա ղա քա կան ճգնա ժա մի առջև կանգ նեց 1991թ. սկ սած, և նա
խադպ րո ցա կան կրթութ յան կա ռա վա րու մը պե տու թյան կող մից բա վա կա նին բար դա ցավ։ 
1996թ. ըն դուն վեց « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» օ րեն քը, և վաղ ման կութ յան զար
գաց ման հա մար պա տաս խա նա տու դար ձավ հա մայն քը, ո րի հետ ևան քով ՎՄԶ ծա ռա յութ յուն
նե րը սկսե ցին ֆի նան սա վոր վել տե ղա կան բյու ջեի հաշ վին՝ ծնող նե րի կող մից վճա րո վի հի մունք
նե րով: Այ նո ւա մե նայ նիվ, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը ոչ միշտ էին տի րա պե
տում բա վա րար վար չա կան, մաս նա գի տա կան ու ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի ման կա պար տեզ նե
րի գոր ծու նեութ յու նը պատ շաճ կազ մա կեր պե լու հա մար։ Արդ յուն քում ման կա պար տեզ նե րում 
ե րե խա նե րի ընդգրկ վա ծութ յու նը խիստ նվա զեց։
Նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան հա յե ցա կար գը. զար գա ցում ներն ու մի տում նե րը
Հե տա զո տութ յան ըն թաց քում ո լոր տի 20 փոր ձա գետ նե րի հետ անց կաց վել է հար ցազ րույց նա
խադպ րո ցա կան կրթութ յան տար բեր աս պեկտ նե րի մատ չե լիութ յան, խնդիր նե րի և հե տա գա 
զար գաց ման հե ռան կար նե րի վե րա բեր յալ։ Ըստ հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի՝ պետք է 
փաս տել, որ թե՛ ազ գա յին, թե՛ տե ղա կան մա կար դա կի տար բեր ո լորտ նե րից ընտր ված 
փոր ձա գետ նե րը շեշ տադ րել են, որ Հա յաս տա նում ո րո շում կա յաց նող նե րի շրջա նում նկա-
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տե լի է նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան մեջ ե րե խա նե րի ընդգրկ վա ծութ յու նը մե ծաց նե լու և 
հա մընդ հա նուր կրթութ յան հա յե ցա կար գը զար գաց նե լու պատ րաս տա կա մութ յունն ու 
վճռա կա նութ յու նը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, գոր ծառ նա կան մա կար դա կում նա խադպ րո ցա կան 
կրթութ յան հա յե ցա կար գը դեռևս չու նի հստակ տես լա կան. հա մա կար գի վեր ջին բա րե փո
խում նե րը (հիմն ված 20082015թթ զար գաց ման ռազ մա վա րութ յան վրա) ըն թաց քի մեջ են։ Ան
կախ փոր ձա գետ նե րից շա տե րը նշել են  նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան և մաս նա վո րա պես 
վաղ ման կութ յան խնամ քի (0-3 տա րե կան ե րե խա նե րի հա մար) բնա գա վա ռում թի րա խա-
վոր ված քա ղա քա կա նութ յան բա ցա կա յութ յան և գ յու ղա կան/քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րի 
միջև քա ղա քա կա նութ յուն նե րի ակն հայտ անջր պե տի մա սին։

Հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը ցույց են տա լիս, որ այս ո լոր տի քա ղա քա կա նութ յան վերջ նա
կան պատ կե րը հստակ չէ ո՛չ Հա յաս տա նում աշ խա տող դո նոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի, ո՛չ հա
մա պա տաս խան նա խա րա րութ յուն նե րի և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի հա մար։ Գլ խա վոր հա կա սութ յու նը ծա գում է պե տա կան ու հա մայն քա յին բյու ջե նե
րի սղութ յան և միա ժա մա նակ հա մընդ հա նուր նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան սո ցիա լա կան պա
հան ջի հստակ գի տակց ման միջև: ՀՀ Կա ռա վա րութ յու նը փոր ձում է նա խադպ րո ցա կան 
կրթութ յու նը տե ղայ նաց նել ա ռա վել հա մա պար փակ՝ հիմ նա կան և  ա վագ դպրո ցի կրթութ-
յան ռազ մա վա րութ յան հա մա տեքսս տում՝ որ դեգ րե լով, այս պես կոչ ված, «11+1» բա նաձ ևը: 
Բա նաձ ևը ներ կա յաց վել է 20162025թթ. Կր թութ յան զար գաց ման ազ գա յին ծրագ րի նա խագ ծում, 
ո րը հանձն վել է հան րա յին քննարկ ման։ Պաշ տո նա կան փաս տա թուղթն ամ բող ջութ յամբ դեռևս 
չի տե ղադր ված հա մա պա տաս խան նա խա րա րութ յուն նե րի պաշ տո նա կան կայ քե րում՝ հան րա
յին օգ տա գոր ծող նե րի հա մար։ Հետ ևա բար, ներ քոնշ յալ տե ղե կատ վութ յու նը հիմն ված է այն 
գնա հա տա կան նե րի վրա, ո րոնք ստաց վել են ծրագ րի քննարկ մա նը մաս նա կից պե տա կան և 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան փոր ձա գետ նե րից հե տա զո տութ յան արդ յուն քում։
Փաս տաթղ թին ի րա զեկ փոր ձա գետ նե րի կար ծի քով՝ բա նաձ ևի հիմ քում դրված են մի շարք կար
ևոր պնդում ներ, ո րոնք ներ կա յաց ված են ստորև: Միջ նա կարգ կրթութ յու նը, որն սկսվում է 6 
տա րե կա նից, պար տա դիր է Հա յաս տա նում, սա կայն այն չի նե րա ռում նա խադպ րո ցա կան 
կրթութ յու նը։ Կր թութ յան և գի տութ յան նա խա րա րութ յու նը (ԿԳՆ) պա տաս խա նա տու է պե տա
կան դպրոց նե րի և դ րանց ծրագ րե րի հա մար, մինչ դեռ նա խադպ րո ցա կան ծա ռա յութ յուն նե րը 
մա տուց վում են հա մայն քա յին բյու ջե նե րից՝ տե ղա կան ո րո շում կա յաց նող նե րի կող մից։ Սա կայն 
հարկ է նշել, որ ՎՄԶ հաս տա տութ յուն նե րի ու սում նա կան պլան նե րը մշակ վում են ՀՀ ԿԳՆի 
կող մից, իսկ ՎՄԶ անձ նա կազ մը (դաս տիա րակ ներ, դաս տիա րա կի օգ նա կան ներ) վե րա պատ
րաստ վում են Կր թութ յան ազ գա յին ինս տի տու տի (ԿԱԻ) կող մից, ո րը գոր ծում է ՀՀ ԿԳՆ հո վա
նու ներ քո։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, Հա յաս տա նի կող մից վա վե րաց ված բազ մա թիվ մի ջազ գա յին փաս
տաթղ թե րի հա մա ձայն` Հա յաս տա նը պար տա վոր վում է ա պա հո վել ե րե խա նե րին նա խա դպրո
ցա կան գի տե լի քով նախ քան տար րա կան կրթութ յան մեջ ընդգր կե լը։ 20162025թթ. Կր թութ յան 
զար գաց ման ազ գա յին ծրագ րի նա խագ ծով՝ ա ռա ջին դա սա րա նին նա խա պատ րաս տող, այս
պես կոչ ված, դպրո ցա հենք նա խակր թա րան նե րի մի ջո ցով նա խա տես վում է ա պա հո վել 5 տա րե
կան նե րի ընդգրկ վա ծութ յու նը ո րոշ դպրոց նե րում՝ աս տի ճա նա բար տա րա ծե լով մո տե ցու մը բո
լոր մյուս դպրոց նե րի վրա։ Ն ման մո տե ցու մը թույլ է տա լիս հիմ նա կան կրթութ յան հա մա-
կար գը կա ռու ցել 11-ամ յա հիմ նա կան կրթութ յան և 1-ամ յա նա խադպ րո ցա կան կամ դպրո-
ցա հենք կրթութ յան (11+1 բա նաձև) հա մադր ման մի ջո ցով՝ 12-ամ յա պար տա դիր կրթութ յան 
շրջա նակ նե րում։ 

Հա յաս տա նի Կա ռա վա րութ յու նը մի շարք օ րենսդ րա կան քայ լեր է ձեռ նար կել ընդ լայ նե լու ՎՄԶ 
ձևա չա փե րը՝ սկզբում կենտ րո նա նա լով ման կա պար տեզ նե րի վրա, ո րոնք ա վան դա բար ե ղել են 
Սո վե տա կան Հա յաս տա նի նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան ի րաց ման հիմ նա կան ձևը, այ նու
հետև ցու ցա բե րե լով հե տաքրք րութ յուն նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան այ լընտ րան քա յին                   
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ծախ սարդ յու նա վետ ծա ռա յութ յուն նե րի հան դեպ։ Պե տա կան կա ռույց նե րը ներ կա յաց նող փոր
ձա գետ նե րից շա տե րը բարձր գնա հա տե ցին այ լընտ րան քա յին մո տե ցու մը՝ հա մա րե լով այն քիչ 
ծախ սա տար և  ա ռա վել ի րա տե սա կան։ Մ յուս կող մից, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան և մի
ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը մատ նան շե ցին ռազ մա վա րութ յան նեղ 
ուղղ վա ծութ յու նը, որն ա ռաջ նութ յուն է տա լիս նա խադպ րո ցա կան պատ րաս տութ յա նը, այլ ոչ թե 
վաղ ման կութ յան խնամ քին։ Որ պես փաստ պետք է նշել, որ ռազ մա վա րութ յու նը որ ևէ քայ լեր չի 
նա խա տե սում մինչև 4 տա րե կան ե րե խա նե րի հա մար։ Դեռևս հստակ չէ, թե ինչ պես են բա վա
րար վե լու մինչև 5 տա րե կան ե րե խա նե րի կա րիք նե րը։
Այս պի սով, ըստ փոր ձա գի տա կան գնա հատ ման՝ ա ռա ջի կա տա րի նե րի հա մար նա խա դպրո ցա
կան կրթութ յան զար գաց ման ա ռա վել ի րա տե սա կան սցե նա րը նե րա ռում է հետև յալ մի տում նե
րը (տես Պատ կեր 1).
 

Պատկեր 1 ՎՄԶ ռազմավարության հիմնական միտումները առաջիկա տարիների համար

Նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան կա ռա վա րու մը 
Բո լոր փոր ձա գետ նե րը հան գել են այն մտքին, որ հա յաս տան յան հա սա րա կութ յան շրջա նում գո
յութ յուն ու նի նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան և ՎՄԶի նկատ մամբ մեծ պա հան ջարկ, մինչ դեռ  
ծա ռա յութ յուն նե րի ա ռա ջարկն ու դրանց ո րա կը բա վա րար չեն։ Հարց ված բո լոր փոր ձա գետ 
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ները նշում են, որ այն կարծ րա տի պը, թե հայ ըն տա նի քում ինս տի տու ցիո նալ ծա ռա յութ յուն նե րի 
հա մե մատ գե րա դաս վում է տնա յին պայ ման նե րում խնամ քը, և  որ ծնող նե րը նա խընտ րում են 
ի րենց ե րե խա նե րին չու ղար կել նա խա դպրո ցա կան հաս տա տութ յուն ներ, չի հա մա պա տաս խա
նում ի րա կա նութ յա նը ո՛չ մայ րա քա ղա քի, ո՛չ գյու ղա կան ու քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րի հա մար, 
ինչ պես նաև բա րե կե ցիկ ու աղ քատ ըն տա նիք նե րի դեպ քում։ Ըստ փոր ձա գի տա կան գնա հատ
ման՝  խո ցե լի ըն տա նիք ներն են հատ կա պես հե տաքրքր ված ստա նա լու կազ մա կերպ ված ՎՄԶ 
ծա ռա յութ յուն և նա խադպ րո ցա կան կրթութ յուն ի րենց ե րե խա նե րի հա մար։ Շատ հա ճախ կա՛մ 
ծա ռա յութ յուն ներ չեն գոր ծում, կա՛մ էլ դրանք վճա րո վի հի մուն քով են, և հա սա նե լի չեն աղ քատ 
ըն տա նիք նե րին։ Հետ ևա բար, նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան մատ չե լիութ յու նը սահ մա նա-
փակ ված է ոչ թե ծնող նե րի բա ցա սա կան ըն կալ ման կամ ի րա զեկ վա ծութ յան պա կա սի 
պատ ճա ռով, այլ տվյալ ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման հա մար պե տութ յան և հա մայն քի 
մոտ անհ րա ժեշտ մի ջոց նե րի սա կա վութ յան կամ բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով։ 
Ցածր ընդգրկ վա ծութ յան ցու ցա նիշն10 ար տա ցո լում է նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան կա ռա վար
ման վատ վի ճա կը, նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան հաս տա տութ յուն նե րի սա կա վութ յու նը, հատ
կա պես գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կող մից 
բյու ջե տա յին հատ կա ցում ներ կա տա րե լու դժկա մութ յու նը։ Հա մա ձայն մար զա յին փոր ձա գետ նե
րի՝ հա ճախ գյու ղա պե տե րը հրա ժար վում են ծախ սեր պլա նա վո րել ման կա պար տեզ նե րի հա
մար՝ վստահ լի նե լով, որ ե րե խա նե րի նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան կա րիք նե րը կհո գան ըն
տա նի քում, մինչ դեռ հա մայնքն ու նի զար գաց ման հա մար «ա վե լի կար ևոր» ուղ ղութ յուն ներ։ Տե
ղա կան իշ խա նութ յուն նե րը ՎՄԶն չեն հա մա րում սո ցիա լա կան ներդ րում նե րի կամ սո ցիա լա
կան կա պի տա լի ձևա վոր ման հա մար հար մար ո լորտ։ Այն դի տարկ վում է որ պես ծախ սա շատ ու 
ա վե լորդ մար տա հրա վեր հա մայն քա յին բյու ջեի հա մար։ Մար զե րում ման կա պար տեզ ներն անվ
ճար չեն, սա կայն չնչին վճար ներն ան գամ հա սա նե լի չեն ե րի տա սարդ ըն տա նիք նե րի հա մար։
Այս ա ռու մով Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի փոր ձը բա ցա ռիկ է, քա նի որ այն հա մայն քա յին բյու
ջեից հո գում է ման կա պար տեզ նե րի բո լոր ծախ սե րը՝ ա պա հո վե լով անվ ճար ա մե նօր յա խնամք, 
սնունդ ու նա խադպ րո ցա կան պատ րաստ վա ծութ յուն։ Միա ժա մա նակ, քա նի որ ման կա պար
տեզ նե րը գեր ծան րա բեռն ված են, և դ րանց նկատ մամբ պա հան ջար կը մեծ է, Եր ևա նի իշ խա
նութ յուն ներն ա վե լի շատ մտա հոգ ված են ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կով և մուտ քի/ըն դու նե լութ յան 
ըն թա ցա կար գե րի թա փան ցի կութ յան ա պա հով մամբ, քան, ընդ հա նուր առ մամբ, 35 տա րե կան 
ե րե խա նե րի ընդգրկ վա ծութ յան մա կար դա կով։
Այս պես, Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և ԿԳՆի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ հար ցա զրույց նե րից 
պարզ դար ձավ, որ փոր ձա գետ նե րը հիմ նա կա նում ան տեղ յակ են պաշ տո նա կան ընդգրկ վա
ծութ յան ցու ցա նիշ նե րից ու ստան դարտ նե րից։ Քա ղա քա պե տա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ան
գամ զար մա ցած էին, երբ լսե ցին, որ, ըստ ՀՀ ԱՎԾ տվյալ նե րի, 2015թ.  Եր ևա նում նա խադպ րո
ցա կան կրթութ յան մեջ ընդգրկ վա ծութ յու նը 50%ից պա կաս է։ Սա թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, 
որ պե տա կան մար մին նե րում ա վե լի շատ մտա հոգ են ձեռք բեր վա ծը պահ պա նե լով, քան նոր 
մո տե ցում ներ ա ռա ջադ րե լով՝ ի րենց ծա ռա յութ յուն նե րից դուրս մնա ցող նե րին ընդգր կե լու հա
մար։

10 Ընդգրկվածության ցուցանիշների մասին առավել մանրամասն տե՛ս՝ Գլուխ 2ում։
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Տվյալների շտեմարաններ
Ընդ հա նուր առ մամբ, բո լոր փոր ձա գետ նե րը նշե ցին մինչև 6 տա րե կան ե րե խա նե րի թվա քա նա
կի վե րա բեր յալ վի ճա կագ րութ յան և հս տակ տվյալ նե րի պա կա սը, ինչ պես նաև ա ռան ձին սո
ցիա լա կան խմբե րի հա մար ընդգրկ վա ծութ յան ցու ցա նիշ նե րի11 բա ցա կա յութ յու նը։ Ման կա հա
սակ բնակ չութ յան պաշ տո նա կան թվա քա նա կը հաշ վարկ վում է ՀՀ ԱՎԾի կող մից 2011թ Մար
դա հա մա րի տվյալ նե րի և տա րե կան ընտ րան քա յին հե տա զո տութ յուն նե րի (տնա յին տնտե սութ
յուն նե րի կեն սա մա կար դա կի ամ բող ջաց ված հե տա զո տութ յան (ՏՏԿԱՀ)) և  այլ աղբ յուր նե րի հի
ման վրա։ Հե տա գա տա րի նե րի ցու ցա նիշ նե րը 2011թ.Մար դա հա մա րի տվյալ նե րի հետ հա մադ
րե լիութ յունն ա պա հո վե լու հա մար ՀՀ ԱՎԾն վե րա հաշ վար կում է ըն թա ցիկ տար վա բնակ չութ
յան թվի ցու ցա նիշ նե րը՝ օգ տա գոր ծե լով տար բեր աղբ յուր նե րից ստաց ված տվյալ ներն ու 2011թ. 
ՀՀ Մար դա հա մա րի տվյալ նե րը։ Հետ ևա բար, ՀՀ ԱՎԾի հա րա բե րա կան ցու ցա նիշ նե րը (ինչ պի
սին, օ րի նակ՝ ընդգրկ վա ծութ յան ցու ցա նիշն է), ո րոնք ստաց վում են բնակ չութ յան թվից, նույն
պես վե րա հաշ վարկ վում են։ Հան րութ յան հա մար հա սա նե լի տա րեգր քե րում և  այլ հաշ վետ վութ
յուն նե րում տվյալ նե րը ներ կա յաց նե լիս ԱՎԾն  օգ տա գոր ծում է տա րի քա յին կա տե գո րիա ներ։ 
Ման կա հա սակ բնակ չութ յան վե րա բեր յալ բազ մա չափ բաշխ ման աղ յու սակ նե րում օգ տա գործ
վում են 0ից 4 և 5ից 9ը տա րի քա յին մի ջա կայ քե րը, ինչն ան հնար է դարձ նում այդ հաշ վետ
վութ յուն նե րի օգ տա գոր ծու մը նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի (05 տա րե կան) վե րա
բեր յալ տվյալ ներ ստա նա լու հա մար։ Բաշխ ման այլ հիմ քով տվյալ ներ ստա նա լու հա մար անհ
րա ժեշտ է հա տուկ պաշ տո նա կան հար ցում ու ղար կել ԱՎԾին։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ԱՎԾից կա րե
լի է ստա նալ նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան մեջ ման կա հա սակ բնակ չութ յան ներգ րավ վա ծութ
յան վե րա բեր յալ ո րոշ տվյալ ներ, ո րոնք, սա կայն, հիմն ված են նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան 
նե ղաց ված սահ ման ման վրա, ըստ ո րի՝ այն նույ նաց վում է ման կա պար տեզ նե րի մի ջո ցով մա
տուց վող ծա ռա յութ յուն նե րի հետ։ Այլ ՎՄԶ ծա ռա յութ յուն նե րում ընդգրկ վա ծութ յան վե րա բեր յալ 
վի ճա կագ րութ յու նը բա ցա կա յում է: Նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րին առնչ վող ման
րա մասն տվյալ նե րի պա կա սը ԱՎԾ տվյալ նե րի շտե մա րան նե րում ակն հայտ է։ Վի ճա կագ րութ
յան մյուս աղբ յու րը հա մայնք նե րի կող մից տե ղե րում տա րե կան հա վա քագր վող տվյալ ներն են, 
ո րոնք պահ պան վում են Տա րած քա յին կա ռա վար ման և զար գաց ման նա խա րա րութ յան կող մից, 
բաց չեն հան րութ յան հա մար և չեն ձևա վո րում հա մա պար փակ շտե մա րան։ Փոր ձա գետ նե րը 
կար ևո րել են վեր ջերս մշակ ված շտե մա րա նը՝ պե տա կան ման կա պար տեզ նե րում ընդգրկ ված/
հեր թագր ված ե րե խա նե րի վե րա բեր յալ։ Ինչ պես նշե ցին հա մա պա տաս խան գե րա տես չութ յուն
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե րի հետ աշ խա տող ՀԿնե րի և Բժշ կա հո գե բա նա
ման կա վար ժա կան գնա հատ ման կենտ րո նի (ԲՀՄԳ) ներ կա յա ցու ցիչ նե րը՝ ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե
րի և սո ցիա լա պես խո ցե լի ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րի վե րա բեր յալ ամ բող ջա կան տվյալ նե րի 
շտե մա րան ներ նույն պես չկան։ Յու րա քանչ յուր գոր ծա կա լութ յուն մշա կում է սե փա կան տվյալ նե
րի շտե մա րա նը (օ րի նակ՝ ե րե խա նե րի կա րիք նե րի գնա հատ ման շտե մա րան, կամ « Փա րոս» սո
ցիա լա կան ա ջակց ման հա մա կար գի ե րե խա նե րի տվյալ նե րի շտե մա րան), ո րոնք չու նեն հա
մադր ման հնա րա վո րութ յուն ներ և չեն վե րա բե րում նա խադպ րո ցա կան տա րի քի յու րա քանչ յուր 
ե րե խա յի։ Անհ նար է հաշ վար կել, թե մինչև 6 տա րե կան ե րե խա նե րի որ մասն է դուրս մնում բո
լոր տի պի նա խադպ րո ցա կան ծա ռա յութ յուն նե րից, նրանց որ մասն են կազ մում ԿԱՊԿՈՒ ե րե
խա նե րը, սի րիա հայ ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րը կամ այլ խո ցե լի խմբե րի ե րե խա նե րը։ Գո յու
թյուն ու նեն ո րո շա կի տվյալ նե րի աղբ յուր ներ, ո րոնք հա տուկ մշակ ված են տար բեր գե րա տես
չութ յուն նե րի կա րիք նե րի հա մար (օ րի նակ՝ սո ցիա լա կան ա ջակց ման ծա ռա յութ յուն նե րի, տա
րած քա յին կա ռա վար ման գոր ծա կա լութ յուն նե րի, ամ բու լա տո րիա նե րի, Սփ յուռ քի նա խա րա
րութ յան և  այ լոց հա մար), ո րոնք ամ բող ջա կան և փոխ կա պակց ված չեն և չեն կա րող կի րառ-
վել նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան մեջ մատ չե լիութ յան խո չըն դոտ ու նե ցող կամ չընդգրկ-
ված ե րե խա նե րին թի րա խա վո րե լու հա մար։

11 Առավել մանրամասն տվյալների համար տես էջեր 3032:
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Կենտ րո նաց ված տվյալ նե րի շտե մա րա նի բա ցա կա յութ յու նը պետք է որ լուրջ մտա հո գութ յուն 
լի ներ քա ղա քա կա նութ յուն մշա կող նե րի հա մար, սա կայն, ցա վոք, հե տա զո տութ յու նը բա ցա հայ
տեց պե տա կան և տա րած քա յին կա ռա վար ման մար մին նե րի շրջա նում թի րա խա յին քա ղա քա
կա նութ յան կա ռա վար ման նկատ մամբ հե տաքրք րութ յան պա կաս։ Պե տա կան փոր ձա գետ նե րը 
ի րա զեկ ված չեն նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան մատ չե լիութ յան ցու ցա նի շի մա սին, և  ի րա կա
նում «վի ճա կագ րութ յու նը լուրջ չեն ըն դու նում»։ Ն րանք ա վե լի շատ տեղ յակ են այն ե րե խա նե րի 
մա սին, ով քեր ընդգրկ ված են նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան մեջ, քան հաս տա տութ յուն նե րից 
դուրս մնա ցած նե րի մա սով։ Նա խադպ րո ցա կան կրթութ յու նից դուրս մնա ցող ե րե խա նե րի 
բա ցա հայտ ման և հա վա քագր ման մե խա նիզմ նե րը բա ցա կա յում են, պա տաս խա նա տու 
մար մին նե րը չու նեն հա տուկ լիա զո րութ յուն ներ՝ կապ ված ե րե խա նե րի կրթութ յան ի րա-
վուն քի պար տա դիր ի րաց ման հետ, քա նի որ նա խադպ րո ցա կան կրթութ յու նը Հա յաս տա-
նում պար տա դիր չէ։ Միայն ծնող նե րի կա մա վոր դի մու մից հե տո գոր ծա կա լութ յուն նե րը ի րա
վա սու են կոնկ րետ մի ջո ցա ռում ներ նա խա ձեռ նել։

Այ լընտ րան քա յին նա խադպ րո ցա կան ծա ռա յութ յուն ներ
Նա խադպ րո ցա կան կրթութ յու նից դուրս մնա ցած ե րե խա նե րին թի րա խա վո րե լու բե ռը հիմ նա
կա նում ըն կած է մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի, ՀԿնե րի և հա տուկ ֆոն դե րի վրա։ Այդ 
կազ մա կեր պութ յուն նե րից ընտր ված փոր ձա գետ նե րը սահ մա նե ցին Հա յաս տա նում նա խա 
դպրոցա կան կրթութ յու նից դուրս մնա ցող նե րի հիմ նա կան սո ցիա լա կան խմբե րը.

 ● մարզե րի փոքր, նոսր բնա կեց ված կամ հե ռա վոր գյու ղա կան կամ քա ղա քա յին բնա կա
վայ րե րի ե րե խա ներ,

 ● ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա ներ,
 ● սիրիա հայ, ի րաք յան փախս տա կան ե րե խա ներ,
 ● ծայրա հեղ աղ քատ կամ ռիս կա յին ըն տա նիք նե րի ե րե խա ներ (շեղ վող վարք, ալ կո հո լիզմ, 

հա տուկ հաս տա տութ յուն նե րում գտնվող ե րե խա ներ և  այլն): 
Տար բեր նա խագ ծեր ու փորձ նա կան ծրագ րեր են ի րա կա նաց վում վե րոնշ յալ խո ցե լի խմբե րից 
յու րա քանչ յու րի հա մար։ Ա մե նա խո շոր ծրա գիրն ի րա կա նաց վում է այն բնա կա վայ րե րի հա մար, 
որ տեղ չկան գոր ծող ման կա պար տեզ ներ։ Այդ ծրա գիրն ի րա կա նաց վում է Հա մաշ խար հա յին 
բան կի «Կր թութ յան ո րակ և հա մա պա տաս խա նութ յուն» վար կա յին ծրագ րի շրջա նակ նե րում 
տրա մադր վող վար կա յին ծրա գիր 1 և 2ի ա ջակց ման շնոր հիվ։ 20102014թթ  ըն թաց քում հիմն վել 
են ա վե լի քան 280 դպրո ցա հենք նա խակր թա րան ներ ՀՀ ԿԳՆ ԾԻԳի կող մից՝ ներգ րավ վե լով 
56 տա րե կան ա վե լի քան 8.000 ե րե խա նե րի։ Մինչև 2019թ.ը նա խա տես վում է Հա յաս տա նի 
մար զե րում նա խակր թա րան նե րի թիվն ա վե լաց նել ևս 120ով։ Նա խակր թա րան ներ բաց վել են 
ար դեն Շի րա կի, Կո տայ քի, Գե ղար քու նի քի, Տա վու շի, Լոռ վա և Ար մա վի րի մար զե րում։
20112016թթ. « Սեյվ դը չիլդ րեն» կազ մա կեր պութ յու նը հիմ նել է 21 դպրո ցա հենք նա խակր թա րան
ներ։ Այս զար գա ցում նե րին զու գա հեռ՝ Հա մաշ խար հա յին Բան կի և ՅՈՒՆԻՍԵՖի հետ սերտ հա
մա գոր ծակ ցութ յամբ կար ևոր աշ խա տանք ներ տար վել են նա խա դպրո ցա կան կրթութ յան չա փո
րո շիչ նե րի սահ ման ման և կա տա րե լա գործ ման ուղ ղութ յամբ։ ՅՈՒՆԻՍԵՖը ՀՀ ԿԳՆի և հա
մայնք նե րի հետ միա սին նա խա ձեռ նել է աղ քատ հա մայնք նե րի հա մար այ լընտ րան քա յին 
մո դել նե րի փոր ձարկ մանն ուղղ ված փոք րա ծա վալ պի լո տա յին ծրագ րեր։ Դ րան ցից մե կը 35 
տա րե կան ե րե խա նե րի հա մար ՎՄԶի ըն տա նի քա հենք հա մայն քա յին ծա ռա յութ յան մո դելն 
է, ո րը փոր ձարկ վել էր Ս յու նի քում։ Ըստ ՅՈՒՆԻՍԵՖի և ծ րագ րից ի րա զեկ այլ փոր ձա գետ նե րի՝ 
այս մո դե լը ծախ սարդ յու նա վետ է, քա նի որ այն հնա րա վո րութ յուն է տա լիս օգ տա գոր ծե լու հա
մայն քի սո ցիա լա կան կա պի տա լը և  ա պա հո վե լու հա մա պա տաս խան ՎՄԶ ծա ռա յութ յուն ներ 
տե ղե րում։ Հիմ նա կա նում մո դե լը են թադ րում է հա մայն քից մի քա նի ծնող նե րի ներգ րա վում, ով
քեր վե րա պատ րաստ վե լուց հե տո հիմ նում են տնա յին պայ ման նե րում ՎՄԶ ծա ռա յութ յուն նե րի 
կենտ րոն ներ։
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Ծ րագ րե րի հա ջորդ շար քը վե րա բեր վում է ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե րին։ Բո լոր ե րե խա նե րի հա մար 
(նե րառ յալ ԿԱՊԿՈՒ) կրթութ յան ի րա վուն քը սահ ման ված է «Կր թութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քով և 
«Կր թութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ան ձանց կրթութ յան մա սին» ՀՀ 
օ րեն քով։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, չնա յած նե րա ռա կան կրթութ յան փի լի սո փա յութ յունն ար դեն գոր ծի է 
դրվել հիմ նա կան կրթութ յան մա կար դա կում, և ՀՀում գո յութ յուն ու նեն ա վե լի քան 139 գոր ծառ
նող նե րա ռա կան դպրոց ներ բո լոր մար զե րում, նա խադպ րո ցա կան մա կար դա կում ԿԱՊԿՈՒ 
ե րե խա նե րի նե րառ ման խնդի րը դեռևս թի րա խա վոր ված չէ։ Ընդ հա նուր առ մամբ, նա խա-
դպրո ցա կան մա կար դա կի կրթութ յան նե րա ռա կա նութ յա նը տված փոր ձա գի տա կան գնա-
հա տա կա նը ա վե լի ցածր է՝ հա մե մա տած մի ջին կամ բարձ րա գույն կրթութ յան օ ղակ նե րի 
հետ։ Կր թութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի բա ցա հայտ ման 
և ն րանց կա րիք նե րի գնա հատ ման հա մար գոր ծա ռույթ ու նե ցող մար մին նե րը չեն գոր ծում որ
պես ամ բող ջա կան հա մա կարգ նե րա ռա կան կրթութ յուն ի րա կա նաց նող հաս տա տութ յուն նե րի 
հետ, այդ պատ ճա ռով, փոր ձա գետ նե րը չեն տի րա պե տում հա վաս տի տվյալ նե րի այն ե րե խա նե
րի մա սին, ով քեր դուրս են մնում նա խակր թա րան նե րից հաշ ման դա մութ յան կամ կրթութ յան 
ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րի քի հետ ևան քով։
Մաս նա գետ նե րի հետ հար ցազ րույց նե րից պարզ վել է, որ մի կող մից՝ ծնող նե րը նա խա ձեռ նող 
չեն ի րենց ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե րին պե տա կան ման կա պար տեզ տե ղա վո րե լու հար ցում՝ նա խընտ
րե լով հա տուկ վե րա կանգ նո ղա կան կամ զար գաց ման կենտ րոն նե րը, մյուս կող մից՝ ման կա-
պար տեզ նե րի տնօ րեն նե րը ցան կութ յուն չու նեն ներգ րա վել ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե րին՝ հիմ նա
կա նում պատ ճա ռա բա նե լով, որ ման կա պար տե զում չկան հա մա պա տաս խան պա րա գա ներ, 
մաս նա գետ ներ և հա տուկ խնամ քի պայ ման ներ։ Ա վե լին՝ ՀԿնե րից ընտր ված փոր ձա գետ նե րը 
նշե ցին, որ հա ճախ ման կա պար տե զի հա մար ա վե լի հեշտ է հոգ տա նել մտա վոր խնդիր ներ ու
նե ցող ե րե խա նե րի մա սին, քան ֆի զի կա կան խնդիր ներ ու նե ցող նե րի: Բա ցի այդ, ըստ ԲՀՄԳի 
փոր ձա գե տի՝ հո գե բա նա ման կա վար ժա կան գնա հատ ման հա մայն քա յին հանձ նա ժո ղով նե-
րը օժտ ված չեն որ ևէ ի րա վա սութ յամբ (հա տուկ քայ լեր ձեռ նար կել ե րե խա նե րի կրթութ յան 
ի րա վուն քի ի րա ցումն ա պա հո վե լու հա մար, հետ ևել ե րե խա յի՝ կրթութ յան մեջ նե րառ ման 
ըն թաց քին) ա ռանձ նա հա տուկ կրթա կան պա հանջ նե րի մա սին գնա հա տու մը կա տա րե լուց 
հե տո։

Հա յաս տա նի մար զե րում մինչ օրս փոր ձարկ ված նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան այ լընտ րան քա
յին մո դել նե րից մի քա նի սը հետև յալն են.
ա) նա խադպ րո ցա կան խմբեր դպրո ցում կամ դպրո ցա հենք նա խակր թա րան ներ՝ նա խա տես
ված 5 տա րե կան ե րե խա նե րի հա մար12,
բ) ման կա պար տեզ, ո րը հար մա րեց ված է ա ռանձ նա հա տուկ կրթա կան կա րիք նե րի հա մար կամ 
որ տեղ առ կա է հա տուկ կրթութ յան կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ աշ խա տող և  ըստ անհ րա
ժեշ տութ յան աշ խա տա կազ մին վե րա պատ րաս տող շրջիկ մաս նա գի տա կան խումբ13,
գ) ՎՄԶ կենտ րոն, ո րը ոչ միայն կազ մա կեր պում է ու սու ցո ղա կան մի ջո ցա ռում ներ, այլև տրա
մադ րում ա ռող ջա պա հա կան և  ե րե խա նե րի պաշտ պա նութ յան ու վե րա կանգն ման ծա ռա յութ
յուն ներ14,
դ) ծնող նե րի ան հա տա կան ա ջակ ցութ յան կենտ րոն ներ կամ տնա յին ա ջակ ցութ յան («տնայց»)/
շրջիկ ա ջակց ման խմբեր15,
ե) խա ղե րի, խնամ քի և  ու սու ցո ղա կան մի ջո ցա ռում նե րի «ա պա հո վում տան պայ ման նե րում» 
ծնո ղա կան խմբե րի մի ջո ցով, հատ կա պես փոքր և հե ռա վոր հա մայնք նե րի հա մար, որ տեղ ե րե
խա նե րի թի վը բա վա րար չէ ՎՄԶ խումբ ստեղ ծե լու հա մար16:
12 Հիմնականում փորձարկվել է ՀՀ ԿԳՆ ԾԻԳի կողմից 20102014թթ. Համաշխարհային բանկի «Կրթության որակ 
և համապատասխանություն» առաջին և երկրորդ վարկային ծրագրերի շրջանակներում, ինչպես նաև «Սեյվ դը 
չիլդրեն» կազմակերպության կողմից:
13 Մի մասը ֆինանսավորվել է ՅՈՒՆԻՍԵՖի, «Ուորլդ Վիժըն» կազմակերպության և այլ դոնոր 
կազմակերպությունների կողմից, մասնավորապես Երևանում։
14 Հիմնականում իրականացվել է «Հույսի կամուրջ» ՀԿի կողմից վերջին տարիներին Տավուշում։
15 Հիմնականում իրականացվել է «Հույսի կամուրջ» ՀԿի կողմից վերջին տարիներին Տավուշում։
16 Փորձարկվել է ՅՈՒՆԻՍԵՖի կողմից Գավառում և Սյունիքի մարզի համայնքներում:
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Հե տա զո տութ յու նը պար զեց, որ պե տա կան մա կար դա կում վե րոնշ յալ բո լոր մո դել նե րի նկատ
մամբ հե տաքրք րութ յու նը բա վա կա նին փոքր է, բա ցա ռութ յամբ ա ռա ջի նի, ո րը սահ ման վել է կա
ռա վա րութ յան կող մից որ պես հա ջորդ տա րի նե րի հա մար ա մե նա կար ևոր և  արդ յու նա վետ ՎՄԶ 
կա ռա վար ման ձևա չափ։ Հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում փորձ է կա տար վել ստա նալ փոր ձա
գետ նե րի կար ծի քը նշված այ լընտ րան քա յին մո դել նե րի ա ռա վե լութ յուն նե րի  և թե րութ յուն նե րի 
վե րա բեր յալ, ո րոնք ներ կա յաց ված են Աղ յու սակ 6ում։ Ինչ պես եր ևում է Աղ յու սակ 6ից,  մո դել
նե րից միայն եր կուսն են ա պա հով ված նա խադպ րո ցա կան կրթութ յու նից դուրս մնա ցած 
ե րե խա նե րին բա ցա հայ տե լու և թի րա խա վո րե լու հա տուկ մե խա նիզմ նե րով: Նա խադպ րո-
ցա կան կրթութ յու նից դուրս մնա ցած ե րե խա նե րին բա ցա հայ տե լու և թի րա խա վո րե լու մե-
խա նիզ մի բա ցա կա յութ յու նը ծա ռա յութ յուն նե րի բո լոր մա կար դակ նե րում վտան գա վոր է, 
քա նի որ այն որ ևէ խթան չի ստեղ ծում դուրս մնա ցող ե րե խա նե րին ընդգր կե լու հա մար։
 
Աղ յու սակ 6. Այլընտրանքային նախադպրոցական ծառայությունների մոդելները

Այլընտրանքային 
նախադպրոցական 
ծառայությունների 
մոդելները

Առավելություն Թերություն Նախատեսում են 
նախադպրոցական 
կրթությունից 
դուրս մնացողների 
բացահայտում և 
թիրախավորում

Դպրոցահենք 
նախակրթարաններ 
կամ դպրոցին 
նախապատրաստող 
դասընթացներ

Ծախսարդյունավետություն, 
տարրական կրթությանը 
որակյալ նախապատ
րաստություն, հարմարում 
դպրոցական միջավայրին և 
ուսուցչական կազմին 

Բացակայում է շուրջօրյա 
խնամքը, սնունդը, 
նախատեսված է միայն 
45 տարեկան երեխաների 
համար, չի ենթադրում 
դուրս մնացած երեխաներին 
թիրախավորում կամ 
ընդգրկում 

Ոչ

Մանկապարտեզ 
խնամքի շրջիկ 
մասնագիտական 
խմբով

Ծախսարդյունավետություն, 
որակյալ ծառայություններ 
առանձնահատուկ կրթության 
պայմանների կարիք ունեցող 
երեխաների համար, 
լիակատար ներառակա նու
թյուն, հատուկ հաստիքի 
պահանջի բացակայություն, 
տեղում անձնակազմի 
վերապատրաստում 
և հմտությունների 
տրամադրում

Մանկապարտեզը 
պետք է ապահոված 
լինի առանձնա հատուկ 
կրթության պայմաններով և 
հարմարություններով

Ոչ

Զարգացման և 
վերականգնողական 
կենտրոններ

Ծախսարդյունավետություն, 
բարձրորակ 
մասնագիտական 
ծառայություններ, 
առանձնահատուկ կրթության 
պայմանների բարձր որակ 

Հեռավորություն և                         
ըն տա նիքի համար                                                
փո խա դրման ծախսեր,                                                     
հա կասում                     
համընդհա նուր ներառա կա
նու թյան գաղափարին

Այո

Տնայցեր շրջիկ խմբի 
կողմից

Ծախսարդյունավետություն, 
լայն ծածկույթ, շարժունու
թյուն, մասնագիտական 
ծա ռայու թյուններ, ծնողների 
շրջա նում հմտությունների 
ձևա վորում 

Հակասում համընդհանուր 
ներառականության 
գաղափարին

Այո
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 «Տնային 
պայմաններում» 
կրթություն կամ 
ծնողական խմբեր

Ծախսարդյունավետություն, 
ծնողների համար 
սոցիալական և մարդկային 
կապիտալի ձևավորում, 
ներդրումներ համայնքի 
սոցիալական կապիտալում

Խնամքի և կրթության 
անբավարար պայմաններ, 
մասնագիտական 
վերահսկման պակաս, 
դպրոցին նախա պատ
րաստող հմտություն ների և 
փորձառության ցածր որակ

Ոչ

  
Եվ՛ նա խադպ րո ցա կան, և՛ մի ջին կրթութ յան մա կար դակ նե րում ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե րի խնամ քի 
և հա մա լիր կրթութ յան հա ջող ված դեպք կա րող է հա մար վել Տա վու շի մար զը։ Լի նե լով հայադր
բե ջա նա կան սահ մա նա յին մարզ՝ այն դար ձել է թի րախ տար բեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի հա
մար։ Բազ մա թիվ ծրագ րեր ի րա կա նաց վում են « Հույ սի կա մուրջ» ՀԿի, «Առավելության Արևելք» 
և «Վորլդ Վի ժըն» Հա յաս տան կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից։ Տա վուշն այն մարզն է, որ տեղ 
ՅՈՒՆԻՍԵՖի ծրագ րի շրջա նակ նե րում փոր ձարկ վել է միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցութ
յան գոր ծառ ման մո դե լը (մաս նա վո րա բար, Աշ խա տան քի ու սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա
րութ յան (ԱՍՀՆ), Տա րած քա յին կա ռա վար ման և զար գաց ման նա խա րա րութ յան (ՏԿԶՆ), Ա ռող
ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան (ԱՆ), Կր թութ յան և գի տութ յան նա խա րա րութ յան (ԿԳՆ) միջև)։ 
Հա մա ձայն ՄԱԿի և  ի րա կա նաց նող գե րա տես չութ յուն նե րի ո րոշ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի փոր ձա
գի տա կան գնա հատ ման՝  այդ փոր ձը պետք է վեր լուծ վի և  ա ռա ջադր վի որ պես հիմք նա խադպ
րո ցա կան կրթութ յան ո լոր տում պե տութ յան ջան քե րի կենտ րո նաց ման հա մար։
Մար զում գոր ծում են ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե րին սպա սար կող վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րոն ներ 
(փոր ձա գետ նե րի գնա հատ մամբ՝ 20162017թթ մո տա վո րա պես 600 ե րե խա ստա ցել է հա մա պա
տաս խան ծա ռա յութ յուն ներ)։ « Հույ սի կա մուրջ» ՀԿն « Մի շըն Իսթ» դա նիա կան մի ջազ գա յին 
օգ նութ յան և զար գաց ման կազ մա կեր պութ յան հետ հա մա տեղ ստեղ ծել են ին տեր վեն ցիա յի հա
մայն քա յին ա րագ ար ձա գանք ման շրջիկ խմբե րի մո դել, ո րը նե րա ռում է տար բեր մաս նա գետ նե
րի, ով քեր պա տաս խա նա տու են կոնկ րետ տա րած քի հա մար և ս պա սար կում են այդ տա րած քի 
ման կա պար տեզ նե րում, հա մայն քա յին կենտ րոն նե րում կամ տնա յին պայ ման նե րում խնամ վող 
ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե րին։

Մար տահ րա վեր ներ և հիմ նախն դիր ներ
ՎՄԶ ո լոր տում ի րա կա նաց վող ջան քե րը կրում են տե ղայ նաց ված բնույթ, նկատ վում է ո լոր տում 
գոր ծող կազ մա կեր պութ յուն նե րի, մար զա յին իշ խա նութ յուն նե րի և  այլ շա հագր գիռ կա-
ռույց նե րի հա մա չափ հա մա գոր ծակ ցութ յան պա կաս: Անհ րա ժեշտ է կա տա րել ծրագ րե րի ազ
դե ցութ յան գնա հա տում և վեր լու ծութ յուն, հա մախմ բել ջան քե րը նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան 
վե րա բեր յալ ա ռա վել հա մա պար փակ քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման գոր ծում։ Ոչպե տա կան 
ո լոր տի փոր ձա գետ նե րի կար ծի քով՝ օ րենսդ րութ յան մեջ գո յութ յուն ու նի բաց հատ կա պես այ լ
ընտ րան քա յին նա խադպ րո ցա կան ծա ռա յութ յուն նե րի հետ կապ ված, ին չի առն չութ յամբ անհ րա
ժեշտ է հա մա կար գել և սահ մա նագ ծել համ ընդ հա նուր պե տա կան մո տե ցում։  Այդ պես, օ րի նակ, 
ըստ ա կա դե միա կան ո լոր տից ընտր ված փոր ձա գե տի՝ Եր ևա նի պե տա կան ման կա վար ժա կան 
հա մալ սա րա նի հա տուկ կրթութ յան մաս նա գետ ներ ո րա կա վո րող ստո րա բա ժա նում նե րի և հա
մա պա տաս խան գե րա տես չութ յուն նե րի միջև գո յութ յուն չու նի ուղ ղա կի հա մա գոր ծակ ցութ յուն։ 
Ոչ միայն հա մալ սա րա նի մաս նա գետ նե րը, այլև շրջա նա վարտ նե րը ֆոր մալ չեն հա մա գոր ծակ
ցում ԲՀՄԳ կենտ րո նի հետ, ո րը մո տա կա տա րի նե րին ստանձ նե լու է ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե րին 
թի րա խա վո րե լու և ս պա սար կե լու հիմ նա կան գոր ծա ռույ թը։ 
Պարզ է, որ Հա յաս տա նում ՎՄԶի հա մար պա տաս խա նա տու է ա վե լի քան մեկ նա խա րա րու
թյուն։ ԿԳՆն գլ խա վոր դե րա կա տարն է ՎՄԶ քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման և կր թա կան չա փո
րո շիչ նե րի սահ ման ման գոր ծում։ ԱՆն ևս ու նի  պա տաս խա նատ վութ յան շրջա նակ՝ իր հաս տա
տութ յուն նե րի մի ջո ցով վաղ տա րի քում ե րե խա նե րի ա ռող ջութ յան պահ պան ման և ԿԱՊԿՈՒ 
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կամ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի գնա հատ ման տե սանկ յու նից։ ԱՍՀՆը պա տաս
խա նա տու է աղ քատ ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րի հա մար զար գաց ման բա րեն պաստ պայ ման
ներ ստեղ ծե լու հա մար։ Եվ, վեր ջա պես, ՏԿԶՆը պա տաս խա նա տու է հա մայնք նե րում ՎՄԶ ծա
ռա յութ յուն նե րին ֆի նան սա կան մի ջոց ներ հատ կաց նե լու հա մար։ Ա վե լին, գո յութ յուն ու նեն մի 
շարք այլ գոր ծա կա լութ յուն ներ, ինչ պի սիք են՝ Կր թութ յան ազ գա յին ինս տի տու տը, Բժշ կա հո գե
բա նա ման կա վար ժա կան Գ նա հատ ման Կենտ րո նը և  այլ դե րա կա տար ներ։ Սա նշա նա կում է, 
որ պե տութ յու նը, ՎՄԶ-ի հետ կապ ված, պետք է մշա կի  հա մա կարգ ման մե խա նիզմ, ո րով 
կե րաշ խա վոր վի միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցութ յունն ու կա պը այլ ի րա վա սու մար-
մին նե րի միջև։

Ա վե լին, ո լոր տում դե րա կա տար նե րի միջև գո յութ յուն ու նի շա հե րի բա խում, քա նի որ յու րա քանչ
յու րը փոր ձում է հետ ևել միայն իր պա տաս խա նատ վութ յան շրջա նա կում գտնվող հար ցե րին՝ 
հնա րա վո րինս կրճա տե լով դրանց առնչ վող ծախ սերն ու ան տե սե լով այն խնդիր նե րը/կա րիք նե
րը, ո րոնք ըն կած են պա տաս խա նատ վութ յուն նե րի խաչ ման տի րույ թում։ Միջ գե րա տես չա կան 
հա մա գոր ծակ ցութ յան ո լոր տում նկատ վում են կրկնա կի ու շադ րութ յան ար ժա նա ցող ուղ ղութ
յուն ներ և  ա նու շադ րութ յան մատն ված հար ցեր (տես Պատ կեր 2)։ Բո լոր 10 փոր ձա գետ նե րը միա
կար ծիք են, որ հա սու նա ցել է միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան մո դե լի ստեղծ ման 
պա հան ջը, ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա դե րա կա տար նե րին կիս վել ի րենց փոր ձով, թի րա-
խա վո րել ջան քերն ու ստեղ ծել հա մընդ հա նուր տվյալ նե րի շտե մա րան ո լոր տի մշտա դի-
տար կան հա մար։ Ներ կա յումս տվյալ նե րը վեր լու ծութ յան չեն են թարկ վում և չեն ծա ռա յեց վում 
ծրագ րե րի կամ գոր ծո ղութ յուն նե րի ռազ մա վա րութ յան մշա կում նե րին։ Շա հագր գիռ հան րա յին 
մար մին նե րի միջև գո յութ յուն չու նի տե ղե կատ վութ յան փո խա նակ ման կամ հա մա կարգ ման հա
տուկ ըն թա ցա կարգ։

Պատ կեր 2. Միջգերատեսչական համագործակցության ընդհատվող ցանց
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Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի հատուկ կրթության մասնագետներ 
որակավորող ստորաբաժանումների և համապատասխան գերատեսչությունների միջև գո-
յություն չունի ուղղակի համագործակցություն։ Ոչ միայն համալսարանի մասնագետները, 
այլև շրջանավարտները ֆորմալ չեն համագործակցում ԲՀՄԳ կենտրոնի հետ, որը մոտա-
կա տարիներին ստանձնելու է ԿԱՊԿՈՒ երեխաներին թիրախավորելու և սպասարկելու 
հիմնական գործառույթը։  
 
Պարզ է, որ Հայաստանում ՎՄԶ-ի համար պատասխանատու է ավելի քան մեկ նախարա-
րություն։ ԿԳՆ-ն գլխավոր դերակատարն է ՎՄԶ քաղաքականության մշակման և կրթա-
կան չափորոշիչների սահմանման գործում։ ԱՆ-ն ևս ունի  պատասխանատվության շրջա-
նակ՝ իր հաստատությունների միջոցով վաղ տարիքում երեխաների առողջության պահ-
պանման և ԿԱՊԿՈՒ կամ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների գնահատման տե-
սանկյունից։ ԱՍՀՆ-ը պատասխանատու է աղքատ ընտանիքների երեխաների համար 
զարգացման բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու համար։ Եվ, վերջապես, ՏԿԶՆ-ը պա-
տասխանատու է համայնքներում ՎՄԶ ծառայություններին ֆինանսական միջոցներ հատ-
կացնելու համար։ Ավելին, գոյություն ունեն մի շարք այլ գործակալություններ, ինչպիսիք 
են՝ Կրթության ազգային ինստիտուտը, Բժշկահոգեբանամանկավարժական Գնահատման 
Կենտրոնը և այլ դերակատարներ։ Սա նշանակում է, որ պետությունը, ՎՄԶ-ի հետ կապ-
ված, պետք է մշակի  համակարգման մեխանիզմ, որով կերաշխավորվի միջգերատեսչա-
կան համագործակցությունն ու կապը այլ իրավասու մարմինների միջև։ 
ատկեր 2. Միջգերատեսչական համագործակցության ընդհատվող ցանց 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Նախադպրոցական կրթության 
մեջ երեխաների հիմնարար 

կարիքները  

ԱՆ կողմից 
թիրախավորված 

կարիքներ 

ԱՍՀՆ կողմից 
թիրախավորված 

կարիքներ 

ԿԳՆ կողմից 
թիրախավորված 

կարիքներ 

ՏԿԶՆ կողմից 
թիրախավորված 

կարիքներ 
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Ամփոփելով հետազոտության արդյունքում հավաքագրված փորձագիտական կար ծիք նե րը՝ կա
րող ենք սահ մա նել Հա յաս տա նում նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան ո լոր տում առ կա հետև յալ 
հիմ նախն դիր նե րը.

 ● ոլոր տում ակ տիվ գոր ծող դո նոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի միջև հա մա չափ հա մա գոր
ծակ ցութ յան պա կաս,

 ● միջգե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան, հա ղոր դակ ցութ յան և հա մա կարգ ման պա
կաս, ո րի արդ յուն քում տե ղի է ու նե նում կամ գոր ծա ռույթ նե րի մեկ տե ղում, կամ ե րե խա
նե րի ո րոշ կա րիք նե րի ան տե սում,

 ● ամբող ջա կան տվյալ նե րի շտե մա րա նի կամ տվյալ նե րի հա վա քագր ման, պահ պան ման, 
շրջա նառ ման և վեր լու ծութ յան ըն թա ցա կար գե րի և մշ տա դի տարկ ման գոր ծիք նե րի բա
ցա կա յութ յուն,

 ● նախադպ րո ցա կան կրթութ յան մա կար դա կում պար տա դիր բա ղադ րի չի ներդր ման անհ
րա ժեշ տութ յուն,

 ● մինչև 4 տա րե կան ե րե խա նե րի վաղ ման կութ յան զար գաց ման ան տե սում,
 ● նախադպ րո ցա կան կրթութ յու նից տար բեր պատ ճառ նե րով դուրս մնա ցած ե րե խա նե րի 

հա մա կար գա յին բա ցա հայտ ման, հա վա քագր ման և  ընդգրկ ման  մե խա նիզմ նե րի  պա
կաս,

 ● այլընտ րան քա յին  նա խադպ րո ցա կան ծա ռա յութ յուն նե րի թե րագ նա հա տում և պա կաս,
 ● տարա մի տում գյու ղա կան ու քա ղա քա յին քա ղա քա կա նութ յան զար գա ցում նե րում:
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ԳԼՈՒԽ III 
ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ.                       

ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎՄԶ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ՀԱՐՑՎՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ  

Հարց ված նե րի մե ծա մաս նութ յու նը շատ հե տաքրքր ված էին ՎՄԶ հար ցե րով և պատ րաս տա
կամ էին ո լոր տին առնչ վող տար բեր հար ցե րի վե րա բեր յալ ար տա հայ տե լու ի րենց կար ծի քը։ 
Հարց վող նե րի 76%ը նշում է, որ նրանք կամ լիո վին ի րա զեկ են, կամ հիմ նա կա նում ի րա զեկ են 
ի րենց հա մայն քում նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան հիմ նա խնդիր նե րին (տես Աղ յու սակ 7), իսկ 
ընտ րան քի 85.8%ը նշել է, որ  շատ/հիմ նա կա նում հե տաքրքր ված է նա խադպ րո ցա կան տա րի քի 
ե րե խա նե րի խնամ քի և կր թութ յան կազ մա կերպ ման գոր ծըն թա ցով/հիմ նախն դիր նե րով (տես 
Աղ յու սակ 8)։ Հետ ևա բար, կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ թի րա խա վոր ված տնա յին տնտե սութ
յուն նե րի հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա նա կում ՎՄԶն  ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րից է։ Հատ կա պես 
հե տաքրքր ված են այն հարց վող նե րը, ով քեր բնակ վում են Շի րա կի, Ա րա րա տի և Ս յու նի քի մար
զե րում (հա մա պա տաս խա նա բար մար զում ՏՏնե րի 70.2%, 66.7% և 40.5%), մինչ դեռ հիմ նախն
դիր նե րով չհե տաքրքր վող ըն տա նիք նե րի ա մե նա մեծ խումբն ի հայտ է ե կել Կո տայ քի մար զում 
(մար զի ըն տա նիք նե րի 3.7%ը): Որ քան բարձր է հարց վո ղի կրթա կան մա կար դա կը, այն քան 
ա վե լի մեծ է նրա հե տաքրք րութ յու նը նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան հիմ նախն դիր նե րի 
նկատ մամբ։  

Աղ յու սակ 7. Նախադպր. կրթ. մասին իրազեկվածություն Աղյուսակ 8. ՎՄԶ 
նկատմամբ հետաքրքրվածություն

Որքանո՞վ  իրազեկ եք Ձեզ համարում Ձեր 
համայնքում նախադպրոցական կրթության 
ոլորտի հիմնախնդիրների մասին.

Որքանո՞վ եք հետաքրքրված Հայաստանում 
նախադպրոցական տարիքի երեխաների խնամքի 
և կրթության կազմակերպման գործընթացով/
հիմնախնդիրներով: 

Քանակ Տոկոս Քանակ Տոկոս 

Լիովին իրազեկ եմ 149 24.9 Շատ եմ հետաքրքրված 220 36.7

Հիմնականում իրազեկ եմ 306 51.1 Հիմնականում հետաքրքրված եմ 294 49.1

Հիմնականում իրազեկ չեմ 123 20.5 Հիմնականում հետաքրքրված չեմ 78 13.0

Ընդհանրապես իրազեկ չեմ 21 3.5 Ընդհանրապես հետաքրքրված չեմ 7 1.2

Ընդամենը 599 100.0 Ընդամենը 599 100.0

Ինչպես երևում է Հավելված 3ի Աղյուսակ 1ից, հարցվողների մի լայն շրջանակ (բոլոր 
հարցվողների մոտ 10%ը)  կրթության ոլորտի հետ իրենց կապը նկարագրեցին որպես շատ 
սերտ (նրանք աշխատում կամ սովորում են այս ոլորտում)։ Այս փաստը որոշ առումով կարող է 
արձանագրել տվյալ խմբի հարցվողների կողմից որոշակի կողմնապահ վերաբերմունքի 
հնարավորություն, սակայն մյուս կողմից՝ նշված հարցվողների պա տաս խան նե րը կա րող են հա
մար վել ա վե լի ին ֆոր մա տիվ։
Հարց ման տվյալ նե րը հիմ նա վո րե ցին փոր ձա գետ նե րի այն կար ծի քը, որ ո րոշ մար զա յին իշ խա
նութ յուն նե րի շրջա նում գո յութ յուն ու նե ցող կարծ րա տիպն այն մա սին, թե Հա յաս տա նի բնակ
չութ յու նը բա ցա սա բար է վե րա բեր վում նա խադպ րո ցա կան կրթութ յա նը, թյուր է և չի հա մա պա
տաս խա նում ի րա կա նութ յա նը (տես Աղ յու սակ 9)։ Հարց վող նե րի մե ծա մաս նութ յու նը կար ծում է, 
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որ մինչև 6 տա րե կան ե րե խա նե րի ընդգրկ վա ծութ յու նը նա խադպ րո ցա կան կրթա կան հաս տա
տութ յուն նե րում շատ կար ևոր է/հիմ նա կա նում կար ևոր է։ Հարց վող նե րի հա մար ա ռա վել կար
ևոր հաս տա տութ յուն նե րից են, ա վան դա բար, ման կա պար տեզ ներն ու դպրո ցին նա խա պատ
րաս տող դա սըն թաց նե րը։ Հարց վող նե րից ոչ ոք չի նշել, որ ե րե խա նե րի ընդգրկ վա ծութ յու նը 
«ընդ հան րա պես կար ևոր չէ»։ Քա ղա քա կա նութ յուն մշա կող նե րը պետք է հաշ վի առ նեն ՎՄԶ 
որ ևէ ծա ռա յութ յու նում ե րե խա նե րին ընդգր կե լու վե րա բեր յալ հա սա րա կութ յան այս պի սի 
դրա կան ըն կա լու մը, քա նի որ այն հար ցա կա նի տակ է դնում նա խադպ րո ցա կան կրթութ-
յան նկատ մամբ ցածր պա հան ջար կի մա սին գոր ծող կարծ րա տի պը։

Աղ յու սակ 9. Որքանո՞վ կարևոր եք համարում Ձեր համայնքում 3-6 տարեկան երեխաների 
ընդգրկումը նախադպրոցական կրթական հաստատություններում։

Շատ 
կարևոր է

Հիմնականում 
կարևոր է

Հիմնականում 
կարևոր չէ

Ընդհանրապես 
կարևոր չէ

Ընդամենը

1. Մանկապարտեզ 88.1 10.7 1.2 0 100.0

2. Նախադպրոցական 
կրթության 
դասընթացներ

77.1 20.9 2.0 0 100.0

3. Զարգացման 
խմբակներ

76.3 21.4 2.2 .2 100.0

Ավելին, գոյություն ունի պարտադիր նախադպրոցական կրթության անհրաժեշտության 
վերաբերյալ դրական ընկալում։ Հարցվողների միայն 1% ն է կարծում, որ Հայաստանում 
նախադպրոցական կրթությունը չպետք է լինի պարտադիր բոլոր երեխաների համար։ 
Հետևաբար, հայ հասարակության համար Ընդգրկվածության պատրաստակամության 
ցուցանիշը կարող է գնահատվել որպես շատ բարձր՝ մոտ 99 %։ Այս ցուցանիշը ներառում է այն 
հարցվողներին, ովքեր համարում են, որ 36 տարեկան երեխաների ընդգրկումը նա խա
դպրոցական հաստատություններում պետք է լինի ցանկալի կամ պարտադիր բոլոր երեխաների 
համար (տես Գծապատկեր 1). 
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Գծապատկեր 1 Ի՞նչ եք կարծում, արդյո՞ք, 3-6 տարեկան երեխաների ընդգրկումը 
նախադպրոցական հաստատություններում պետք է լինի.

Ուշագրավ է, որ պարտադիր ՎՄԶի նկատմամբ դրական վերաբերմունք ունեցող հարցվողները, 
իրենց դիրքորոշումը բացատրող տարբերակներից առավել քիչ մատնանշել են սոցիալ
տնտեսական պատճառները (ինչպիսիք են՝ հնարավորություն տալ ընտանիքի անդամներին 
աշխատել կամ ազատել ընտանիքը որոշ լրացուցիչ ծախսերից/հոգսերից) (պատասխանների 
4.7%ը)։ Նախադպրոցական կրթության գործառույթներն ավելի խորա պես են հասկացվում 
հասարակության կողմից՝ շեշտադրվում են հատկապես դպրոցում ուսումնական առա ջա
դիմության բարձրացման (պատասխանների 33.4%ը), հաղորդակ ցության հմտու թյունների 
զարգացման (պատասխանների 31.4%ը) և երեխայի ընդհանուր զարգացվածության ապա
հովման (պատասխանների 30.5%ը) գործառույթները (տես Աղյուսակ 10)։

Աղյուսակ 10. Պարտադիր նախադպրոցական կրթության կարևորման պատճառները
Եթե պարտադիր է, ապա ինչո՞ւ:

Պատասխանների 
թիվը Տոկոս

Ստեղծում է դպրոցում ուսումնական առաջադիմության նախապայմաններ 222 33.4%
Ձևավորում է երեխայի մոտ շփման և հաղորդակցության հմտություններ 209 31.4%
Ապահովում է երեխայի ընդհանուր զարգացվածությունը, 
բարեկրթությունը 203 30.5%

Հնարավորություն է տալիս ընտանիքի անդամներին աշխատել 30 4.5%
Ազատում է ընտանիքը որոշ լրացուցիչ ծախսերից/հոգսերից 1 .2%
Ընդամենը 665 100.0%

Մինչդեռ պարտադիր նախադպրոցական կրթության դեմ արտահայտված հարցվողները, 
որպես առավել տարածված իրավիճակներ, երբ նախադպրոցական կրթությունը պարտադիր 
չէ, նշել են այն դեպքերը, երբ երեխան ունի առողջության հետ կապված խնդիր, հատուկ խնամքի 
կարիքներ և մտավոր զարգացման կամ վարքագծի շեղումները (տես Աղյուսակ 11)։ Այս փաստն 
անուղղակիորեն ցույց է տալիս, որ գոյություն ունի կարծրատիպ նախադպրոցական հաս տա
տություններում ԿԱՊԿՈՒ երեխաներին ներառելու անհնարինության վերաբերյալ17։

Աղյուսակ 11. Դեպքեր, երբ նախադպրոցական կրթությունը պարտադիր չէ

Եթե պարտադիր չէ, ապա ո՞ր դեպքերում Պատասխաններից Տոկոս
հարցվողներից

N Տոկոս

Երբ երեխան վատառողջ է կամ ունի հատուկ խնամքի կարիք 74 23.1% 32.7%
Երբ ընտանիքի անդամները/ծնողները չեն ցանկանում 66 20.6% 29.2%
Երբ երեխան ինքը չի ցանկանում մնալ մանկապարտեզում 58 18.1% 25.7%
Երբ երեխան ունի մտավոր զարգացման կամ վարքագծի 
շեղումներ

58 18.1% 25.7%

Երբ երեխայի խնամքի պայմանները տանն ավելի լավ են 
կազմակերպված 

57 17.8% 25.2%

Այլ1 7 2.2% 3.1%
Ընդամենը 320 100.0% 141.6%

17 Ներառական կրթության վերաբերյալ վերլուծությունը տե՛ս՝տես էջեր՝ 35, 4344, 5556։
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Ընդհանուր առմամբ, ամփոփելով նախադպրոցական կրթության իրազեկվածության և 
ընկալումների մասին հարցման բացահայտումները՝ կարելի է եզրակացնել, որ գոյություն ունի 
պարտադիր նախադպրոցական կրթության նկատմամբ դրական վերաբերմունք, ՎՄԶի 
սոցիալական գործառույթների նկատմամբ կարևորության խորքային ըմբռնում։

ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԵՎ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
Վերլուծական նպատակներից ելնելով՝ այս հետազոտության համար կօգտագործվեն և կսահ
ման վեն նախադպրոցական կրթության մասնակցության 3 հիմնական ցուցանիշներ. 

 ● Համընդհանուր ընդգրկվածության ցուցանիշ (հիմնված ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական տվյալ
ների վրա). նախադպրոցական հաստատություններում պաշտոնապես ընդ գրկված ՀՀ 
մանկահասակ բնակչության մասնաբաժինը՝ արտահայտված տոկոս ներով։

 ● Բացարձակ ընդգրկվածության ցուցանիշ (հիմնված մարզային իշխանություններից                 
հե տազոտության ընթացքում հավաքագրված տվյալների վրա). նախադպրոցական 
հաս տատություններում ընդգրկված 05 տարեկան երեխաների մասնաբաժինը՝ արտա
հայտված տոկոսներով:

 ● Հարաբերական ընդգրկվածության ցուցանիշ (հիմնված հարցման տվյալների վրա). 
հարցման ընտրանքում որևէ նախադպրոցական ծառայության/դասընթացի մեջ                          
ընդ գրկված 35 տարեկան երեխաների մասնաբաժինը՝ արտահայտված տոկոս ներով։ 

20082015թթ. Կր թութ յան զար գաց ման ազ գա յին ծրագ րի նպա տակն էր ՀՀում նա խադպ րո ցա
կան կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րում ե րե խա նե րի ընդգրկ վա ծութ յան ցու ցա նի շը հասց նել 
90%ի։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, հա մա ձայն Ազ գա յին վի ճա կագ րութ յան ծա ռա յութ յան տվյալ նե րի՝ 
2015թ. հա մայն քա յին, գե րա տես չա կան և  ոչ պե տա կան նա խադպ րո ցա կան կրթա կան հաս տա
տութ յուն նե րի թի վը կազ մել է 717, ո րից 431ը գոր ծում էին քա ղա քա յին և 286ը՝ գյու ղա կան բնա
կա վայ րե րում18 (տես՝ Աղ յու սակ 12)։ Այս հաշ վարկ նե րը, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, չեն նե
րա ռում այ լընտ րան քա յին նա խա դպրո ցա կան ծա ռա յութ յուն նե րը, ինչ պի սիք են օ րի նակ՝ դպրո
ցա հենք նա խա կրթա րան նե րը, ո րոնք ստեղծ վել են մի ջազ գա յին դո նոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
ա ջակ ցութ յամբ։ Հա կա ռակ դեպ քում 2014ից մինչև 2015թ. ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում նա
խակր թա րան նե րի թվի ա վե լա ցու մը ըն դա մե նը 4ով վի ճե լի է դառ նում՝ հաշ վի առ նե լով վեր ջին 
տա րի նե րի ըն թաց քում Հա մաշ խար հա յին Բան կի «Կր թութ յան ո րակ և հա մա պա տաս խա նութ
յուն» ա ռա ջին և  երկ րորդ վար կա յին ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում մեծ թվով (ա վե լի քան 200) նա
խակր թա րան նե րի բա ցու մը։
ՎՄԶ կենտ րոն նե րում ներգ րավ ված ե րե խա նե րի (0-5 տա րե կան բո լոր ե րե խա նե րի) հա-
մընդ հա նուր ընդգրկ վա ծութ յան ցու ցա նի շը 2013-2015թթ. հա մար մի ջի նում կազ մել է 28%: 
Այս ցու ցա նի շը քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում կազ մում է 35.6%, իսկ գյու ղա կան բնա կա վայ րե
րում այն շատ ցածր է՝ 15.8%: Պաշ տո նա կան տվյալ նե րից պարզ է դառ նում, որ գյու ղա կան բնա
կա վայ րե րի նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րը հան դի սա նում են ա ռա վել խո ցե լի խում բը, 
քա նի որ նրանց 85%ը ընդգրկ ված չէ նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան մեջ։

18  Հայաստանը թվերով 2016.Կենսամակարդակի պայմաններն ու սոցիալական ոլորտը, ՀՀ ԱՎԾ, Երևան, 2016թ., էջ 
3738:
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Աղ յու սակ 12. Համընդհանուր ընդգրկվածության ցուցանիշը՝ հիմնված ՀՀ ԱՎԾ 
պաշտոնական տվյալների վրա19

2013 2014 2015

Քաղա
քային

Գյուղա
կան

Քաղա 
քային

Գյուղա
կան

Քաղա
քային

Գյուղա
կան

Նախակրթական 
հաստատությունների 
թիվը

422 275 428 285 431 286

Ընդամենը՝ 697 Ընդամենը՝  713 Ընդամենը՝ 717

Ընդգրկված երեխաների 
թիվը, 1 000 երեխա

55.2 13.7 57 15.7 56.8 15.6

Ընդամենը՝  68.9 Ընդամենը 72.7 Ընդամենը 72.4

Ընդգրկվածության 
ցուցանիշը

35.2% 14.3% 36% 16.6% 35.7% 16.6%

Ընդամենը՝ 27.3% Ընդամենը՝  28.7% Ընդամենը՝  28.6%

Ինչպես երևում է վերը ներկայացված Աղյուսակից, 20132015թթ ընթացքում ընդգրկվա ծության 
ցուցանիշների լուրջ առաջընթաց չի նկատվում։ Այնուամենայնիվ, ոլորտի փորձագետներն ու 
սպասարկողները մեծ թերահավատությամբ վերաբերվեցին պաշտո նական տվյալների հա
վաստիությանը՝ հիմնականում պատճառաբանելով դրա կողմ նակալ բնույ թը հատ կա պես նա
խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի ընդ հա նուր թվա քա նա կի մա սով։ Քա ղա քա յին և տե ղա
կան ինք նա կա ռա վար ման մա կար դա կի փոր ձա գետ նե րի կար ծի քով՝ հնա րա վոր է, որ ման կա
հա սակ բնակ չութ յան թի վը ուռ ճաց ված է ներ կա յաց վում, քան ի րա կա նում է, ին չի արդ յուն քում 
ցու ցա նի շի մե ծութ յու նը ակն հայտ իջ նում է։
Հե տա զո տութ յան ըն թաց քում թի մը փոր ձել է մար զա յին մա կար դա կում տե ղա կան ինք նա կա ռա
վար ման մար մին նե րից հա վա քագ րել նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի և նա խադպ րո
ցա կան հաս տա տութ յուն նե րում ընդգրկ ված ե րե խա նե րի թվա քա նա կի վե րա բեր յալ թվա յին վի
ճա կագ րա կան տվյալ ներ՝ հա մե մա տա կան հաշ վարկ ներ ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով (տես 
Աղ յու սակ 13)։ Ցա վոք,  չնա յած հան րա յին տվյալ նե րի թա փան ցի կութ յան մա սին օ րեն քի՝ Հա յաս
տա նի  10 մար զե րից 6ում և Եր ևա նում իշ խա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը չէին տի րա պե տում 
կամ հրա ժար վե ցին տրա մադ րել 35 տա րե կան կամ մինչև 6 տա րե կան ման կա հա սակ բնակ
չութ յան թի վը (ման րա մաս նե րի հա մար տես՝ Հա վել ված 3, Աղ յու սակ 2)։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, հիմն
վե լով 4 մար զե րից հա սա նե լի տվյալ նե րի վրա՝ հաշ վարկ վել է Բա ցար ձակ ընդգրկ վա ծութ յան 
ցու ցա նի շը, ո րը մի ջի նում կազ մում է 50.5% (օ րի նակ՝ Վա յոց Ձո րի մար զում այն մո տա վո րա
պես 60% է, իսկ Ա րա գա ծոտ նում 43%ից մի փոքր ցածր է)։ Չ նա յած այս ցու ցա նի շը ներ կա յա ցուց
չա կան չէ ողջ Հա յաս տա նի հա մար՝ այն ա վե լի մոտ է փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կա նի շե մին։ 
Այս պի սով, ԱՎԾ ցու ցա նի շի և հե տա զո տութ յան ըն թաց քում հաշ վարկ ված ցու ցա նի շի տար բե
րութ յու նը պայ մա նա վոր ված է 05 տա րե կան ման կա հա սակ բնակ չութ յան ԱՎԾի պաշ տո նա
կան թվի և մարզ կենտ րոն նե րից ստաց ված տվյալ նե րի միջև ան հա մա պա տաս խա նութ յամբ։
Ընդգրկ վա ծութ յան ցու ցա նի շի գնա հատ ման մեկ այլ աղբ յուր են հան դի սա ցել 2016թ. 599 տնա
յին տնտե սութ յուն նե րի շրջա նում անց կաց ված սույն քա նա կա կան հարց ման արդ յուն քում ձեռք 
բեր ված տվյալ նե րը։ Ըստ հարց ման տվյալ նե րի՝  3-6 տա րե կան (6 տա րե կա նը չլրա ցած) ե րե-
խա նե րի Հա րա բե րա կան ընդգրկ վա ծութ յան ցու ցա նի շը պե տա կան և մաս նա վոր ման կա-
պար տեզ նե րում կազ մում է մո տա վո րա պես 60% (տվյալ նե րը վե րա բեր վել են 684 ե րե խա նե-
րի, ո րոն ցից 65.3%ը 35 տա րե կան են և 34.7%ը՝ 56 տա րե կան): Բա ցար ձակ և հա րա բե րա կան 
ընդգրկ վա ծութ յան ցու ցա նիշ նե րի տար բե րու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ Բա ցար ձակ ցու ցա
19 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2016, ՀՀ ԱՎԾ, Երևան, 2016թ., էջ 116118:
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նի շը հաշ վարկ վում է մինչև 6 տա րե կան ե րե խա նե րի ընդ հա նուր թվից, մինչ դեռ Հա րա բե րա կան 
ցու ցա նի շը՝ միայն 3ից 6 տա րե կան ե րե խա նե րի թվից, ով քեր ա վե լի շատ են ընդգրկ ված լի նում 
նա խակր թա կան հաս տա տութ յուն նե րում, քան մինչև 3 տա րե կան նե րը։

Աղ յու սակ 13. Ընդգրկվածության ցուցանիշների համեմատություն

2015թ. Համընդհանուր 
ընդգրկվածության ցուցանիշը  
0-6 տարեկան երեխաների 
համար
(հիմնված ԱՎԾ տվյալների 
վրա)

2016թ. Բացարձակ 
ընդգրկվածության ցուցանիշը 
0-6 տարեկան երեխաների 
համար (հիմնված մարզային 
իշխանություններից 
հավաքագրված տվյալների 
վրա)

2016թ. Հարաբերական 
ընդգրկվածության 
ցուցանիշը 3-ից 6 տարեկան 
(6-ը չլրացած) երեխաների 
համար (հիմնված հարցման 
տվյալների վրա)

28.6% 50.5% 60%

Ստորև ներկայացված են ընդգրկվածության առանձնահատկություններին առնչվող հարցման 
արդյունքները:

Ինչ պես եր ևում է Աղ յու սակ 14ից, հարց ված ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րի 59.4%ը հա ճա խում են 
պե տա կան ման կա պար տեզ ներ, իսկ մաս նա վոր ման կա պար տեզ ներն այդ քան էլ տա րած ված 
չեն (ցու ցա նի շը՝ ե րե խա նե րի 3%ը): Ա վե լին, շատ ե րե խա ներ  (հա մա պա տաս խա նա բար 5.1%, 
3.8% և 12.5%)  օգտ վում են այն պի սի այ լընտ րան քա յին նա խադպ րո ցա կան ծա ռա յութ յուն նե րից, 
ինչ պի սիք են՝ նա խադպ րո ցա կան կրթա կան դա սըն թաց նե րը և խմ բակ ներ կամ մաս նա վոր պա
րա պունք ներ (սպորտ, ար վեստ, լե զու ներ և  այլն):  Ընդ հա նուր առ մամբ, նա խադպ րո ցա կան 
կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րի հա ճա խե լիութ յու նը բա վա կան ին տեն սիվ է,  քա նի որ ընդգրկ
ված ե րե խա նե րի 89.4%ը հա ճա խում են նա խա դպրո ցա կան կրթա կան հաս տա տութ յուն
ներ ա մեն օր, իսկ ընդգրկ ված նե րի 84%ը ՎՄԶ կենտ րոն նե րում օ րա կան անց կաց նում է 4 ժա
մից ա վե լի (տես Հա վել ված 3 Աղ յու սակ ներ 5, 6)։ 
Աղ յո ւակ 14. Նախադպրոցական կրթական հաստատությունների տեսակները

Պետական 
մանկապարտեզ

Մասնավոր 
մանկապարտեզ

Անվճար 
նախադպրոցական 

կրթական 
դասընթցացներ

Վճարովի 
նախադպրոցական 

կրթական 
դասընթացներ/ 

քոլեջ

Խմբակներ 
կամ մասնավոր 

պարապմունքներ 
/սպորտ, արվեստ, 

լեզու և այլն/

59.4% 2.9% 5.1% 3.8% 12.5%

Քաղաքային բնակավայրերում երեխաներն երկու անգամ ավելի են հակված հաճախելու 
նախադպրոցական կրթական հաստատություններ: Գյուղական բնակավայրերում երե խաների 
ընդգրկվածությունը պետական մանկապարտեզներ կազմում է 38.5%, իսկ քաղաքային բնա
կավայրերում՝ 71.5% (տես Գծապատկեր 2): Միաժամանակ օրական տևողության առումով 
գյուղաբնակ երեխաներն ավելի ինտենսիվ են հաճախում մանկապարտեզ։ Գյուղական 
բնակավայրերի երեխաների 95%ը հաճախում է ՎՄԶ կենտրոններ ամեն օր, իսկ քաղաքային 
բնակավայրերում այդ ցուցանիշը 87% է: Միաժա մանակ գյու ղաբ նակ ե րե խա նե րի ըն դա մե
նը 1.7%ն  է նա խակր թա կան հաս տա տութ յուն նե րում անց կաց նում 2 ժա մից պա կաս, իսկ քա ղա
քա յին բնա կա վայ րե րում այդ ցու ցա նի շը 5.4% է (տես Հա վել ված 3, Աղ յու սակ ներ 7 և 8): Այս 
փաստն ա պա ցու ցում է, որ գյու ղա կան բնա կա վայ րի ե րե խա ներն էլ ա վե լի խո ցե լի են ՎՄԶ 
կենտ րոն նե րի հա սա նե լիութ յան ա ռու մով, քա նի որ մշտա պես գոր ծող նա խադպ րո ցա կան կրթա
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կան հաս տա տութ յուն նե րի առ կա յութ յան դեպ քում ե րե խա նե րի մեծ մասն ա վե լի ին տեն սիվ են 
հա ճա խում, քան քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րի ե րե խա նե րը:

Գ ծա պատ կեր 2. Պետական մանկապարտեզներ հաճախելիության ցուցանիշը 
քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում

Ոչ աղքատ տնային տնտեսությունների հետ համեմատելով՝ աղքատ տնային տնտեսությունների 
մոտ ևս նկատելի է ավելի ինտենսիվ հաճախելու մի տումը: Մանկա պարտեզ հաճախողներից 
ամեն օր և օրական 4 ժամից ավելի հաճախող երեխաները ավելի շատ են աղքատ տնային 
տնտեսությունների, քան ոչ աղքատ տնային տնտեսությունների շրջանում (տես Աղ
յուսակ 15): Սա նշանակում է, որ նախա դպրոցական կրթական հաստատություն ընդ գրկվելիս 
աղքատ տնային տնտեսություն ների երեխաները ավելի ինտենսիվ են օգտվում ծա-
ռայություններից, քան ոչ աղքատ ՏՏ երեխաները:

Աղյուսակ 15. Հաճախումների ինտենսիվությունը՝ աղքատ ու ոչ-աղքատ ՏՏ-ների 
շրջանում

Շաբաթվա ընթացքում որքա՞ն հաճախ է երեխան ընդգրկված որևէ նախադպրոցական կրթական 
ծառայությունում:

 Աղքատության կարգավիճակ Ընդամենը

Ոչ 
աղքատ

աղքատ (եկամտի առնվազն 62%ը 
ծախսվում է սննդի վրա)

Շաբաթվա ընթացքում որքա՞ն 
հաճախ է երեխան ընդգրկված 
որևէ նախադպրոցական 
կրթական ծառայությունում:

Ամեն օր 86.4% 91.7% 88.0%

Շաբաթական 
34 անգամ

13.6% 8.3% 12.0%

Ընդամենը 100.0% 100.0% 100.0%

Օրվա կտրվածքով միջինում քանի՞ ժամ է երեխան գտնվում նախադպրոցական կրթական 
հաստատությունում:

 Աղքատության կարգավիճակ Ընդամենը

Ոչ 
աղքատ

աղքատ (եկամտի առնվազն 62%ը 
ծախսվում է սննդի վրա)
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Օրվա կտրվածքով միջինում 
քանի՞ ժամ է երեխան գտնվում 
նախադպրոցական կրթական 
հաստատությունում:

Մինչև 2 ժամ 4.3% 2.8% 3.8%

24 ժամ 14.3% 8.3% 12.6%

4 ժամից ավել 81.4% 88.9% 83.6%

Ընդամենը 100.0% 100.0% 100.0%

Երեխաներին պետական մանկապարտեզ ուղարկողների շրջանում ամենամեծ խումբը կազմում 
են այն ծնողները, ովքեր ունեն սերտ կապ կրթության ոլորտի հետ (աշխատում կամ սովորում են 
այդ ոլորտում), ինչպես նաև նրանք, ովքեր 35 տարեկան երեխաների ընդգրկումը նախակրթական 
հաստատություններում համարում են կարևոր ու պարտադիր բոլոր երեխաների համար: 
Հետևաբար, կարելի է եզրակացնել, որ նախա դպրոցական կրթության կարևորության 
վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակն ու պարտադիր բաղադրիչի նկատմամբ 
դրական կողմնորոշումը պայմանավորում են ցանկությունը՝ երեխային ընդգրկել նախա-
դպրոցական հաստատություն (տես Գծա պատկեր 3):

Գ ծա պատ կեր 3. Նախադպրոցական կրթության հիմնախնդիրների վերաբերյալ 
իրազեկվածությունը՝ ըստ մանկապարտեզ հաճախելու

Ընդհանուր առմամբ, թիրախավորված ՏՏների ընդամենը 31.6%ն է, որ իրենց երե խաներից ոչ 
մեկին չի ուղարկում որևէ տեսակի նախադպրոցական կրթական հաստատություն: ՏՏ
ների 62.6%ն օգտվում է առնվազն 1 նախադպրոցական կրթության ծառայությունից: 2 կամ 
ավելի նախադպրոցական կրթական ծառայություններից օգտվող ընտանիքների թիվը մեծ չէ՝ 
ընտրանքի ՏՏների մոտ 6%ը (տես Աղյուսակ 16):
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Աղյուսակ 16. Սպառվող նախադպրոցական կրթական ծառայությունների թիվը ՏՏ-
ներում

ՏՏ-ի կողմից սպառվող նախադպրոցական կրթական 
ծառայությունների թիվը

Քանակ Տոկոս

Օգտվում են 0 ծառայությունից 189 31.6

Օգտվում են 1 ծառայությունից 375 62.6

Օգտվում են 2 և ավելի ծառայություններից 35 5.9

Ընդամենը 599 100.0

Առհասարակ նախակրթական հաստատություններից չօգտվողների ցուցանիշն առավել բարձր 
է հետևյալ մարզերում՝ Տավուշ (մարզային ընտրանքում ներառված երե խա ների   61.7%
ը), Կոտայք (59.1%) և Լոռի (53.2%), մինչդեռ դուրս մնացածների ամենա ցածր ցուցա
նիշները ստացվել են Երևան քաղաքում (Երևանում երեխաների 17.3% չի հա ճա խում որևէ 
նախադպրոցական կրթական հաստատություն), Արագածոտնի (22.9%) և Ար մավիրի մարզերում 
(24.5%) (տես Աղյուսակ 17):

Աղյուսակ 17. Երեխաների ընդգրկվածությունը (%-ը մարզում ՏՏ-ների թվից)

Մարզ Երեխաներից ոչ ոք 
չի հաճախում որևէ 
նախադպրոցական կրթական 
հաստատություն

Առնվազն մեկ երեխա 
հաճախում է որևէ 
նախադպրոցական կրթական 
հաստատություն

Ընդամենը

Արմավիր 24,5% 75,5% 100,0%

Արագածոտն 22,9% 77,1% 100,0%

Արարատ 28,0% 72,0% 100,0%

Գեղարքունիք 48,1% 51,9% 100,0%

Կոտայք 59,1% 40,9% 100,0%

Լոռի 53,2% 46,8% 100,0%

Շիրակ 34,7% 65,3% 100,0%

Սյունիք 31,8% 68,2% 100,0%

Տավուշ 61,7% 38,3% 100,0%

Վայոց Ձոր 31,1% 68,9% 100,0%

Երևան 17,3% 82,7% 100,0%

Գոյություն ունի մեծ կապ ՏՏների կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայու թյուն ներից 
օգտվելու և հարցվողների կրթության ու զբաղվածության միջև։ Բարձրագույն կրթություն 
ունեցող հարցվողներն ավելի հակված են ընդգրկել իրենց երեխաներին նախադպրոցական 
կրթական հաստատություններում։ Բացի դրանից, նրանք, ովքեր ունեն աշխատանք, երկու 
անգամ ավելի շատ են ուղարկում իրենց երեխաներին ՎՄԶ կենտրոններ, քան չաշխատող 
ծնողները։ Միաժամանակ մեր այն վարկածը, որ աղքատ ընտանիքներն ավելի քիչ են 
ընդգրկված պետական նախադպրոցական հաստատու թյուններում, քան այլ ՏՏները, 
չհաստատվեց: Աղքատ և ոչ աղքատ ՏՏների շրջանում պետական մանկապարտեզ հաճա
խողների մասնաբաժինը գրեթե նույնն է (ընտրանքում աղքատ ՏՏների 60%ը և ոչ աղքատ ՏՏ
ների 61,2%ը) (տես Աղյուսակ 18):
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Աղյուսակ 18. Պետական մանկապարտեզ հաճախողները՝ աղքատ և ոչ- աղքատ ՏՏ-ների 
շրջանում

 Աղքատության կարգավիճակ Ընդամենը

Ոչ 
աղքատ

աղքատ (եկամտի առնվազն 62%ը 
ծախսվում է սննդի վրա)

Արդյո՞ք նրանք 
հաճախում են պետական 
մանկապարտեզ

Այո 61.2% 60.0% 60.8%

Ոչ 38.8% 40.0% 39.2%

Ընդամենը 100.0% 100.0% 100.0%

Ընտրանքում հայտնված ՏՏների կազմում եղել են ԿԱՊԿՈՒ 11 երեխաներ (ընտրանքում երե
խաների 1,6%ը): ԿԱՊԿՈՒ երեխաներին առնչվող տվյալների առավել մանրամասն վեր
լուծությունը ցույց է տալիս, որ նրանցից ընդամենը 3ն են հաճախում պետական ման կապարտեզ 
(ընտրանքում ԿԱՊԿՈՒ երեխաների մոտ 27%ը): ԿԱՊԿՈՒ երեխաների մնա ցած 73%ն 
առհասարակ չի հաճախում որևէ նախակրթարան, ներառյալ՝ մասնավոր մանկա պարտեզներ, 
նախապատրաստական դասընթացներ և այլն: Այս խմբի մեջ ընդգրկվածության ցուցանիշը 
բավականին ցածր է, սակայն հաճախումները ինտենսիվ են, քանի որ երե խաներն ամեն 
օր կամ շաբաթական 3 օրից ավելի օգտվում են նախադպրոցական կրթական ծառա-
յություններից և գտնվում են այնտեղ 4 ժամից ավելի: Փոխարենը ԿԱՊԿՈՒ երեխաների 
ընտանիքները նախընտրում են իրենց երեխաներին ուղարկել վերականգնողական կենտրոններ. 
11 երեխայից 6ը հաճախում են նման կենտրոններ: Հատկանշական է, որ ԿԱՊԿՈՒ երեխաներով 
ըն տանիքները, բացառությամբ 1ի, նշել են, որ տեղյակ են իրենց մարզում գործող վե րա
կանգնողական կենտրոնների մասին: ԿԱՊԿՈՒ երեխա ունեցող ընտանիքների կազմում ուշա
գրավ է նաև այն փաստը, որ դրանք բոլորը մեկ երեխա ունեցող ընտանիքներ են:

ՄՈՒՏՔԻ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
Նախադպրոցական ծառայությունների հասանելիության վերաբերյալ առավել մանրա մասն 
ուսումնասիրությունը բացահայտել է մի շարք կարևոր միտումներ: Առաջին հերթին, հարցվողների 
կողմից մուտքը չի գնահատվել որպես լիարժեք կերպով բաց ու դյուրին: Յուրաքանչյուր 10 
ՏՏներից մոտ 3ը կամ մանկապարտեզներից օգտվող ՏՏների 36,7%ը նշել են, որ ելնելով 
իրենց անձնական փորձից՝ իրենց համայնքում հեշտ չէ 35 տարեկան երեխային տեղավորել 
պետական մանկապարտեզ: Հատկանշական է, որ մատչելիությունից չբավարարվածները 
ավելի մեծ թիվ են կազմում աղքատ ՏՏների շրջանում (տես Աղյուսակ 19): 

Աղյուսակ 19. Մուտքի դյուրինության գնահատականը՝ աղքատ և ոչ-աղքատ ՏՏ-ների 
շրջանում

 Աղքատության կարգավիճակ Ընդամենը

Ոչ 
աղքատ

աղքատ (եկամտի առնվազն 
62%ը ծախսվում է սննդի վրա)

Ձեր անձնական փորձից 
ելնելով՝ գնահատեք որքանո՞վ 
հեշտ է 3-6 տարեկան 
երեխային տեղավորել 
պետական մանկապարտեզ 
Ձեր համայնքում:

Շատ հեշտ է 30.7% 25.3% 29.1%

Բավական հեշտ է 32.0% 30.5% 31.6%

Այնքան էլ հեշտ չէ 29.3% 40.0% 32.5%

Ընդհանրապես հեշտ 
չէր

8.0% 4.2% 6.9%

Ընդամենը 100.0% 100.0% 100.0%
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Մանկապարտեզներից օգտվողների 14,6%ը նշել է, որ երեխային մանկապարտեզ տեղավորելիս 
բախվել է որոշ խոչընդոտների (տես Աղյուսակ 20): Գյուղական/քաղաքային բնակչության 
պատասխանների բաշխումը ցույց է տալիս, որ գյուղական բնակավայրերում 2 անգամ ավելի 
հեշտ է երեխաներին ընդգրկել մանկապարտեզում, քան քաղաքային բնակա վայրե-
րում (տես Հավելված 3, Աղյուսակ 9): Ըստ հարցման արդյունքների՝ գյուղական բնակավայրում 
մանկապարտեզից օգտվող ընտանիքների 6.3%ն է ունեցել մուտքի խոչընդոտ, իսկ քաղաքային 
բնակավայրերում այդ ցուցանիշը կազմում է 17.2%: Ուշագրավ է, որ մուտքի մատչելիության 
տեսանկյունից պետական ու մասնավոր մանկա պարտեզների միջև առանձնապես տար
բերություն չկա: Մասնավոր մանկա պարտեզներում ընդգրկված ընտանիքների 10.5%ն է նշել, 
որ ունեցել է մուտքի խոչընդոտ, իսկ պետական մանկապարտեզներում ընդգրկված ըն տա
նիքների շրջանում՝ 14.8% (տես Հավելված 3, Աղյուսակ 10):
Ընդհանուր առմամբ, մուտքի խոչընդոտներ ունեցող ընտանիքների առավել մեծ մասնաբաժին 
արձանագրվել է Լոռվա մարզում (մանկապարտեզ հաճախող ընտանիքների 25%ը), Երևա
նում (23.5%) և Կոտայքում (17.6%), իսկ առավել դյուրին մուտք են ապա հովում Գեղարքու նիքի և 
Տավուշի մարզերում (ոչ մի ՏՏ չի բախվել որևէ խոչընդոտի)։

Աղյուսակ 20. Մուտքի խոչընդոտներն՝ ըստ մարզերի
 Բախվե՛լ եք արդյոք որևէ խոչընդոտի Ձեր 

երեխային մանկապարտեզ տեղավորելիս։
Ընդամենը

Այո Ոչ

Մարզ Արմավիր 10,7% 89,3% 100,0%

Արագածոտն 3,7% 96,3% 100,0%

Արարատ 9,1% 90,9% 100,0%

Գեղարքունիք 0% 100,0% 100,0%

Կոտայք 17,6% 82,4% 100,0%

Լոռի 25,0% 75,0% 100,0%

Շիրակ 3,7% 96,3% 100,0%

Սյունիք 10,7% 89,3% 100,0%

Տավուշ 0% 100,0% 100,0%

Վայոց Ձոր 14,3% 85,7% 100,0%

Երևան 23,5% 76,5% 100,0%

Ընդամենը 14,6% 85,4% 100,0%

Երեխաներին մանկապարտեզ չընդունելու պատճառների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ 
մանկապարտեզի տնօրենների կողմից ընտանիքներին տրված ամենատարածված պար զա
բանումը հաստատության գերծանրաբեռնվածությունն է: Մանկապարտեզ չընդուն ված նե
րի 77.3%ը նշել են, որ երեխային չեն ընդունել մանկապարտեզ, քանի որ այնտեղ «տեղ չկա» 
(տես Աղյուսակ 21):
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Աղյուսակ 21. Մանկապարտեզ չընդունելու պատճառաբանությունները
Ինչո՞ւ երեխային չեն ընդունել, Ձեր նախընտրած մանկապարտեզում/այլ 

նախադպրոցական հաստատությունում:

 Տոկոս

Տեղ չկար 77.3

Ասացին, որ երեխան 
ՀՀ քաղաքացի չէ/տվյալ համայնքում գրանցված չէ

9.1

Այլ /շուտ է երեխայի համար գնալ մանկապարտեզ. երեխան 4 
տարեկանից փոքր է, իսկ մանկապարտեղ պետք է հաճախել 
4-ից հետո /

9.1

Վճար, ծանոթի միջնորդություն կամ նվեր էին ակնկալում 4.5

Ընդամենը 100.0

Ընդունելության խոչընդոտների տարածվածությունը ներկայացված է Գծապատկեր 4ում: 
Ընդունելության ամենատարածված խոչընդոտներից են (պատասխանների ավելի քան 60%
ը) ընդունելության ընթացակարգում բյուրոկրատական քաշքշուկը՝ մասնավորապես, կապված 
երկար սպասելու, հերթագրման և հաստատությունում բազմաթիվ փաստա թղթեր, տեղեկանքներ 
պահանջելու հետ։ Կոռուպցիոն մեխանիզմները, ինչպիսիք են, օրինակ, համայնքի ղեկա
վարության հատուկ կարգադրությունը (դեպքերի 8.2%ը) կամ նվեր նե րի / ոչ պաշ տո նա
կան վճարման պահանջը (դեպքերի ևս 8.2%ը) դեռևս լայ նորեն տարածված են:

Գծապատկեր 4. Մուտքի խոչընդոտների տարածվածություն

Միևնույն ժամանակ մանկապարտեզի ընդունելությունն ապահովվում է նաև մի շարք ոչ 
պաշտոնական մեխանիզմներով, որոնք կիրառվել են մանկապարտեզ հաճախող ընտանիքների 
շուրջ 28,4%ի կողմից: Այդպիսի մեխանիզմներից առավել տարածվածներն են ծանոթների 
(ընկերների, բարեկամների) միջոցով կարգավորումները (տես՝ Գծա պատ կեր 5)։

Պահանջվում էր ապահովել բազմաթիվ 
հատուկ պարագաներով /անկողին, սրբիչ, 

սպասք, և այլն/
Ակնկալում/պահանջում էին ծանոթի 

միջնորդությունմիջնորդույթուն, նվեր, ոչ 
պաշտոն. վճար

Պահանջվում էր համայնքի ղեկ.թյան հատուկ 
որոշում/թույլտվություն

Այլ

Պահանջեցին բազմաթիվ փաստաթղթեր, 
տեղեկանքներ

Ստիպված էինք երկար սպասել

Ինչպիսի՞ խոչընդոտներ
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Գծապատկեր 5. Երեխային մանկապարտեզ տեղավորելու համար ձեռնարկված քայլերը
Այսպիսով, մանկապարտեզ հաճախող երեխա ունեցող հարցվողների 13,7%ը կարողացել են 
ընդունվել մանկապարտեզ ընկերների/բարեկամների/այլ միջնորդների շնորհիվ, իսկ ման
կապարտեզ հաճախողների 9,4%ը դիմել են համայնքի ղեկավարությանը: Ուշագրավ է, որ չնա
յած խո չըն դոտ նե րի մա սին հար ցում հարց վող նե րի ա վե լի քան 8%ը նշել է ի րե նից ոչ պաշ տո նա
կան վճար/նվեր պա հան ջե լու մա սին, 395 հար ցող նե րից միայն 6ը (կամ ման կա պար տեզ հա ճա
խող նե րի 1,5%ը) փաս տել են, որ գու մար կամ նվեր են տրա մադ րել ման կա պար տե զի տնօ րե նին/
ման կա պար տե զի այլ աշ խա տակ ցի: Այ նո ւա մե նայ նիվ, հնա րա վոր է, որ նվե րի/ոչ պաշ տո նա կան 
վճար ման պա հանջն ի րա կա նաց վել է կամ եր րորդ ան ձի/սո ցիա լա կան կա պե րի միջ նոր դութ
յամբ կամ բա րե գոր ծութ յան ու այլ աշ խա տան քի տես քով: Հարց վող նե րը, ո րոնք ստիպ ված են 
ե ղել բա րե գոր ծութ յուն, աշ խա տանք կամ նվի րատ վութ յուն կա տա րել ման կա պար տե զի հա մար, 
կազ մում են ման կա պար տեզ հա ճա խող ՏՏնե րի մոտ 4%ը:
Ամ փո փե լով մուտ քի խո չըն դոտ նե րի և  ըն դու նե լութ յան վե րա բեր յալ արդ յունք նե րը՝ կա րե-
լի է եզ րա կաց նել, որ, մի կող մից, ծնող նե րը ի րենք են օգ տա գոր ծում բո լոր նշված մե խա-
նիզմ նե րը նա խադպ րո ցա կան կրթա կան հաս տա տութ յուն ներ ա վե լի հեշտ մուտք գոր ծե լու 
հա մար, սա կայն, մյուս կող մից, նման մե խա նիզմ ներն ար հես տա կա նո րեն ստեղծ վում են 
հա մայն քա յին կամ նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան հաս տա տութ յուն նե րի ղե կա վար նե րի 
կող մից, որ պես զի սահ մա նա փակ վի մուտ քը գեր ծան րա բեռն ված ման կա պար տեզ ներ: Հա-
մա կար գը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս կա տա րել, այս պես ա սած, նախ նա կան ընտ րութ յուն 
և մուտ քի սահ մա նա փա կում ա ռան ձին ըն տա նիք նե րի հա մար, հատ կա պես բարձր պա-
հան ջարկ վա յե լող/գեր ծան րա բեռն ված ման կա պար տեզ նե րում՝ դրանց ղե կա վա րութ յան 
(այդ թվում տնօ րեն նե րի,  հա մայն քի ղե կա վար նե րի) կող մից:

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԸ
Ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կը
Հա յաս տա նում ման կա պար տեզ նե րի ծա ռա յութ յան ո րա կի հետ առնչ վող ա մե նա լուրջ խնդիր նե
րից է ման կա պար տեզ նե րի ան կա նոն աշ խա տան քը. ման կա պար տեզ հա ճա խող ըն տա նիք նե
րի 12.1%ը  նշել են, որ ի րենց ման կա պար տե զը սե զո նա յին է և կա նո նա վոր չի գոր ծում (տես՝        
Աղ յու սակ 22)։ Այս ցու ցա նի շը հատ կա պես բարձր է գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի հա մար (գյու ղա
կան բնա կա վայ րե րում ման կա պար տեզ նե րի մո տա վո րա պես 15%ը կա նո նա վոր չեն գոր ծում)։ 
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Աղ յու սակ 22. Մանկապարտեզների աշխատանքի կանոնավորությունը քաղաքային և 
գյուղական բնակավայրերում

Արդյո՞ք, մանկապարտեզը կանոնավոր է գործում ողջ տարվա ընթացքում։

 Արդյո՞ք, մանկապարտեզը 
կանոնավոր է գործում ողջ տարվա 
ընթացքում։

Ընդամենը

Այո Ոչ
Քաղաքային 88.8% 11.2% 100.0%
Գյուղական 85.3% 14.7% 100.0%

Ընդամենը 87.9% 12.1% 100.0%

Արմավիրի մարզում մանկապարտեզների կեսից շատը (53.6%) սեզոնային են, իսկ 
Արարատում՝  մոտ մեկ քառորդը (24.2%): Կանոնավոր ծառայությունների առումով լավագույն 
ցու ցանիշները ստացվել են Կոտայքի, Սյունիքի, Վայոց Ձորի, Լոռվա, Տավուշի և Երևանի 
համար (տես Հավելված 3, Աղյուսակ 11): 
Մանկապարտեզ հաճախող ՏՏներում տրվել են մի քանի հարցեր մանկապարտեզի 
գործունեության որակի տարբեր կողմերը 1ից 5 բալային սանդղակով գնահատելու համար: 
Գնահատվել է մանկապարտեզի նյութատեխնիկական հագեցվածությունն ու ծառայությունները՝ 
որպես այդպիսիք (տես Գծապատկեր 6 և Գծապատկեր 7): Ընդհանուր առմամբ, նյութա
տեխնիկական ապահովվածության գնահատականերն ավելի ցածր են, քան ծառայությունների 
որակի գնահատականները (4,05 միավոր  4,51ի համե մատ): Ար դյունք ները բավականին հուսա
դրող են, քանի որ դրանք ցույց են տալիս, որ չնա յած ոչ բավարար նյութատեխնիկական 
ապահովվածությանը՝ մանկապարտեզներին հաջող վում է տրամադրել որակյալ ծառա
յություններ:

Գծապատկեր 6. Մանկապարտեզների նյութատեխնիկական ապահովվածության 
գնահատականները (առկայության դեպքում)
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4 միավորից ցածր են գնահատվել համակարգչային և տեխնիկական միջոցները, առկա 
խաղահրապարակներն ու մանկապարտեզի շենքային պայմանները (համապատաս խանաբար 
3,49, 3,87, 3,97)։ Միաժամանակ թիրախ մանկապարտեզներում առավել հաճախ առհասարակ 
բացակայում էին խաղահրապարակները, սպորտային դահլիճներն ու համակարգիչները։ 
Այսպես, մանկապարտեզներից օգտվող հարցվողների 77,8%ը նշել են, որ իրենց մանկա
պարտեզում ընդհանրապես բացակայում են համակարգիչներն ու տեխնիկական միջոցները 
(չնայած, որ մանկապարտեզում համակարգչի առկայությունը ՀՀում պարտադիր չի համարվում), 
սպորտային դահլիճներ չկան մանկապարտեզների մոտ 50%ում, մինչդեռ խաղահրապարակներ 
բացակայում են մանկապարտեզների մոտ 8%ում։ 
Ամենաբարձր գնահատականները ստացվել են սննդի որակի (4,34), հակավարակային և 
սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների, մասնավորապես, մանկապարտեզում տարվող մաքրու
թյան ու հակավարակային գործողությունների, (4,31) և ջեռուցման (4,30) համար (վերջիններիս 
առկայության դեպքում)։   
Համեմատաբար բարձր գնահատականներ են ստացել մանկապարտեզների ծառա յությունների 
սոցիալական ու կրթական կողմերը. ընտրանքում միջին գնահատականը կազմել է 4,51 (տես 
Գծապատկեր 7) (4,48՝ քաղաքային և 4,63՝ գյուղական բնակա վայրերում)։ Շատ կարևոր է, որ 
չնայած ծառայությունների որակի միջին գնահատա կանները բավարար են,  դպրոցին 
նախապատրաստող գիտելիքների փոխանցման գնա հատա կաններն ավելի ցածր են (4,4 
միավոր), քան ՎՄԶ այլ ծառայությունների վերաբերյալ գնահատականները, մասնավորապես՝  
աշխատաժամերի հարմարության ստեղծագործա կանության զարգացման կամ ինքնու րույ
նության, տրամաբանելու հմտությունների փո խանց ման մասերով (համապատասխանաբար՝ 
4,6; 4,56; 4,53): Այս փաստը պետք է հաշվի առնվի հատկապես 11+1 բանաձևին անցման 
համատեքստում։
Գծապատկեր 7. Մանկապարտեզի գործունեության գնահատականները

Գյուղական և քաղաքային բնակավայրերի գնահատականները համեմատելիս պարզվում 
է, որ գյուղական բնակչությունն ավելի բավարարված է մանկապարտեզների և՛ 
ապահովվածությամբ, և՛ որակով, քան քաղաքային բնակչությունը (համապա տասխանաբար, 
ապահովվածության համար միջինում 4,29 միավոր՝ 3,99ի համեմատ, և որակի համար՝ միջինում 
4,63՝ 4,28ի համեմատ)։ Ամենայն հավանականությամբ այս փաստը պայմանավորված է 
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գյուղական բնակչության շրջանում առհասարակ սպա սումների ավելի ցածր մակարդակով, քան 
քաղաքացիների շրջանում։ Համաձայն ստաց ված տվյալների՝ գյուղական համայնքների 
բնակչությունն օգտագործում է գնահատման ավելի դրական սանդղակ, քան քաղաքային 
բնակիչները։
Պետք է նշել, որ պետական և մասնավոր մանկապարտեզների նյութատեխնիկական ապա
հովվածության գնահատականների միջև էական տարբերություն չի արձանագրվել. միջին 
գնահատականները կազմում են համապատասխանաբար 4.11 և 4.18 միավոր։ Մինչ դեռ 
գոյություն ունի որոշակի տարբերություն հաստատությունների կողմից մատուցվող սոցիալ
ուսումնական ծառայությունների գնահատականների մասով. պետական մանկա պարտեզներն 
այս կտրվածքով ստացել են ավելի բարձր գնահատականներ, քան մասնա վորները 
(համապատասխանաբար՝ 4.50 և 4.38 միավոր)։ Ավելի մանրակրկիտ վերլու ծությունից պարզ է 
դառնում, որ մասնավոր մանկապարտեզներն ավելի արդյունավետ են գործում շենքային 
պայմանների (4.26՝ 3.95ի համեմատ), ջեռուցման (4.47՝ 4,29ի համեմատ), գույքի (4.21՝ 4.03ի 
համեմատ) ապահովման մասով, իսկ ահա պետական մանկապարտեզները առաջ են անցնում 
տրամադրվող սննդի որակի գնահատականներով (3.8՝ 4.4ի համեմատ) (տես Հավելված 3, 
Աղյուսակ 12)։ Մասնավոր մանկապարտեզները ստացել են մի փոքր ավելի բարձր գնա-
հատական՝ ըստ դպրոցին նախապատրաստող գիտելիքների փոխանցման չափանիշի  (4.5 
միավոր՝ պետական մանկապարտեզների 4.4 միավորի համեմատ), սակայն ընդհանուր 
առմամբ նրանք ստացել են ավելի ցածր միավորներ բոլոր մնացած գնահատման 
չափանիշներով (հատկապես ֆիզիկական դաստիարակության և կոփման (4.1՝ 4,5ի համեմատ) 
և դաստիարակության, քաղաքա վարության նորմերի ուսուցման (4.3՝ 4,5ի համեմատ) մասով 
(տես Աղյուսակ 23))։

Աղյուսակ 23. Պետական և մասնավոր մանկապարտեզների ծառայությունների որակի 
գնահատումը

Գնահատեք, խնդրեմ, 
մանկապարտեզի 
ծառայությունների որակը

Ինչպիսի՞ մանկապարտեզ է հաճախում երեխան:

Մասնավոր Պետական

Միջին Նվազագույն Առավելագույն Միջին Նվա
զագույն

Առա
վելագույն

Դպրոցին նախապատրաստող 
գիտելիքների փոխանցում 4.47 3 5 4.40 1 5

Խոսքի,հաղորդակցման 
զարգացում 4.42 3 5 4.50 1 5

Դաստիարակություն, 
քաղաքավարության նորմերի 
ուսուցանում

4.32 2 5 4.54 1 5

Ինքնուրույնության, 
տրամաբանելու 
հմտությունների փոխանցում

4.47 2 5 4.55 2 5

Ստեղծագործականության 
զարգացում /նկարչ., երգ, պար/ 4.42 2 5 4.57 1 5

Ֆիզիկական 
դաստիարակություն, կոփում 4.16 2 5 4.48 1 5

Մանկապարտեզներում տրամադրված ծառայությունների մասին մեկ այլ դրական արդյունք 
ստացվել է անձնակազմի կողմից երեխաների նկատմամբ ցուցաբերվող վերա բերմունքի և հան
դուրժողականության վերաբերյալ գնահատման անուղղակի հարցերի միջոցով։ Հարցվողներին 
առաջարկվել էր նշել, թե որքանով են նրանք համամիտ որոշակի դատողությունների հետ (տես 
Աղյուսակ 24)։ 
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Աղյուսակ 24. Խոսելով Ձեր երեխայի մանկապարտեզի մասին՝ որքանո՞վ եք համամիտ 
հետևյալ դատողությունների հետ (տոկոսներով)

Դատողություն Լիովին 
համա միտ 
եմ

Հիմնա-
կա նում 
համամիտ 
եմ

Հիմնա-
կա  նում 
համամիտ 
չեմ

  Ընդհան-
րապես 
համամիտ 
չեմ

Ընդամենը՝ 
մանկապարտեզ 
հաճախողներից

1.Երեխաների նկատմամբ 
ցուցաբերվում է մշտական                    
խնամք և բարյացակամություն:

66.4 30.8 2.5 .3 100.0

2.Ծնողները շարունակաբար 
տեղեկացվում են իրենց  երեխաների 
առաջընթացի մասին:

68.4 27.3 3.8 .5 100.0

3.Դաստիարակները/աշխատակիցները 
համբերատար լսում են բոլոր ծնողների 
պահանջներն ու առաջարկությունները: 

67.8 25.6 5.8 .8 100.0

4.Տարբեր կենսամակարդակ ունեցող 
ընտանիքների երեխաները ստանում 
են միևնույն վերաբերմունքն ու 
ծառայությունները:

66.3 26.8 5.3 1.5 100.0

Պատասխանները ցույց են տալիս, որ, մեծամասամբ, երեխաների նկատմամբ ցուցաբերվում է 
մշտական խնամք և բարյացակամություն, իսկ ծնողները շարունակաբար տեղեկացվում են 
իրենց երեխաների առաջընթացի մասին։ Այնուամենայնիվ, մանկա պար տեզներից օգտվող 
հարցվողների 7%ը համամիտ չեն, որ  դաստիա րակ ները/աշխա տա կից ները համբերատար 
լսում են բոլոր ծնողների պահանջներն ու առաջարկությունները: Մանկապարտեզներից օգտվող 
հարցվողների 7%ն էլ համամիտ չէ, որ տարբեր կենսամակարդակ ունեցող ընտանիքների 
երեխաները ստանում են միևնույն վերա բերմունքն ու ծառայությունները:
Ներառական կրթության վերաբերյալ ընկալումները
Բավականին հիասթափեցնող արդյունքներ են ստացվել ներառական կրթության վերաբերյալ 
ընկալումների մասով: Հարցվողների պատասխաններից ելնելով՝ այն մանկա պարտեզները, ուր 
հաճախում են ԿԱՊԿՈՒ կամ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ կազմում են մոտ 14%։ 
Գյուղական համայնքներում հարցվողների 92.6%-ը նշել է, որ իրենց երեխայի խումբ կամ 
ման կապարտեզ ԿԱՊԿՈՒ երեխաներ չեն հաճախում, այդ ցուցանիշը քաղաքային հա
մայնքներում կազմել է 83.7% (տես Գծա պատկեր 8)։ 
Գծապատկեր 8. Քաղաքային և գյուղական մանկապարտեզներում ԿԱՊԿՈՒ երեխաների 
ընդգրկվածությունը
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Հարցվողների 14.5%-ը նշել են, որ բացասաբար կվերաբերվեին, եթե իրենց երեխայի խումբ 
կամ մանկապարտեզ հաճախեին ԿԱՊԿՈՒ կամ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ: 
Ներառական կրթության նկատմամբ բացասական ընկալում ունեցող հարց վողներն ավելի շատ 
հանդիպում են Կոտայք, Շիրակ և Գեղարքունիք մարզերում (համա պատասխանաբար 23.5%, 
22.2% և 20%)։ Հատկանշական է, որ գյուղական բնակավայրերի բնակիչներն ավելի 
հանդուրժող են ներառական նախադպրոցական կրթության հարցում, քան քաղաքային 
բնակչությունը։ (տես Գծապատկեր 9)։ 

Գծապատկեր 9. Հարցվողների վերաբերմունքը ԿԱՊԿՈՒ երեխաներին 
մանկապարտեզներում ընդգրկելու վերաբերյալ 

Մանկապարտեզներում ԿԱՊԿՈՒ երեխաների ընդգրկվածության մասով դրական 
վերաբերմունքի ամենացածր ցուցանիշն ու չեզոք վերաբերմունքի ամենա բարձր ցուցանիշը 
գրանցվել է Երևանում (մանակապարտեզ հաճախող երևանցի հարց վողների միայն 58.6%ն է 
նշել, որ դրական կվերաբերվեին այդ փաստին և 22.1%ը նշել է, որ իրենց համար միևնույնն է)։ 
Աշխատանք ունեցող հարցվողներն ավելի դրական են տրամադրված ներառական կրթության 
հանդեպ, հարցվողների մեջ կանայք ավելի անհանդուրժող են, քան տղամարդիկ (տես Հավելված 
3, Աղյուսակներ 14, 15).  

Ներառական կրթության հանդեպ վերաբերմունքը կապված է հարցվողների կենսափորձի կամ 
փորձառության հետ։ Այն հարցվողները, ում երեխան հաճախում է այնպիսի մանկապարտեզ, 
որտեղ կան ԿԱՊԿՈՒ երեխաներ, ավելի դրական են տրամադրված ԿԱՊԿՈՒ երեխաների 
ներառվածության հարցում (տես՝ Գծապատկեր 10)։ Սա կարևոր միտում է, որը ցույց է տալիս, 
որ որքան շատ ման կապարտեզները որդեգրեն ներառական կրթության ծրագրեր, այնքան 
ներառա կանության հանդեպ վերաբերմունքը կփոխվի դեպի դրականը։
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Գծապատկեր 10. Հարցվողների վերաբերմունքը ԿԱՊԿՈՒ երեխաներին 
մանկապարտեզներում ընդգրկելու վերաբերյալ՝ ըստ մանկապարտեզում այդպիսի 
երեխաների փաստացի ընդգրկվածության  

Մանկապարտեզի հետ կապված ծախսերը
Ըստ ստաց ված տվյալ նե րի՝ ՀՀում ըն տա նիք նե րի կող մից նա խադպ րո ցա կան կրթութ յանն 
առնչ վող ամ սա կան մի ջին ծախ սը կազ մում է 4700 ՀՀ դրամ: Ու շագ րավ է, որ բա ցի պաշ տո նա
կան վճար նե րից (ո րոնք ընտ րան քում մի ջի նում կազ մում են մոտ 4000 ՀՀ դրամ) ծնող ներն ամ
սա կան վճա րում են մոտ 220 ՀՀ դրամ դաս տիա րակ նե րի/օգ նա կան նե րի ոչ պաշ տո նա կան նվեր
նե րի և 150 ՀՀ դրամ հա տուկ պա րա գա նե րի/պի տույք նե րի հա մար։ Բա ցի այս գու մար նե րից ամ
սա կան կազ մա կերպ վում է դրա մա հա վաք մոտ 290 ՀՀ դրա մի չա փով։ Ընդ հա նուր առ մամբ, 
դաս տիա րակ նե րին նվեր նե րի/ոչ պաշ տո նա կան վճար նե րի հա վա քագ րու մը տե ղի է ու նե նում 
տա րե կան մի քա նի ան գամ, ին չը նշա նա կում է, որ դաս տիա րակ նե րի հա մար տա րե կան ա վե լի 
քան 2000 ՀՀ դրամ է հա վաք վում։ Պարզ վել է նաև, որ ՏՏնե րի բյու ջե նե րից բա վա կա նին մեծ 
գու մար ծախս վում է ե րե խա նե րի կա րիք նե րի հա մար. մաս նա վո րա պես սո վո րա կան ամս վա 
կտրված քով բյու ջեի ա վե լի քան 32%ը ծախս վում է 36 տա րե կան ըն տա նի քի  ան դամ նե րի վրա։ 

ՎՄԶի հետ կապ ված ընդ հա նուր ծախ սերն ա վե լի մեծ են քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում, քան 
գյու ղա կան, չնա յած այդ տար բե րութ յու նը կազ մում է ամ սա կան մոտ 1000 ՀՀ դրամ (տես Հա վել
ված 3, Աղ յու սակ 16)։ Այ նո ւա մե նայ նիվ,  քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում նա խա դպրո ցա կան 
կրթութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի դի մաց ա ռա վե լա գույն ծախ սը կազ մում է մոտ 80.000 ՀՀ դրամ, 
ին չը մի քա նի ան գամ ա վե լի բարձր է գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի նմա նա տիպ ծախ սե րից (ա ռա
վե լա գույ նը 18.000 ՀՀ դրամ)։ Ա մե նա թանկ ՎՄԶ ծա ռա յութ յուն նե րը ար ձա նագր վել են Ա րա գա
ծոտ նի, Ա րա րա տի, Շի րա կի մար զե րում և Եր ևան քա ղա քում (ամ սա կան ա վե լի քան 5000 ՀՀ 
դրամ)։

Ընդ հա նուր ծախ սե րի կա ռուց ված քի ման րա մասն վեր լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, որ գյու-
ղա կան հա մայնք նե րում ոչ պաշ տո նա կան վճար նե րի, հա տուկ պա րա գա նե րի/պի տույք նե-
րի և  այլ դրա մա հա վաք նե րի հետ կապ ված ծախ սե րը մի քա նի ան գամ ցածր են, քան նույ-
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նա տիպ ծախ սե րը քա ղա քա յին բնա կիչ նե րի շրջա նում (տես Աղ յու սակ 25)։ Գ յու ղա կան բնա
կա վայ րե րի ըն տա նիք նե րը ի րենց ընդ հա նուր ծախ սե րից միայն 3%ից քիչ գու մար են ծախ սում ոչ 
պաշ տո նա կան վճար նե րի վրա, մինչ դեռ քա ղա քա յին բնա կիչ նե րի շրջա նում ա վե լի «տա րած
ված» են ոչ պաշ տո նա կան վճա րում նե րը։ՎՄԶ առնչ վող ընդ հա նուր ծախ սե րի ա վե լի քան 17%ը 
վե րա բեր վում են պաշ տո նա կան վճա րում նե րից բա ցի կա տար վող, այլ ոչպաշ տո նա կան ծախ
սե րին։

Աղ յու սակ 25. Մանկապարտեզների ծառայությունների համար ամսական ծախսերը
Բնակավայրի տիպը Որքա՞ն գումար եք ծախսում մանկապարտեզի ծառայությունների համար 

սովորական ամսվա ընթացքում: (ՀՀ դրամով)

Պաշտո-
նական 

վճարում

Ոչ պաշտոնական վճար/
նվեր դաստիարակին/ 

օգնականին

Այլ 
դրամա-

հավաքներ

Հատուկ 
պարագաներ/ 
պիտույքներ

Քաղաքային Միջին 4137.25 283.56 362.54 191.95

Նվազագույն 0 0 0 0

Առավելագույն 80000 20000 10000 10000

Գյուղական Միջին 4112.77 34.74 73.23 37.89

Նվազագույն 0 0 0 0

Առավելագույն 18000 1000 1000 2000

Տվյալները ագրեգացվել են նաև պարզելու համար այն ՏՏների բաշխումը ըստ մարզերի, որոնք 
մանկապարտեզում որևէ ոչպաշտոնական վճար առհասարակ չեն կատարում: Լոռին, 
Արագածոտնը, Շիրակն ու Արարատը այն մարզերն են, որտեղ ՏՏ-ների ավելի քան 90%-ը 
որևէ գումար չի ծախսում ոչ պաշտոնական վճարումների վրա, մինչդեռ Գեղարքունիքը, 
Երևանն ու Սյունիքը «ամենակոռումպացված» մարզերն են. ոչ պաշտոնական վճարների 
վերաբերյալ ցուցանիշները հարաբերականորեն բարձր են։ Սյունիքում ՏՏների միայն                 
71.4% ն է, որ որևէ ոչպաշտոնական վճար չի կատարում, Երևանում և Գեղարքունիքում 
ցուցանիշները համապատասխանաբար կազմում են՝ 72.6% և 78.3% (տես Հավելված 3,                     
Աղյուսակ 17) 

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ՄՆԱԼՈՒ ՑՈՒՑԱՆԻՇԸ, 
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՆ ՈՒ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ

Հետազոտության խնդիրներից ելնելով՝ «դուրս մնացած»/չընդգրկված հասկացությունը օգ տա
գործվել է այն ՏՏների կամ երեխաների նկատմամբ, որոնք հետազոտության պահին որևէ 
տեսակի նախադպրոցական կրթական հաստատությունում ընդգրկված չեն եղել։ Ինչպես վերը 
նշվել է, թիրախավորված ՏՏների 31.6%ն իրենց երեխաներից ոչ մեկին չեն ընդգրկել որևէ 
տեսակի նախադպրոցական կրթական ծառայություններում: Հիմնվելով հարցման տվյալների 
վրա՝ Հայաստանում 3-6 տարեկան երեխաների՝ նախադպրոցական կրթությունից դուրս 
մնալու ցուցանիշը կազմել է 32.7%:

Տավուշի, Կոտայքի և Լոռու մարզերում թիրախավորված երեխաների կեսից ավելին ներգրավված 
չեն ՎՄԶ որևէ ծառայություններում (չընդգրկվածության ցուցանիշները՝ համապատասխանաբար 
61.7%, 59.1% և 53.2%)։ Ամենացածր չընդգրկվածության ցու ցանիշներ հաշվարկվել է Երևանում, 
Արագածոտն և Արմավիր մարզերում, որտեղ թիրախավորված երեխաների ¼ից պակաս մասն 
է, որ որևէ տեսակի նախադպրոցական կրթական հաստատություն չի հաճախում (տես Նկար 1)։
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Նկար 1. Նախադպրոցական կրթությունից դուրս մնացած 3-5 տարեկան երեխաների 
ցուցանիշները ՀՀ մարզերում

Գյուղական բնակավայրերի երեխաներն ավելի հաճախ են դուրս մնում նախա դպրոցական 
կրթությունից, քան քաղաքային բնակավայրերի երեխաները։ Դուրս մնացած երեխաների 
բաշխումն ըստ սեռի ցույց է տալիս, որ դուրս մնացածների մեջ ավելի մեծ մաս են կազմում 
արական սեռի երեխաները, քան իգական սեռի երեխաները (տես Աղյուսակ 26)։

Աղյուսակ 26. Նախադպրոցական կրթությունից դուրս մնացած երեխաների բաշխումն 
ըստ բնակավայրի տիպի և երեխաների սեռի

Բնակավայրերի 
տիպը

3-5 տարեկան դուրս 
մնացած երեխաներ

 Սեռ 3-5 տարեկան դուրս 
մնացած երեխաներ

Տոկոս Տոկոս

Քաղաքային 41.3 Արական 57.0

Գյուղական 58.7 Իգական 43.0

Ընդամենը 100.0 Ընդամենը 100.0

Նախադպրոցական կրթությունից դուրս մնացած երեխաների խնամքը հիմնականում ի րա կա
նաց վում է նրանց ծնող նե րի կող մից (հայր, մայր) (չընդգրկ ված ՏՏնե րի 86.4%ում) և  ոչ թե տա
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տիկ/պա պիկ նե րի (չընդգրկ ված ՏՏնե րի 12.6%ում) (տես Հա վել ված 3 Աղ յու սակ 18)։ Սո ցիալժո
ղովր դագ րա կան այլ բնու թագ րերն ու սում նա սի րե լիս պարզ վել է, որ նա խա դպրո ցա կան կրթութ
յու նից դուրս մնա ցող ե րե խա նե րը ա ռա վել հա ճախ աղ քատ ՏՏից են: Աղ քատ ըն տա նիք նե րից 
նա խադպ րո ցա կան կրթութ յու նից դուրս մնա ցած ե րե խա նե րը կազ մում են ընդ հա նուր ե րե խա
նե րի մոտ 32%ը (տես Աղ յու սակ 27)։

Աղ յու սակ 27. Նախադպրոցական կրթությունից դուրս մնացած/չընդգրկված երեխաների 
բաշխումն ըստ աղքատության կարգավիճակի
 Աղքատության կարգավիճակ Քանակ Տոկոս

Ոչ աղքատ 115 68,0

աղքատ (սննդի ծախսը կազմում է 62%ից պակաս) 54 32,0

Ընդամենը 169 100,0

Գոյություն ունի Հայաստանում չընդգրկվածության էության նախադպրոցական կրթու թյունից 
դուրս մնալու վերաբերյալ ևս մեկ ուշագրավ բացահայտում։ Հարցման արդյունք ները ցույց են 
տալիս, որ դուրս մնացած ընտանիքների ավելի քան 1/3-ի կողմից հատուկ քայլեր են 
ձեռնարկվել իրենց երեխային նախադպրոցական հաստատություն տեղավորելու ուղ-
ղությամբ (տես Աղյուսակ 28)։ Հետևաբար, չընդգրկվածությունը դուրս մնալը անձնական 
ընտրության հետևանք չէ, այլ, ամենայն հավանականությամբ, սոցիալտնտեսական կամ 
կառուցվածքային հանգամանքների արդյունք։ Այս ցուցանիշը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ 
գոյություն ունեն ՎՄԶ մուտքի խոչընդոտներ, որոնք մեծացնում են նախադպրոցական 
կրթությունից դուրս մնացող երեխաների թվաքանակը։

Աղյուսակ 28. Չընդգրկված երեխաների ծնողների կողմից նախադպրոցական 
հաստատություններում ընդգրկելու փորձերը
Եթե չի/չեն հաճախում, ապա արդյո՞ք որևէ փորձ ձեռնարկվե՞լ է երեխային 
նախադպրոցական հաստատություն տեղավորելու համար: 

 Քանակ Տոկոս դուրս մնացած ՏՏներից

Այո 82 39.4

Ոչ 126 60.6

Ընդամենը 208 100.0

Հարցերի մի շարք վերաբերվում էր Հայաստանում նախադպրոցական կրթությունից դուրս 
մնալու պատճառներին: Այդպիսի հարցերից մեկը տրվել էր բոլոր հարցվողներին անկախ 
մանկապարտեզ հաճախելու հանգամանքից՝ բացահայտելու համար նրանց պատ կերացումները 
չընդգրկվածների հնարավոր շարժառիթների մասին: Ինչպես ցույց է տրված Գծապատկեր 11
ում, ըստ հարցվածների, Հայաստանում որոշ ընտանիքներ չեն ուղարկում երեխաներին 
մանկապարտեզ՝ դաստիարակելով նրանց տան պայմաններում՝ ելնելով այնպիսի օբյեկտիվ 
պատճառներից, ինչպիսիք են՝ բարձր վճարները, մոտակայքում մանկապարտեզների բացա
կայությունը, հաստատությունների գերծանրա բեռնվածությունը։ Հարցվողների բավականին 
մեծ խումբ (11.7%ը) կարծում է, որ երեխաների դուրս մնալու տարածված պատճառներից է 
մանկապարտեզներում վարակիչ հիվանդությունների տարածվածությունը։
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Գծապատկեր 11. Պատկերացումները նախադպրոցական կրթությունից դուրս մնալու 
հնարավոր պատճառների մասին

Միաժամանակ բացահայտվել են իրական պատճառները, թե ինչու մանկապարտեզ չեն 
հաճախում 36 տարեկան երեխաներ ունեցող ՏՏների երեխաները։ Այսպիսով, երեխա ներին 
մանկապարտեզ չտանելու ամենատարածված 3 պատճառաբանութուններն են՝ հա -
մայնքում/մոտակայքում որևէ գործող մանկապարտեզի բացակայությունը, ծառա յու թյուն-
ների չբավարարելը ծնողների պահանջներին և որևէ պատճառով երեխային մանկապար-
տեզ չընդունելը ադմինիստրացիայի կողմից (տես Աղյուսակ 29)։

Աղյուսակ 29. Չընդգրկվածության ընդհանուր պատճառները
Ինչո՞ւ երեխան/ները չի/չեն հաճախում որևէ նախադպրոցական կրթական 
հաստատություն:

Տոկոսը 
պատասխաններից 

Համայնքում/մոտակայքում չկա որևէ գործող մանկապարտեզ կամ այլ 
նախադպրոցական ծառայություն

42.3%

Համայնքում գործող մանկապարտեզները կամ այլ նախադպրոցական 
ծառայությունները չեն բավարարում մեր պահանջներին

11.2%

Մեր նախընտրած մանկապարտեզում/այլ նախադպրոցական 
հաստատությունում երեխային չեն ընդունել

10.2%

Մեր երեխան նախադպրոցական որևէ կրթության/խնամքի կարիք չունի 5.1%

Երեխան վատառողջ է կամ ունի հատուկ խնամքի կարիք /հաշմանդամ է/ 2.3%

Չունենք ֆինանսական միջոցներ 7.4%

Երեխան ինքը չցանկացավ մնալ մանկապարտեզում 7.9%
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Եթե փորձենք խմբավորել նախադպրոցական կրթությունից դուրս մնալու հիմնական 
պատճառները, ապա կարելի է սահմանել հիմնախնդիրների հետևյալ ուղղություններ.

1. Համակարգի արդյունավետությանը առնչվող խնդիրներ (մանկապարտեզների բացա
կայություն, գերծանրաբեռնվածություն, անմատչելիություն). շուրջ 55%։

2. Առանձին մանկապարտեզների ծառայությունների որակին առնչվող խնդիրներ (ան
բավարար պայմաններ, երեխայի հետ շփվելու եզրեր գտնելու անկարողություն, սանի
տարահիգիենիկ պայմաններ և այլն). շուրջ 19%։

3. Ընտանիքի սոցիալտնտեսական կենսամակարդակին առնչվող խնդիրներ. շուրջ 7.5%
4. Նախադպրոցական կրթության վերաբերյալ բացասական ընկալում և նախա դպրոցական 

կրթության կարևորության մասին իրազեկության պակաս. շուրջ 5%։

Վերոնշյալ տվյալները կարող են հիմք հանդիսանալ Հայաստանում նախադպրոցական 
կրթությունից դուրս չմնալու համալիր միջոցառումների մշակման գործում: Եթե խնդիր ների 
առաջին խումբն ուղղակիորեն կարգավորելը բարդ է անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների 
սղության պատճառով, ապա խնդիրների երկրորդ խումբը կարող է կարգա վորվել տեղերում՝ 
ավելի արդյունավետ վերահսկման, աշխատակիցների որակավորման կամ այլ միջոցների 
օգտագործմամբ, որոնք չեն պահանջում հավելյալ գումարներ։ Այսպես օրինակ՝ ծնողների 
պահանջներին չբավարարող մանկապարտեզների վերաբերյալ տվյալների վերլուծությունից 
պարզվում է, որ այդտեղ (պատասխանների 40%ը) չեն ապահովում հակավարակային, 
սանիտարահիգիենիկ միջոցառումներ (տես Աղյուսակ 30)։ Հետևաբար, սանիտարահիգիենիկ 
պայմանների բարելավումն ու դրանց հանդեպ պատշաճ վերահսկողությունը կարող են որոշ 
չափով խթանել երեխաներին մանկա պարտեզ տեղավորելու ծնողների ցանկությունը։ 
Այլընտրանքային ծառայություններն ու մանկապարտեզների համար մշակված նորարարական 
ծրագրերը նույնպես կարող են բարելավել իրավիճակը։

Աղյուսակ 30. Մանկապարտեզների կամ այլ նախադպրոցական ծառայությունների 
հանդեպ չընդգրկված երեխաների ծնողների պահանջները (տոկոսը պատասխաններից)  
Մատնանշեք այն պահանջները, որոնց չեն բավարարում 
Ձեր համայնքում գործող մանկապարտեզները կամ այլ 
նախադպրոցական ծառայությունները 

Տոկոսը 
պատասխաններից

Գույքային/շենքային պայմանները վատն են
35.0

Չեն տալիս անհրաժեշտ գիտելիք 5.0

Չեն ապահովում նորմալ խնամք/սնունդ 15.0

Չեն ապահովում հակավարակային, սանիտարահիգիենիկ 
միջոցառումներ

40.0

Այլ 5.0

Ընդամենը 100.0

Չնայած ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով նախադպրոցական կրթությունից 
դուրս մնա ցած ըն տա նիք նե րի թի վը մեծ չէ (մոտ 7.4%), սա կայն այդ ըն տա նիք նե րից ոչ մե կը չի 
ստա ցել որ ևէ ա ջակ ցութ յուն հա մայն քից, սո ցիա լա կան կամ ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն
նե րի, այ լընտ րան քա յին կրթա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից ե րե խա նե րին նա
խադպ րո ցա կան կրթութ յան հաս տա տութ յու նում ընդգր կե լու ուղ ղու թյամբ: Այս տվյալ նե րը թույլ 
են տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ աղ քատ ըն տա նիք նե րի հա մար ՎՄԶ ծա ռա յութ յուն նե րին առնչ վող 
ծախ սե րի կրճատ ման ուղղ ված որ ևէ մի ջոց նե րի ձեռ նարկ ման դեպ քում, աղ քատ նե րի շրջա նում 
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ընդգկ վա ծութ յան ցու ցա նի շը կա ճի։ Ան հրա ժեշտ է ստեղ ծել թի րա խա վոր ված մի ջո ցա ռում ներ, 
ո րոնք ուղղ ված կլի նեն աղ քատ նե րի հա մար դե պի ՎՄԶ մուտ քի մատ չե լիութ յան ա պա հով մա նը։

Մ յուս կող մից, փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րի ժա մա նակ պարզ վել է, որ ո՛չ հա մայն քա յին 
մա կար դա կում, ո՛չ էլ սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի կամ սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նութ յան 
մա կար դա կում գո յութ յուն չու նեն գործ նա կան մե խա նիզմ ներ դուրս մնա ցած ըն տա նիք նե րին 
հա վա քագ րե լու հա մար։ Հարց ման տվյալ նե րը նույն պես հիմ նա վա րում են այս պնդու մը, քա նի 
որ դուրս մնա ցած ըն տա նիք նե րի 95%-ը նշել է, որ հա մայն քի, սո ցիա լա կան կամ ա ռող ջա-
պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի, այ լընտ րան քա յին կրթա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րը երբ ևէ չեն դի մել ի րենց ե րե խա նե րին նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան հաս տա-
տութ յու նում ընդգր կե լու ա ռա ջար կու թյամբ/հոր դո րով (տես Աղ յու սակ 31)։

Աղ յու սակ 31. Համայնքի, սոցիալական կամ առողջապահական ծառայությունների, 
այլընտրանքային կրթական ծառայությունների ներկայացուցիչների կողմից 
առաջարկություններ/հորդորներ նախադպրոցական կրթական հաստատություններում 
երեխաներին ընդգրկելու կապակցությամբ 

Արդյո՞ք երբևէ համայնքի, սոց. կամ առողջապահական ծառայությունների, 
այլընտրանքային կրթական ծառայությունների ներկայացուցիչները դիմել են Ձեզ 
Ձեր երեխաներին նախադպրոցական կրթության հաստատությունում ընդգրկելու 
առաջարկությամբ/հորդորով:

 Տոկոս դուրս մնացած ՏՏներից

Այո 5.3

Ոչ 94.7

Ընդամենը 100.0
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ԳԼՈՒԽ  IV
ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ՄՆԱԼԸ.                               

ՈՐԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ԿԱՐԻՔՆԵՐԸ

ՖԽ հարցազրույցների ընթացքում մասնակիցները ներգրավված էին նախադպրոցական 
կրթութ յան ու ՎՄԶ ո լոր տի վե րա բեր յալ տար բեր թե մա տիկ ուղ ղութ յուն նե րի քննարկ մա նը։ Ինչ
պես ար դեն նշվել է, բո լոր մաս նա կից նե րը հան դի սա նում էին ման կա պար տեզ չհա ճա խող նա
խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի ծնող ներ։ Չ նա յած այն փաս տին, որ մաս նա կից նե րից ոչ 
մե կը չէր օգտ վում ման կա պար տեզ նե րի ծա ռա յութ յուն նե րից, նրանց ընդ հա նուր թվից կամ 64 
հո գուց միայն մի քա նիսն էին կար ծում, որ տնա յին պայ ման նե րում խնամքն ա վե լի արդ յու նա
վետ է ե րե խա նե րի հա մար, քան ինս տի տու ցիո նա լաց ված խնամ քը։ 
Քն նար կում նե րի ա ռանց քա յին ուղ ղութ յուն նե րից մեկն էր ինս տի տու ցիո նա լաց ված նա խադպ րո
ցա կան կրթութ յան ա ռա վե լութ յուն նե րի քննար կու մը և հա մե մա տութ յու նը տնա յին պայ ման նե
րում խնամ քի հետ։ Ներ քոնշ յալ Աղ յու սա կում ամ փոփ ված են վի զո ւալ ո րոշ տեխ նի կա նե րի կի
րառ մամբ ստաց ված քննարկ ման արդ յունք նե րը, բնու թագ րե լու հա մար մաս նա կից նե րի կող մից 
ՎՄԶ գոր ծա ռույթ նե րի ըն կա լումն ու տնա յին պայ ման նե րում ու հաս տա տութ յուն նե րում մա տուց
վող ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կը (տես Աղ յու սակ 32)։ Բո լոր ՖԽՔնե րից ար ված հիմ նա կան բա ցա
հայ տումն այն է, որ ե րե խա յի կեն սա կան խնամ քին առնչ վող գոր ծա ռույթ նեիը, ինչ պի սիք են 
սնուն դը, քունն ու հի գիե նան, ա վե լի լավ են կազ մա կերպ վում տնա յին պայ ման նե րում, քան նա
խադպ րո ցա կան կրթութ յան հաս տա տութ յուն նե րում։ Քն նար կում նե րի մեջ ընդգրկ ված բո լոր 
ծնող նե րը, նե րառ յալ աղ քատ և հե ռա վոր ու փոքր գյու ղե րի ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րը, վստահ 
էին, որ նրանք կա րող են խնամ քի ա վե լի բար վոք պայ ման ներ ա պա հո վել ի րենց ե րե խա նե րի 
հա մար, քան նա խադպ րո ցա կան կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րը, մաս նա վո րա պես պե տա կան 
ման կա պար տեզ նե րը։ Խո սե լով ՎՄԶի հետ կապ ված այլ գոր ծա ռույթ նե րի մա սին՝ բո լոր խմբե
րը հա մա ձայ նե ցին, որ ման կա պար տեզ ներն ա վե լի արդ յու նա վետ են դրանց ի րա գործ ման հար
ցում, քան ըն տա նի քը։ Դաս տիա րա կութ յան, քա ղա քա վա րութ յան նոր մե րի, ինչ պես նաև ֆի զի
կա կան դաս տիա րա կութ յան ու կոփ ման ու սու ցա նու մը դի տարկ վեց հա վա սար արդ յու նա վետ 
տան պայ ման նե րում և հաս տա տութ յուն նե րում։ Այս արդ յունք նե րը ևս մեկ ան գամ փաս տում են, 
որ Հա յաս տա նում ծնող ներն ու նեն հիմ նա կա նում դրա կան վե րա բեր մունք ինս տի տու ցիո նա լաց
ված ՎՄԶ ծա ռա յութ յուն նե րի հան դեպ. ընդ հա նուր առ մամբ նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան 
կար ևո րութ յան ըն կա լու մը բա վա կա նին դրա կան է։ 

Աղյուսակ 32. Տնային պայմաններում և հաստատություններում ՎՄԶ ծառայությունների 
որակի համեմատություն      

Տանը Մանկապարտեզներում, այլ 
նախադպրոցական կրթական 
հաստատություններում

1. Խնամք /սնունդ, քուն և այլն/ +*
2. Դպրոցին նախապատրաստող գիտելիքների փոխանցում +*
3. Խոսքի, մայրենի լեզվի հաղորդակցման զարգացում +*
4. Դաստիարակություն, քաղաքավարության նորմերի 
ուսուցանում

+** +*

5. Ինքնուրույնության, տրամաբանելու հմտությունների 
փոխանցում

+*

6. Ստեղծագործականության զարգացում /նկարչություն, երգ, 
պար/

+*

7. Ֆիզիկական դաստիարակություն, կոփում +** +*

* Արդյունքները ստացվել են 9 ՖԽներում   **Արդյունքները ստացվել են 1 ՖԽում    
 *** Արդյունքները ստացվել են 2 ՖԽներում:
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Լավ սննդից և հիգիենայից բացի, որպես տնային պայմաններում երեխաների խնամքի 
առավելություններ, մասնակիցներն առանձնացրել են երեխայի սերտ կապը ընտանիքի այլ 
անդամների հետ, ավելի ինտենսիվ շփումը ծնողների և տատիկպապիկների հետ, ամուր 
դիմադրողական համակարգի առկայությունն ու սուրվարակային հիվան դություններով հիվան
դա նալու հազվադեպությունը (տես Աղյուսակ 33)։ Պետք է նշել, որ  սուրվարակային հի
վանդություններն ու առողջական խնդիրները հատկապես կարևորվել են աղքատ ըն տանիքների 
կողմից: Աղքատ ընտանիքների հետ Ֆխների ընթացքում մաս նակիցների հիմ նական մտա
հոգությունն իրենց երեխաների առողջությունն էր։ ՖԽ մասնակիցներից շատերն են նշել իրենց 
երեխաների հիվանդությունների մասին։ Մար զերի աղքատ ընտանիքների ծնողներից շատերն 
իրենց երեխաներին չեն տանում մանկա պարտեզ նրանց վատ առողջության ու թույլ 
դիմադրողականության պատճառով։

Աղյուսակ 33. Տնային պայմաններում խնամքի առավելություններն ու թերությունները 
Առավելություն Թերություն

Երեխայի հետ կապված Հազվադեպ են հիվանդանում, ավելի 
ամուր դիմադրողականություն, 
ավելի լավ սնունդ, ավելի շատ սեր և 
ուշադրություն

Էգոիզմ, շփման պակաս, գիտելիքի 
պակաս, ամաչկոտություն, 
դաստիարակության պակաս, 
զբաքմունքի պակաս, համակարգչից, 
հեռուստացույցից, սերիալներից 
կախվածություն

Խնամքն իրականացնողի հետ 
կապված

Ուժգին կապ երեխայի հետ, 
փոխվստահություն

Մորից կախվածություն, ազատ ժամանակի 
պակաս, աշխատանք ունենալու 
անհնարինություն, ձանձրալի առօրյա

Ընտանիքի հետ կապված Ավելի արդյունավետ հաղորդակցում, 
ուժգին կապ ընտանիքի մեծերի հետ

հոգնածություն, որոշ կոնֆլիտների/ 
վիճաբանւթյունների առաջացում

ՖԽներից արված մեկ այլ բացահայատումներից է այն, որ նախադպրոցական կրթութ յու նից 
դուրս մնա ցած ե րե խա նե րի խնամքն ա վե լի հա ճախ կազ մա կերպ վում է տա տիկպա պիկ նե րի 
կող մից Եր ևա նում, քան մար զե րում։ Հատ կան շա կան է, որ Եր ևա նում տա տիկ ներն ա ջակ ցում են 
ի րենց դուստ րե րին կամ հարս նե րին ե րե խա յի խնամ քի հար ցում, մինչ դեռ գյու ղա կան հա մայք
նե րում մաս նա կից նե րը հա ճախ պատ մում էին, որ սկե սուր նե րը չեն օգ նում ե րե խա յին խնա մել. 
ա վե լին՝ հա ճախ ա ռա ջա նում են տա րա ձայ նութ յուն ներ ե րե խա յի խնամ քի ու դաս տի րա կութ յան 
հետ կապ ված։ Գ յու ղա կան բնա կա վայ րե րում ըն տա նիք նե րը հիմ նա կա նում ընդ լայն ված կազմ 
են ու նե նում. ա վան դա բար ե րի տա սարդ ա մու սին ներն ապ րում են ի րենց ծնող նե րի հետ։ Սա
կայն քննար կում նե րի արդ յուն քում բա ցա հայտ վեց սե րունդ նե րի միջև գո յութ յուն ու նե ցող ե րե
խա յի խնամ քի հետ կապ ված  նե րըն տա նե կան տա րա ձայ նութ յուն ներ։ Պարզ վում է, որ ե թե մայ
րը աշ խա տանք չու նի, ա պա գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում ըն տա նի քի մե ծե րը հիմ նա կա նում չեն 
ա ջակ ցում ե րե խա յին խնա մե լու պար տա կա նութ յուն նե րի հետ կապ ված։ Ն րանք նա խընտ րում 
են ե րե խա յի հետ խա ղալ կամ զբոս նել մի քա նի ժա մով, սա կայն սննդի, հի գիե նա յի, քնե լու և  այլ 
հար ցե րը մե ծա մա սամբ կազ մա կերպ վում են մայ րե րի կող մից։ Այս կա պակ ցութ յամբ մեկ այլ ան
հանգս տաց նող բա ցա հայ տում կա տար վել է ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե րի ծնող նե րի հետ ՖԽնե րի ըն
թա ցում. հա ճախ ըն տա նի քի ա վագ սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը թե րագ նա հա տում են բժշկա
կան ծա ռա յութ յուն նե րի կարև րութ յունն ու ե րե խա յին նա խադպ րո ցա կան կրթա կան կամ վե րա
կանգ նո ղա կան ծա յութ յուն նե րում նե րա ռե լու կար ևո րութ յու նը։ Ե րե խա նե րի մայ րե րը բո ղո քում 
էին, որ հա ճախ սկե սուր ներն ու սկես րայր նե րը մորն են մե ղադ րում հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ե րե խա ու նե նա լու հա մար, ինչ պես նաև դժգո հում են մայ րե րի կող մից նա խա ձեռն վող բժշկա կան 
ու վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա յութ յուն նե րի վրա կա տար վող ա վե լորդ ծախ սե րից։ ԿԱՊԿՈՒ ե րե
խա նե րի ծնող նե րը տա րա ձայ նութ յուն ներ ու վի ճա բա նութ յուն ներ են ու նե նում ըն տա նի քում 
ա վագ սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ՝ կապ ված ե րե խա յի նե րա ռա կա նութ յան անհ րա ժեշ



ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

64

տութ յան հետ։ Ա վագ սե րունդն ա ռա վել հակ ված է թաքց նել ըն տա նի քի խնդիր նե րը հա սա-
րա կութ յու նից և ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե րին մե կու սաց նել տա նը։
ՖԽՔ-նե րից մեջ բե րում ներ՝ ե րե խա յի խնամ քի հետ կապ ված տա րա ձայ նութ յուն նե րի                            
վե րա բեր յալ 
Տա վու շի ՖԽՔ, ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա ներ.
«-Ինչ պես Ք րիս տի նան նշեց, մենք միշտ մե նակ ենք մեր պրոբ լեմ նե րով, ան գամ ե թե մենք              
ու նենք ա մու սին, ա մուս նու ծնող ներ, միայն մենք ենք հաս կա նում մեր կա րիք նե րը։ Օ րի նակ՝ 
ես շատ եմ ու զում ե րե խա յիս տա նել ա մեն տեղ՝ ման կա պար տեզ, « Հույ սի Կա մուրջ», Ա րաբ-
կիր կենտ րոն, բայց ոչ մե կը չի օգ նում...  Ին չո՞ւ պետք է հա րա զատ ներն օգ նեն։ Ն րանք սի րում 
են ե րե խա յին, սա կայն չեն հաս կա նում, թե ինչ է կա տար վում ու չեն պատ կե րաց նում, որ դա 
կար ևոր է ե րե խա յի հա մար...
- Հա՛, ար դեն չորս տա րի է, ինչ ես բա ցատ րում եմ ա մուս նուս ծնող նե րին, որ դա կար ևոր է, 
սա կայն միշտ նույն պա տաս խանն են տա լիս, որ «մեկ է՝ ա մեն ինչ նույնն է լի նե լու, ան գամ 
ե թե դու ե րե խա յին ոչ մի տեղ էլ չտա նես»։ Բայց ես ա նում եմ, քա նի որ ու զում եմ ա մեն ինչ 
ա նել, որ օգ նեմ ե րե խա յիս... Ըն տա նիքս չի ցան կա նում օգ նել ինձ ո՛չ ֆի նան սա պես, ո՛չ էլ ֆի-
զի կա պես, նրանք ըն դա մե նը խո սում են...
- Ճիշտ է, նրանք ան գամ ա սում են, որ իմ մեղքն է, որ մենք այս պի սի ե րե խա ու նեն։
- Հա՛, օ րի նակ, երբ ե րե խա յին շնչա ռա կան սար քով հի վան դա նո ցից տուն բե րե ցինք ու ես 
սկսե ցի ա նել այն ա մե նը, ինչ բժիշկն էր ա սել, սկե սուրս սո վո րա բար ա սում էր. «Ին չո՞ւ ես 
նման բա ներ ա նում։ Դա քո մեղքն է, որ ե րե խան սո վո րում է այդ սար քին»։ Ես չեմ կա րո ղա-
նում բա ցատ րել նրան, որ դա կար ևոր է, ու սա բժշկի խոր հուրդ ներն են։ Նա ա սում է. « Չէ՛, էդ 
դու քե զա նից ես վերց րել ու դու ա նում ես այն, ինչ ու զում ես...»»
Վա յոց Ձո րի ՖԽ, բա րե կե ցիկ ներ
«- Տան բա ցա սա կան կողմն այն է, որ հա ճախ մայ րը կամ հայրն ա սում են. « Մի ա րա այդ-
պես», մեկ էլ հե տո տա տիկն ա սում է. « Դե լավ, բան մի ա սեք, թող ա նի:» Օ րի նակ՝ ես ա սում 
եմ՝ « Հերիք ա, էլ ման դա րին չու տես:», մեկ էլ տես նեմ ին քը է րե խուն տա լիս ա ու ա սում ա՝ 
« Բա նի տեղ մի դիր, թող ու տի, նոր մալ է...»։
- Ճիշտ է, կամ էլ երբ դու բար կա նում ես ե րե խա յիդ վրա, նրանք սկսում են պաշտ պա նել 
նրան...»  

ՖԽ մաս նա կից նե րի քննարկ ման հա ջորդ խնդիրն էր գնա հա տել ի րենց հա մայնք նե րում նա
խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն նե րի կար ևո րութ յունն ու մատ չե լիութ յու նը և փոր ձել դուրս 
բե րել մուտ քի հիմ նա կան խո չըն դոտ նե րը։ Աղ յու սակ 34ում ամ փոփ ված են  բո լոր 9 ՖԽնե րի 
կող մից տրված ման կա պար տեզ նե րի, նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան դա սըն թաց նե րի և զար
գաց ման խմբակ նե րի (ինչ պի սիք են օ րի նակ՝ սպոր տա յին, ար վես տի) վե րա բեր յալ մի ջին գնա
հա տա կան նե րը։ Նշ ված բո լոր հաս տա տութ յուն նե րի կար ևո րութ յու նը ծնող նե րի կող մից գնա
հատ վել է շատ բարձր (ա ռա վե լա գույն 5 միա վո րի մոտ)։ Ու շագ րավ է, որ սպոր տա յին, ար վես
տի և  այլ խմբակ նե րի կար ևո րութ յան գնա հա տա կան ներն ա մե նա բարձրն են։ Ման կա պար տեզ
ներն ու դպրո ցա հեն նա խա կրթա րան նե րը հա վա սա րա պես կար ևոր են հա մար վել՝ չնա յած 
դրանց մատ չե լութ յան գնա հա տա կան նե րը 3 և 3ից պա կաս են։
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Աղ յու սակ 34. Նախադպրոցական կրթական ծառայությունների կարևորությունն ու 
մատչելիությունը, հիմնական սահմանափակումները

Նախադպրոցական 
կրթական 
ծառայություններ

Կարևորությունը
/1-5 բալ/

Մատչելիությունը
/1-5 բալ/

Խոչընդոտներ, 
սահմանափակումներ 

Մանկապարտեզ 4.8 3 Գյուղական ու փոքր քաղաքային 
բնակավայրերում պակաս/
բացակայություն, փոխադրման/
տրանսպորտի հետ կապված 
բարդություններ, հերթեր/
գերծանրաբեռնվածություն, երրորդ 
անձի/միջնորդի միջամտություն, 
վճարներ, խտրական 
վերաբերմունք, ոչ պաշտոնական 
դրամահավաքներ, վատ շենքային 
պայմաններ, դայակների պակաս 
պակաս

Նախադպրոցական 
կրթության 
դասընթացներ

4.7 2.3 Գյուղական ու փոքր քաղաքային 
բնակավայրերում պակաս/
բացակայություն, փոխադրման/
տրանսպորտի հետ կապված 
բարդություններ, վճարներ, 
օրվա և ամսվա կտրվածքով 
կարճատևություն

Զարգացման 
խմբակներ 
(սպորտ, արվեստ և 
այլն)

5 2 Գյուղական ու փոքր քաղաքային 
բնակավայրերում փոխադրման/
տրանսպորտի հետ կապված 
բարդություններ,  վճարներ

Որպես փաստ, պետք է արձանագրել, որ խմբակների մատչելիությունը երեխաների համար 
ամենացածրն է (միջին գնահատականը 2 է)։ Փոքր գյուղական բնակավայրերում սովորաբար 
չկան որևէ տեսակի հարմարություններ սպորտային խմբակների գործու նեության համար, 
հատկապես լողի, որը բազմիցս նշվել է որպես ցանկալի ծառայություն երեխաների համար։ 
Հատկապես սպորտի, լողավազանի և դահլիճների անհրա ժեշտությունն էական է ԿԱՊԿՈՒ 
ընտանիքների համար, քանի որ նրանց երեխաներն ունեն հատուկ ֆիզիկական վարժություն
ների կարիք։ Տավուշի, Վայոց Ձորի և Արարատի մարզերի գյուղական և փոքր քաղաքային 
բնակավայրերում հնարա վորություն չկա կազմակերպելու նման ծառայություններ։ Ծնողները 
ստիպված են իրենց երեխաներին տանել մարզկենտրոններում կամ մեծ քաղաքներում գործող 
սպորտային խմբակներ, ինչը բավականին թանկ և բարդ գործ է՝ հաշվի առնելով տրանսպորտային 
ծախսերը։ Միաժամանակ շատ բնակավայրերում գործում են ազգային պարի կամ երգի 
մանկական խմբակներ, սակայն վաղ տարիքի երեխաները չեն կարող հաճախել այդտեղ։ Շատ 
դեպքերում բոլոր նշված ծառայությունները (սպորտ, պար, նկարչություն) վճարովի են, հետևա
բար, հասու չեն աղքատ ընտանիքների երեխաների համար։
Այսպիսով, հիմնվելով որակական տվյալների վրա, կարելի է եզրակացնել, որ ՎՄԶ ծա-
ռայություններ մուտք գործելու առումով երեխաների ամենախոցելի խումբը 4-5 տարեկանից 
փոքր տարիքի երեխաներն են։ Երեխաների համար գործող ծառայությունների մեծ մասը 
նախատեսված են ավագ նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար, իսկ առավել 
փոքրահասակները հիմնականում մնում են տանը կամ խաղում են բակում, որտեղ չկան 
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խաղահրապարակներ կամ հատուկ հարմարություններ։ Տան պայմաններում խնամքի մեկ այլ 
խնդիր, որ նշվել է հատկապես բարեկեցիկ մասնակիցների կողմից, երեխաների կախվածությունն 
է համակարգչից, համակարգչային խաղերից, հեռուստահաղորդումներից և սերիալներից։ 
Մասնակիցները նշել են, որ հաճախ նրանց չի հաջողվում երեխաներին զբաղեցնել այլ 
զարգացնող խաղերով կամ գործողություններով. համակարգիչները դառնում են երեխայի 
«ամենամոտ ընկերը» (տես Աղյուսակ 35)։

Աղյուսակ 35. Այլընտրանքային նախադպրոցական կրթական ծառա յու թյունների 
առավելությունների/թերությունների վերաբերյալ  ընկա լում ները

Նախադպրոցական 
կրթական 
ծառայություններ

Առավելություն Թերություն

Նախադպրոցական 
կրթության 
դասընթացներ, 
դպրոցահեն 
նախակրթարաններ

Դառնում են ակտիվ, շփվող, 
ամաչկոտ չեն, պատրաստ են 
դպրոցին, սովորում են օտար 
լեզուներ

Կարճատևություն, 
սննդի բացակայություն, 
հեռավորություն, 
համայնքներում պակաս, 
երեխային գիտելիքով 
գերծանրաբեռնում, խաղերի 
պակաս

Զարգացման 
խմբակներ (սպորտ, 
արվեստ և այլն)

Զարգացնում են 
կարողություններն ու 
տաղանդները, գործում են 
փոքր խմբերով և ցուցաբերում 
անհատական մոտեցում

Կարճատևություն, 
սննդի բացակայություն, 
հեռավորություն, գյուղական 
բնակավայրերում դրանց 
բացակայություն

Մասնակիցները քննարկել են ՎՄԶ ծառայությունների այն առաջնահերթությունները, ո րոնք 
ի րենց մար զե րում պետք է ա վե լի մեծ ու շադ րութ յան ար ժա նա նան պե տա կան և հա մայն քա յին 
մա կար դա կով։ Ա ռա ջին 8 մար տահ րա վեր նե րը ներ կա յաց ված են Աղ յու սակ 36ում։ Ջե ռուց ման 
խնդի րը հատ կա պես ար դիա կան է մար զե րում. ման կա պար տեզ նե րի աշ խա տան քը կրում է սե
զո նա յին բնույթ, քա նի որ չկա կենտ րո նաց ված ջե ռուց ման հա մա կարգ։ Տա վու շի մար զում ծնող
ներն ան հանգս տա նում են ի րենց ե րե խա նե րի ան վտան գութ յան հա մար մար զա յին ման կա պար
տեզ նե րում, որ տեղ է լեկտ րա կան կամ փայ տե վա ռա րան ներ են օգ տա գործ վում։ Վա յոց Ձո րում 
ծնող նե րին մտա հո գում է սննդի ո րա կը։ Ն րանք նշում են, որ պե տա կան ման կա պար տեզ նե րում 
եր բեմն ե րե խա նե րին թույ լատ րում են ի րենց հետ սնունդ կամ ջրով շիշ բե րել ման կա պար տեզ։
Աղ յու սակ 36. Նախադպրոցական կրթական հաստատությունների մարտահրավերների 
խմբային ընկալումը

Մարտահրավեր Առաջնահերթություն

1.  Ջեռուցում 1
2.  Սնունդ 2
3.  Գույք /փափուկ և կոշտ կահույք/ 3
4.  Կենցաղային պարագաներ /սպիտակեղեն, սրբիչներ, 

սպասք/
4

5.  Շենքային պայմաններ 5
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6.  Խաղալիքներ և ուսումնաօժանդակ նյութեր 6
7.  Սպորտ դահլիճ 7
8.  Հակավարակային և սանիտարահիգիենիկ միջոցառումներ 8

Այնուամենայնիվ, բոլոր տիպի ՖԽների մասնակիցների մեծամասնությունը համաձայնել է, որ 
նրանք ի րենց ե րե խա նե րին կտա նեին պե տա կան ման կա պար տեզ ան կախ ծա ռա յութ յուն նե րի 
ո րա կից, ե թե ու նե նա յին աշ խա տանք, տա րած քում գոր ծող ման կա պար տեզ ներ լի նեին ու վճար
նե րը մատ չե լի լի նեին։ Սա նշա նա կում է, որ ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կը ա մե նա վեր ջին բանն է, որ 
հետ է պա հում ծնող նե րին՝ ի րենց ե րե խա նե րին ման կա պար տեզ տա նե լու հար ցում։

ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՋԱՆՔԵՐՆ ՈՒ ՄՈՒՏՔԻ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ

ՖԽ մաս նա կից նե րից մեծ մա սը քայ լեր են ձեռ նար կել ի րենց ե րե խա նե րին ման կա պար տեզ տե
ղա վո րե լու ուղ ղութ յամբ։ Բա ցա հայտ վել է ըն դա մե նը 23 դեպք, երբ նա խադպ րո ցա կան հաս տա
տութ յու նից դուրս մնա լը ըն տա նի քի սուբ յեկ տիվ ո րոշ ման/ընտ րութ յան արդ յունք է՝ հիմն ված 
տնա յին պայ ման նե րում խնամ քը ինս տի տու ցիո նա լաց ված խնամ քից նա խընտ րե լու վրա։ Դեպ
քե րի մեծ մա սում ե րե խա նե րը դուրս են մնա ցել նա խա դպրո ցա կան կրթութ յու նից կա՛մ հա մայն
քում/մո տա կայ քում պե տա կան ման կա պար տեզ չլի նե լու պատ ճա ռով, կա՛մ ըն դու նե լութ յան խո
չըն դոտ նե րի հետ ևան քով։ 
Հատ կան շա կան է, որ պե տա կան ման կա պար տեզ հա ճա խե լու ան հա ջող փոր ձե րից շա տե րը որ
ևէ կերպ կապ ված են ե րե խա նե րի հան դեպ վե րա բեր մուն քի հետ։ Ինչ պես ար դեն պարզ էր դար
ձել հար ցում նե րի ժա մա նակ, ե րե խա յին ման կա պար տեզ տա նե լու փորձ ձեռ նար կած ծնող նե րից 
շա տե րը ստիպ ված են ե ղել հա նել ե րե խա նե րին այն տե ղից, քա նի որ ե րե խա նե րը լաց են լի նում, 
իսկ դաս տիա րակ նե րը չեն կա րո ղա նում շա հել նրանց վստա հութ յու նը։ ՖԽնե րի ըն թաց քում 
նույն պես ծնող նե րը պատ մում էին լա ցող ե րե խա նե րի և  ան տար բեր դաս տիա րակ նե րի մա սին 
պատ մութ յուն ներ։ Են թադ րա բար այս խնդի րը լայն տա րա ծում ու նի ՀՀ նա խադպ րո ցա կան 
կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րում. այդ պատ ճա ռով, կա րե լի է պնդել, որ ման կա պար տե զում 
սկսնակ ե րե խա յի հետ աշ խա տող մաս նա գետ նե րի հա մար գո յութ յուն ու նի ու ղե ցույց նե րի 
պա կաս՝ ե րե խա նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան ձեռք բեր ման հմտութ յուն նե րի մա սով։ 
Այս խնդրի հետ կապ ված անհ րա ժեշտ է մշա կել հա տուկ չա փո րո շիչ ներ, ինչ պես նաև կազ-
մա կեր պել հա տուկ խորհր դատ վութ յուն սկսնակ ե րե խա նե րի ծնող նե րի հա մար:

ՖԽՔ-ներից մեջբերումներ՝ լացող երեխաների վերաբերյալ 
Տավուշի ՖԽՔ, բարեկեցիկներ.
«- Իմ երեխան 3 տարեկան էր։ Նրան մի շաբաթ տարանք մանկապարտեզ, բայց նա հա լացում 
էր ու մենք նրան հանեցինք... Ոչ մի ձևով չկարողացավ հարմարվել նրանց... Մի օր զանգեցին 
մանկապարտեզից ու ասացին. «Արի՛ տար երեխայիդ, նա չի կարող այստեղ մնալ»։
- Փոքրս լացում էր մեծ տղայիս համար ու նրան չընդունեցին մանկապարտեզ...»
Տավուշի ՖԽՔ, աղքատներ.
«- Մեծիս տեղավորել էի մանկապարտեզ, բայց նա լացում էր, ուզում էր տանը մնալ։ Մի օր էլ 
հայրը գնաց մանկապարտեզ ու տեսավ, որ նա լացում է։ Նա ասաց. «Բավական է, հանի՛ր 
նրան մանկապարտեզից»։ Որոշ ժամանակ անց, երբ նորից տարանք մանկապարտեզ, նրանք 
(մանկապարտեզի անձնակազմը) ասացին. «Նա միշտ լացում է։ Մենք չենք կարողանում լեզու 
գտնել նրա հետ»։ Բնականաբար, մենք հանեցինք նրան ու հիմա սպասում ենք՝ դպրոցի 
ժամանակը գա...
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- Իմ երեխան միշտ լացում եր... այ՝ եթե ուրիշ դաստիարակ լիներ... երբ առաջին օրը դուրս 
եկա սենյակից ու կանգնեցի դրսում, լսեցի, թե ոնց է գոռում լացող երեխաների վրա...Նա 
գոռում էր. «Ձեննե՛րդ կտրեք, ով լացի մամայի հետևից, կտսնի իրան ինչ եմ անելու...»։ Երեխաս 
վախեցել էր, եկավ տուն ու հրաժարվեց նորից գնալ պարտեզ։
Վայոց Ձորի ՖԽՔ, աղքատներ
«- Ամենափոքր տղաս շատ կապված է ինձ։ Նա մենակ չի կարող մնալ ու միշտ իմ հետևից 
լացում է... Մենք փորձել ենք նրան մանկապարտեզ տանել, բայց նա շատ է լացել, դրա համար 
որոշեցինք որոշ ժամանակ սպասել։»

Նախադպրոցական կրթությունից դուրս մնալու պատճառներից են նաև մանկապարտեզի 
ծառայությունների որակի վերաբերյալ հարցվողների մտահոգությունները՝ մասնավորապես 
կապված հաստատություններում խմբերի գերծանրաբեռնվածության ու երեխաների խնամքի 
համար պատասխանատուների թվի պակասով։ Հաստիքների պակասը և դաստիարակի 
օգնականի գերծանրաբեռնվածությունը հանգեցնում են երեխաների նկատմամբ ուշա-
դրության պակասի և խնամքի որակի անկման։ Նման ընկալումը հաճախ ստիպում է ծնող
ներին հանել իրենց երեխաներին մանկա պար տեզներից կամ ընտրել անհատական ծառա
յություններ, ինչպիսիք են՝ խմբակները կամ, այսպես կոչված, «մանկական քոլեջները» (դպրոցին 
նախապատրաստող դասընթացներ)։

ՖԽՔ-ներից մեջբերումներ վատ խնամքի վերաբերյալ
Տավուշի ՖԽՔ, բարեկեցիկներ
«- Երեխան շատ էր հիվանդանում, քանի որ քնում էր, քրտնում ու մանկապարտեզում ոչ ոք չէր 
փոխում հագուստը... Պատճառն այն է, որ խմբում շատ երեխաներ կան ու անհնար է բոլորի 
հագուստը միաժամանակ փոխել։ Մինչև դաստիարակները հասցնեն երեխաների մի մասի 
հագուստը փոխել, մյուս մասն արդեն մրսում ու հիվանդանում է...
- Մյուս խնդիրն էլ այն է, որ նրանք կարգին չեն կազմակերպում երեխաների քունը... Իմ 
երեխան 2 ամիս մանկապարտեզ հաճախելիս չէր քնում այնտեղ։ Ես ստիպված գնում էի ու 
նրան տուն բերում, որ քնի։»
Երևանի ՖԽՔ, բարեկեցիկներ
«- Մի խմբում երեխաները շատ շատ են։ Նրանք չեն կարող հավասարապես ուշադրություն 
դարձնել բոլորին։ Հաճախ եմ լսել, որ երեխաները քրտնում են ու նրանք (դաստիարակների 
օգնականները) ժամանակ չեն ունենում փոխել երեխաների հագուստը։ Պարզապես 
հնարավոր չէ միաժամանակ փոխել 37 կամ 40 երեխայի հագուստ։
- Մեկ այլ խնդիր էլ կա. երբ մի անգամ մտա ննջասենյակ, երեխաները քնած էին ու շատ վատ 
հոտ էր գալիս այնտեղից։ Ես հարցրեցի՝ արդյոք նրանք պատրաստվում են օդափոխել 
սենյակը, երբ երեխաներն արթնանան, ուսուցիչն ասաց, որ դա հնարավոր չէ, քանի որ 
երեխաները պետք է սնվեն նույն սենյակում, իսկ պատուհանը բացելու դեպքում ցուրտ կլինի... 
Այսինքն՝ նրանք հաճախ նույն սենյակը օգտագործում են քնելու, սնվելու ու խաղալու համար։»

Բոլոր տեսակի ՖԽՔների մասնակիցների կարծիքով մանկապարտեզ չտանելու ամենա
տարածված պատճառը մուտքի խոչընդոտներն են։ Մուտքի խոչընդոտների շարքում մաս-
նակիցներն առաջին հերթին նշում են պետական մանկապարտեզներում տեղ չլինելն ու 
գրանցման երկար հերթերը։ Պետական հաստատությունների պակասն ակնհայտ է, հաս
կանալի է նաև, որ դժվար է բարձրացնել ընդգրկվածության ցուցանիշն առանց ավելացնելու 
դրանց թիվն ու ծածկույթը, սակայն ամենացավալի կողմերից մեկն այն է, որ մանկապարտեզ 
մուտք գործելու համար տարածված են կոռուպցիոն ռիսկ պարունակող մեխանիզմները, 
ինչպիսիք են՝ կաշառքը, երրորդ անձի կամ միջնորդի ներգրավվումը, ման կապարտեզի տնօրենի 
կամ աշխատակիցների անհանդուրժող կամ կոպիտ վերա բերմունքը դիմորդների (երեխաների 
ծնողների) նկատմամբ։ 
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ՖԽՔ-ներից մեջբերումներ գերծանրաբեռնվածության և երկար հերթերի վերաբերյալ 
Տավուշի ՖԽՔ, աղքատներ
«- ... տեղ չկա... մահճակալներ չկան, սենյակը փոքր է... կան 4 տարեկան երեխաներ, ում 
հերթը կգա 2 տարուց և կան 2 տարեկան երեխաներ, որոնք արդեն գնում են... ես կարծում եմ, 
որ սա ճիշտ չէ...
- Ես ամեն ինչ արեցի, որ երեխայիս մանկապարտեզ տեղավորեմ, բայց տեղ չկա... Անգամ 
երեխաների համար աթոռներ չկան նստելու...  Ինձ ասել էին... «Եթե մի երեխա ավել 
ընդունենք, նա ստիպված կլինի կանգնած հաց ուտել»...»
Վայոց Ձորի ՖԽՔ, բարեկեցիկներ
«-... պետք է երեխային նախօրոք գրանցել, ես գրանցելու եմ օգոստոսին, որ նա մանկապարտեզ 
հաճախի հաջորդ սեպտեմբերից...»
Վայոց Ձորի ՖԽՔ, աղքատներ
«-...Ես դաստիարակին անձամբ եմ լավ ճանաչում, բայց տեղ չկա... Ասում են... «Սպասիր, 
մենք քեզ տեղյակ կպահենք»։
-... արդեն մի քանի ամիս է, ինչ մեր հերթին ենք սպասում...»
Երևանի ՖԽՔ, աղքատներ
«-...մենք մեր հերթին ենք սպասում, որը երբեք չի հասնի... երբ գնացի բողոքելու, ասացին. 
«Անհնար է, ամեն ինչ թափանցիկ է. ահա ցանցում գրանցամատյանը»։ Հետո բացատրեցին, 
թե իբր ինչ-որ բան էր եղել, քանի որ երեխայի լուսանկարը չկար։ Ես ասացի. «Ես երեկ մեկ 
այլ մանկապարտեզ էի գնացել ու առցանց գրանցամատյանում նկարը կար»։ Հետո նա 
(տնօրենը) հասկացավ, որ ես կարող է գնամ ու բողոք ներկայացնեմ քաղաքապետարան, 
ասաց. «Լա՛վ, մենք Ձեզ նոյեմբերին կզանգենք։ Հիմա արդեն դեկտեմբեր է, իսկ նրանք դեռ 
չեն զանգել։»

Մասնկիցները բազմաթիվ պատմություններ ներկայացրեցին այն մասին, թե ինչպես են փորձեր 
ձեռնարկել ընդունվելու կամ հերթում առաջ անցնելու համար ներգրավելու բարեկամների, 
ընկերների կամ ծանոթների։ Համայնքային իշխանությունները, բարձրաստիճան 
պաշտոնյաները, տեղական ինքնակառավարման պաշտոնյաներն ընկալվում են որպես 
մանկապարտեզ ընդունվելու հնարավորությունն ապահովող հիմնական օղակներ։ Որոշ 
մասնակիցներ պատմել են, որ իրենցից/իրենց ընկերներից պահանջել են կաշառք կամ ոչ 
պաշտոնական վճարներ (այսպես կոչված «մաղարիչ»)՝ մանկապարտեզի տնօրենների 
համար, որպեսզի վերջիններս կազմակերպեն իրենց երեխայի ընդունելությունը կամ 
գրանցումը ցուցակում։ Վայոց Ձորում ՖԽ մասնակիցները նշել են, որ իրենց մարզի 
մանկապարտեզներում կաշառակերություն չկա, սակայն բոլոր ծառայություններն ու հաս
տատությունները գործում են վճարովի հիմունքներով։ Հատկանշական է, որ որակական 
տվյալները գալիս են հիմնավորելու հարցման արդյունք ներն այն մասին, որ հատկապես աղքատ 
ընտանիքների նկատմամբ են ստեղծվում մուտքի լրացուցիչ խոչընդոտներ։ Աղքատ ընտա
նիքների հետ ՖԽերի արդյունքները ցույց են տալիս, որ մանկապարտեզի տնօրենները շատ 
հաճախ անբարյացկամ և կոպիտ վերա բերմունք են ցուցաբերում նրանց նկատմամբ. ծնողներն 
արժանանում են ընտրողական վերաբերմունքի՝ ելնելով նրանց կենսամակարդակից։ Ըստ 
արդյունքների՝ աղքատ ընտանիքներն ավելի հաճախ են ենթարկվել ոչ պաշտոնական վճարների 
կամ նվերների կորզման, քան բարեկեցիկները։ Ամենայն հավանականությամբ, սա կարող է 
բացատրվել նրանով, որ մանկապարտեզների տնօրեններն ունեն թաքնված մտադրություն 
չընդունելու սոցիալապես խոցելի երեխաներին, հետևաբար, նրանք ստեղծում են լրացուցիչ 
խոչ ընդոտ ներ ծնողների համար՝ պարտադրելով նրանց ինքնուրույն հրաժարվել հաստա
տությունից։ Երբեմն նման բան տեղի է ունենում, քանի որ ընտանիքները չեն կարող թույլ տալ 
պահանջված գումարները, իսկ երբեմն էլ՝ քանի որ նրանք աշխա տակազմի կողմից վիրավորված 
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ու նվաստացված են իրենց զգում։ Այս երևույթը հատկապես տարածված է Երևանում, որտեղ 
պետական մանկապարտեզները գերծանրաբեռնված են։ Իհարկե վերջերս Երևանի քա
ղաքապետարանի կողմից մշակված էլեկտրոնային գրանցման համակարգը ինչոր չափով 
բարելավել է մուտքի ընթացակարգերի թափանցիկությունը, այնուամենայիվ, չկան ելակետային 
տվյալներ, որոնց միջոցով հնարավոր կլիներ համեմատություն կատարել ոլորտում տեղի 
ունեցող փոփոխությունների մակարդակի ու ծավալի վերաբերյալ։ Հետազոտությունը ցույց է 
տալիս, որ կաշառքների ու կոռուպցիայի հիմնախնդիրը դեռևս արդիական է, և այն վերջնական 
լուծում չի ստացել։
ՖԽՔ-ներից մեջբերումներ կոռուպցիայի, կաշառակերության վերաբերյալ 
Տավուշի ՖԽՔ, աղքատներ
«-Շատ հաճախ նրանք գրանցում էին իրենց ծանոթներին կամ բարեկամներին։ Օրինակ՝ 
տարել էի երեխային գրանցելու Իջևանում, որտեղ ինձ ասացին. «Մենք տեղ չունենք», բայց 
հետո ծանոթ մեջ գցեցինք, ու արդեն ասացին, որ մի տեղ ազատվել է...»
Երևանի ՖԽՔ, աղքատներ
«-Գնացի մանկապարտեզ, տնօրենն ասաց. «Ես զբաղված եմ», հաջորդ անգամ ասաց. «Տեղ 
չկա»։ Նույն խնդրով 2-3 անգամ գնացի։ Տնօրենը նստած էր համակարգչի դիմաց ու անգամ չէր 
ցանկանում դեմքիս նայել, զոռով էր հետս խոսում, ոնց որ չուզենար մի բան ասել... 
Հիասթափվեցի ու ինքս ինձ ասացի. «Լա՛վ, երեխաներս տանը կմնան...»
- Երեխայիս գրանցել էի, բայց նրանք (մանկապարտեզի անձնակազմը) ինձ զանգ տվեցին ու 
ասացին, որ տեղ կա միայն այն ժամանակ, երբ երեխան արդեն դպրոց էր գնում։ Ես մի քանի 
տեղ դիմել էի, սակայն «մաղարիչ» էր պետք կամ ծանոթ խառնել...
-...Եկա մանկապարտեզի տնօրենի մոտ ու ասացի. «Ես գիտեմ, որ երեխաներին գումարով եք 
ընդունում։ Ես պատրաստ եմ վճարել...»։ Նա ասաց. «Վա՛յ, ինչ եք ասում, երբեք»։ Բայց 
ընկերներիցս մեկն ինձ ասել ա, որ նա 80-100 000 դրամի դիմաց երեխա է ընդունում 
մանկապարտեզ...
-Երեխայիս գրանցել էի, բայց տնօրենը շատ ագրեսիվ ու կոպիտ էր։ Սովորաբար իրանք 
«մաղարիչ» կամ գումար են ակնկալում, բայց երբ ներս ես մտնում, էնպես են վերաբերվում 
քեզ, որ ուզում էս շուտ դուրս գալ...
- Այո՛, պետական մանկապարտեզնում նրանք 8000 դրամ են պահանջում, տնօրենն է ինձ ասել 
այդ մասին։ Ես ասացի, որ անգամ պատրաստ եմ 10 000 դրամ վճարել, միայն թե ընդունեք 
երեխայիս։ Այժմ սպասում ենք...
-...երբ գնացի տնօրենի մոտ, նա կանգնած էր միջանցքում ու անգամ ուշադրություն չդարձրեց 
ինձ վրա։ Զբաղված էր երևում ու ինչ-որ տեղ էր շտապում... ես նրան գումար առաջարկեցի, 
բայց նա ասաց. «Անհնար է... ես չեմ կարող ընդունել Ձեր երեխային...»
-Ես դիմեցի տնօրենին, նա ասաց. «Գնացեք վարիչի մոտ...Նա էլ չօգնեց։ Հետո ինձ ասացին, 
որ ավելի լավ է գտնես ինչ-որ ծանոթ, բայց ինձ չհաջողվեց... Ես պետք է գրանցեմ երեխայիս 
ու սպասեմ իմ հերթին, բայց մեր հերթը կգա երևի այն ժամանակ, երբ երեխան արդեն 7 
տարեկան կլինի...»
- Բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, նկարները տարել էի։ Հետո նա (տնօրենը) տղայիս 
ասաց, որ ինձ ասի, որ ես պետք է վճարեմ 8000դրամ։ Ես վճարեցի 10 000դրամ ու նա մեզ 
գրանցեց։ Բայց մեր հերթը կգա միայն 7 ամսից։
- Միակ բանը, որ կցանկանայի տեսնել, դա նորմալ վերաբերմունքն է՝ անկախ նրանից, թե 
ով ես դու. երիտասարդ ես, պատանի, թե ծեր կին... Ես շատ կուզենայի, որ նրանք 
(անձնակազմը) քեզ չդատեն քո կարգավիճակով, այլ անձի տեսանկյունից... Նրանք նայում 
են, թե ով է ջիպով գալիս, կամ արդյոք երեխան թանկարժեք հագուստ է կրում։ Այս 
դեպքերում նրանք ներողություն կխնդրեն ու կժպտան, բայց եթե դու գալիս ես 06-ով 
(սովետական հին ավտոմեքենա) առանց ծամոնի, առանց կարգին դիմահարդարման և 
հագուստի, ապա նրանք անգամ ուշադրություն չեն դարձնի քեզ...»
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Երևանի ՖԽՔ, բարեկեցիկներ
«-Որոշ մարդիկ ասում են. «Դու պետք է «մաղարիչ» տաս նրանց», մյուսներն էլ. «մեկին գտիր 
քաղաքապետարանում, որ գործդ առաջ տանի... »
-Մի օր գնացի տեսնեմ, թե երբ է մեր հերթը գալու։ Նա նայեց... ու ասաց. «Դուք 1000-րդ քանիսն 
եք»։ Բայց ես հիշում էի, որ նախորդ անգամ, որ գնացել էի, մենք 500-րդ տեղում էինք։ Սկսեցի 
գոռգոռալ։ Հետո մենք համայնքապետարանում մարդ ճարեցինք, ով զանգ կատարեց ու 
հաջորդ օրը մեզ հետ զանգեցին ու ասացին, որ շուտով մեզ կընդունեն։ Հիմա սպասում ենք»

Նա խադպ րո ցա կան կրթութ յու նից դուրս մնա ցած ա մե նա խո ցե լի խում բը ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե րի 
խումբն է: Հա յաս տա նի տար բեր մար զե րում ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե րի ծնող նե րի հետ անց կաց վել է 
3 ՖԽ: Հարկ է նշել, որ մաս նա կից նե րի հա վա քագ րու մը տե ղի է ու նե ցել մար զում աշ խա տող ՀԿ
նե րի և պե տա կան մար մին նե րի մի ջո ցով, հետ ևա բար, նրանք հիմ նա կա նում «ակ տիվ» մայ րեր 
են. մայ րեր, ով քեր ջա նում են ի րենց ե րե խա նե րին ներգ րա վել տար բեր ծրագ րե րի մեջ և լիո վին 
կի սում են հա մընդ հա նուր ընդգրկ վա ծութ յան և նե րա ռա կան նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան 
գա ղա փա րը: Այ դու հան դերձ, պարզ վել է, որ նրանք բո լո րը բախ վել են բազ մա թիվ խո չըն դոտ նե
րի ի րենց ե րե խա նե րին պե տա կան նե րա ռա կան նա խակր թա կան հաս տա տութ յուն ներ ընդգր կե
լու ըն թաց քում։ ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե րի ծնող նե րին պե տա կան ման կա պար տեզ նե րում ա ռա վել 
հա ճախ պար զա բան վել է, որ հաս տա տութ յու նը չու նի հա մա պա տաս խան  պայ ման ներ։ Ն րանց 
չեն մեր ժում, սա կայն բա ցատ րում են, որ ոչ մի պար տա վո րութ յուն կամ պա տաս խա նատ վութ յուն 
չեն կա րող կրել ե րե խա յի խնամ քի ո րա կի հա մար՝ փոր ձե լով հա մո զել ծնող նե րին, որ նրանց հա
մար միակ լա վա գույն լու ծու մը տան պայ ման նե րում խնամ քի ա պա հո վումն է: Սահ մա նա փակ 
ըն դու նե լութ յան բա ցա հայտ պատ ճա ռը պե տա կան հաս տա տութ յուն նե րում հա տուկ հար մա
րութ յուն նե րի և մաս նա գետ նե րի պա կասն է: Սա կայն ա վե լի խո րը վեր լու ծութ յան արդ յուն քում 
պարզ վում է, որ տե ղե րում ման կա պար տեզ նե րի տնօ րեն նե րը շա հագրգռ ված չեն անց նե լու նե
րա ռա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման: Ն րանք ա նում են հնա րա վոր ա մեն ինչ «ա վե լորդ 
գլխա ցա վան քից» խու սա փե լու հա մար: Ըն դու նե լութ յու նը հատ կա պես բարդ է ֆի զի կա կան 
խնդիր ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար: Հա մա ձայն ՖԽ մաս նա կից նե րի՝ ման կա պար տեզ նե րի 
աշ խա տա կազ մի հա մար ա վե լի հեշտ է խնա մել մտա վոր խնդիր ներ ու նե ցող ե րե խա նե րին, քան 
նրանց, ով քեր ու նեն ֆի զի կա կան խնդիր ներ ոչ միայն այն պատ ճա ռով, որ այդ դեպ քում հե նա
շար ժա կան հա տուկ հար մա րութ յուն նե րի և խ նամ քի կա րիք է զգաց վում, այլև քա նի որ նրանք 
կա րող են ծնող նե րին պատ մել, թե ինչ պի սի վե րա բեր մուն քի են ար ժա նա նում ման կա պար տե
զում:

ՖԽՔ-ներից մեջբերումներ ԿԱՊԿՈՒ երեխաների համար մուտքի խոչընդոտների 
վերաբերյալ 
Արարատի ՖԽՔ
«- Ես աշխատում եմ ու ստիպված երեխայիս մանկապարտեզ եմ տանում...Շատ դժվար է, 
քանի որ նա չի կարողանում զուգարան գնալ ու հաճախ տակն է անում… ինչն էլ մյուս 
երեխաների մոտ տհաճություն է առաջացնում... Դաստիարակները չեն հասցնում խնամքի 
հարցում, բացի այդ էլ նա չի խոսում ու չի կարող ասել, թե ինչ է ուզում...
 - Շատ մանկապարտեզներում գործում է մի կանոն, համաձայն որի չեն ընդունում նման 
երեխաներ, քանի որ մանկապարտեզները ներառական չեն... Օրինակ՝ ես դիմեցի 
տնօրենին ու նա ինձ ուղիղ ասաց. «Արևի՛կ ջան, մենք չունենք ներառական ծառայություն, 
մենք չունենք հաստիք... Ձեր կարծիքով՝ արդյոք Ձեր երեխան ապահով կլինի՞ այստեղ: Մենք 
կարող ենք վերցնել նրան, բայց ավելին մեզնից չպահանջեք...»...Օրինակ՝ երբ դաունի 
սինդրոմով երեխան աղջիկների մազերն է սկսում քաշել, պետք է լինի մասնագետ, ով ճիշտ 
կարձագանքի: Տնօրենն ասում է, որ եթե նրանք չունեն մասնագետ, ով կհասկանա այս 
ամենը, ինչպե՞ս կարող ենք մենք խնամել Ձեր երեխային:
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- Ես գիտեմ, որ մեր համայնքում չկա ներառական կրթությամբ մանկապարտեզ. հետևաբար 
ես ոչ ոքի չդիմեցի...
- Ես դիմել եմ, բայց նրանք հրաժարվեցին ընդունել իմ երեխային... Նրանք ասացին, որ նա 
կարող է հրմշտել մնացած երեխաներին և այլն... բայց նա որևէ մտավոր խնդիր չունի...
- Ես փորձել եմ խոսել մի քանի տնօրենի հետ... Անգամ առաջարկել եմ մնալ այնտեղ 
երեխայիս հետ մի ժամ, բայց նրանք հրաժարվեցին՝ բացատրելով, որ նրանց մոտ 
ներառական կրթություն չի գործում:»
Երևանի ՖԽՔ
«- Ես դիմել էի ներառական մանկապարտեզ, բայց ինձ ասացին, որ կարող են ընդունել միայն 
մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաներին, եթե երեխան ֆիզիկական արատներ ունի, ապա 
չեն կարող ընդունել...
- Նույն բանը մեզ ասացին...
- Կոպիտ ասած՝ եթե երեխան ունի մտավոր խնդիր, ապա նրանք կարող են անել այն, ինչ 
ուզում են ու նա չի կարողանա պատմել այդ մասին տանը... Մինչդեռ աղջիկս կգա տուն ու բառ 
առ բառ կպատմի, թե ինչպես են նրան վերաբերվել...Ստացվում է, որ մեր երեխաները, ովքեր 
ավելի մեծ շանսեր ունեն դառնալու նորմալ քաղաքացիներ, ավելի շատ խոչընդոտներ ունեն 
և նրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի մենք հնարավորություն չունենանք...
- Այո՛, նրանք ասում են, որ քաղաքապետարանում «մարդ» պիտի ունենաս, որ հաստիք իջեցնի, 
եթե չունես, ապա ոչ մի բան չես ունենա...
- Մենք խոսել ենք քաղաքապետարանում աշխատող մեր ընկերներից մեկի հետ, նա ասաց, 
որ նրանք հատուկ հաստիք էին ավելացրել աշխատակցի համար, բայց մանկապարտեզը 
չցանկացավ ընդունել...
- Ես նույնպես խոսել եմ տնօրենի հետ, նա ասաց, որ չի կարող մերժել, բայց հետո ավելացրեց. 
«Տեսեք, մենք ունենք 30 երեխա ու 1 դաստիարակ, եթե նա խնամի Ձեր երեխային, ի՞նչ կլինի 
մնացած երեխաների հետ»...
- Սա նշանակում է, որ ամեն ինչ կախված է տնօրենից...
- Այո՛, եթե ցանկություն լինի, ամեն ինչ էլ հնարավոր կլինի...
- Նրանք ուղղակի ավելորդ գլխացավանք չեն ուզում ունենալ. նրանք մտածում են, որ եթե 
հանկարծ մի բան լինի երեխային, մենք նրանց  ենք մեղադրելու... Դրա համար նրանք 
մտածում են՝ մի երեխա է էլի, ոչ մի բան չի լինի, եթե նա տանը մնա...
- Գնացի մանկապարտեզ ու բացատրեցի, որ իմ երեխան ինքնուրույն ուտում է, խմում է, ինքն 
իր մասին հոգ է տանում: Իմ երեխան լիովին պատրաստ է մանկապարտեզին, բայց նրանք 
անգամ թույլ չտվեցին հանդիպել տնօրենին... Ամեն անգամ, որ ես գնում եմ, քարտուղարուհին 
ասում է, որ նա տեղում չէ, ես խոսել եմ նրա հետ հեռախոսով ու նա ասել է. «Լա՛վ, ես գրանցել 
եմ Ձեզ»... այդքան բան: Ու այդ օրվանից ոչ ոք չի զանգել ինձ...»

Հա մա ձայն ՖԽ արդ յունք նե րի՝ ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա ներն ու նրանց ըն տա նիք նե րը մշտա պես հան
դի պում են խտրա կա նութ յան ոչ միայն պե տա կան հաս տա տութ յուն նե րում, այլև ի րենց հա մայնք
նե րում:  Գո յութ յուն ու նի ան հան դուր ժող վե րա բեր մունք այլ ե րե խա նե րի ծնող նե րի, հար ևան նե
րի, հա մայն քի ղե կա վար նե րի կող մից: Մար դիկ նրանց դեմ հա տուկ քայ լեր չեն ա նում, բայց նաև 
չեն ցան կա նում նրանց հետ մո տի կից շփվել կամ ըն կե րա նալ: ՖԽ մաս նակ ցի նե րը նշել են, որ 
ա վե լի հա ճախ նրանք նա խընտ րում են մաս նա վոր ծա ռա յութ յուն ներն ու հա տուկ վե րա կանգ նո
ղա կան կամ զար գաց ման կենտ րոն նե րը, ո րոն ցում վե րա բեր մունքն ի րենց հան դեպ շատ ա վե լի 
բար յա ցա կամ է։ Ն րանց կար ծի քով մաս նա վոր հաս տա տութ յուն նե րում ան գամ այլ ե րե խա նե րի 
ծնող ներն են ի րենց ա վե լի ըն կե րա կան պա հում: Հետ ևա բար, նրանք նա խընտ րում են վճա րել և 
վս տահ լի նել, որ չկա խտրա կա նութ յուն: Այս տար բե րա կը մատ չե լի չէ աղ քատ ըն տա նիք նե րի 
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հա մար, ով քեր ստիպ ված են մնալ անվ ճար հաս տա տութ յուն նե րում: Հե տա զո տութ յու նը պար զել 
է նաև, որ նկատ վում է տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րի կող մից ա ջակ ցութ յան պա կաս ԿԱՊԿՈՒ 
ե րե խա նե րին նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան մեջ ընդգրկ ման հար ցում՝ ֆի նան սա կան, տրանս
պոր տա յին մի ջոց նե րի և հար մա րանք նե րի ա պա հով ման տե սանկ յու նից: Ո րոշ մայ րեր պատ
րաս տա կամ էին հա մա գոր ծակ ցել և  օգ նել միմ յանց տրանս պոր տի հար ցում, սա կայն ան գամ 
այս դեպ քե րում գյու ղա պե տե րը ոչն չով չէին ա ջակ ցում: ՎՄԶ և վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա յութ
յուն նե րը շատ թանկ ար ժեն ըն տա նիք նե րի հա մար: Ն րանք ստիպ ված են ծա ռա յութ յուն նե րի և 
տ րանս պոր տի հա մար և՛ շատ ժա մա նակ, և՛ մեծ գու մար ներ ծախ սել: Ծախ սե րը մեծ են հատ կա
պես մար զաբ նակ ըն տա նիք նե րի հա մար, որ տեղ նման կենտ րոն նե րը սա կա վա թիվ են, և  ըն տա
նիք նե րը ստիպ ված են հա վել յալ մի ջոց ներ ծախ սել դե պի հե ռա վոր կենտ րոն ներ/ծա ռա յութ յուն
ներ փո խադր ման վրա:
Հիմն վե լով այդ արդ յունք նե րի վրա՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել հա մա
գոր ծակ ցութ յան ո րո շա կի ծրագ րեր ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե րի ծնող նե րի հա մար՝ ստեղ ծե լով տվյալ
նե րի շտե մա րան ներ կամ պոր տալ ներ, ո րոնց մի ջո ցով հնա րա վոր կլի նի կի սել ընդ հա նուր շա հե
րը, հա մա տե ղել ջան քերն ու փո խա դրա մի ջոց նե րը, ինչ պես նաև կա տա րել բյու ջե նե րի ա վե լի 
ծախ սարդ յու նա վետ պլա նա վո րում: Օ րի նակ՝ նույն տա րած քից ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե րով մի քա նի 
ըն տա նիք ներ կա րող են հա մա տեղ ու ժե րով հո գալ տրանս պոր տի կա րիք նե րը՝ կի սե լով փո
խադր ման ծախ սերն ու պար տա կա նութ յուն նե րը կամ օգ տա գոր ծե լով մեկ մե քե նա մի քա նի ըն
տա նիք նե րի կա րիք նե րի հա մար հեր թա փո խով: Ն ման ըն տա նիք նե րի հա մար շատ օգ տա կար 
կա րող է լի նել նաև պար տա կա նութ յուն նե րի ժա մա նա կա ցույ ցի մշա կու մը՝ ո րով հա մա գոր ծակ
ցութ յան ցան ցի մի ջո ցով կբա ժան վեին ծնող նե րի միջև պար տա կա նու թյուն նե րը՝ բա րե լա վե լով 
փո խադր ման և ժա մա նա կի պլա նա վոր ման հնա րա վո րու թյուն նե րը:
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ՖԽՔներից մեջբերումներ ԿԱՊԿՈՒ երեխաների նկատմամբ 
անհանդուրժող վերաբերմունքի և աջակցության պակասի վերա
բերյալ 
Տավուշի ՖԽՔ
« Շատ ծնողներ մեզ այնպես են նայում, կարծես մենք տարօրինակ 
ենք: Ես երեխաներ գիտեմ, որ սիրում են տղայիս ու միշտ բարևում 
են, բայց նրանց ծնողները քաշում են ձեռքից ու հեռու տանում... 
Երե խաների կողմից չկա վատ վերաբերմունք, բայց նրանց 
մայրերն են վատը, որ չեն ընկալում հիվանդության և ախտորոշման 
իմաստը...»
Արարատի ՖԽՔ
«Միշտ ինչոր խտրականություն կա: Բայց անկեղծ ասած ես երբեք 
ուշադրություն չեմ դարձնում դրան: Պատահել է, որ մեզ ուշադիր 
նայում էին փողոցում և այլն, բայց ես Արսենին սովորեցրել եմ 
ուշադրություն չդարձնել ու պատասխան չտալ, բայց, միևնույն է, 
ծանր է...
 Մի անգամ նա իր պրոթեզներն էր հագնում, մի ծեր կին նայեց 
երկինքին ու խաչակնքվեց: Ես այնքան վատ զգացի...»
Տավուշի ՖԽՔ
« Լուրջ ֆինանսական խնդիրներ կան: Իմ երեխան մանկապարտեզ 
գնում է շաբաթը երեք անգամ մի քանի ժամով: Մնացած ժամերն 
անց է կացնում «Հույսի Կարմրջոմ»: Գյուղապետարանը վճարում 
է միայն այս 3 օրվա համար: Ուրիշ ոչ մի բան:
 Մենք դիմել ենք համայնքապետարան օգնության համար, 
սակայն նրանք չեն վճարել:
Այո՛, ես էլ եմ դիմել: Հաշվապահը մի քանի անգամ ինձ տեսել է ու 
ասել, որ գումարը չի վճարվել: Ես շատ եմ խնդրել նրանց, սակայն 
որևէ արձագանք չկա...
 Ի՞նչ կարող է անել տնօրենը, եթե համայնքի ղեկավարը չի 
աջակցում նրան: Նրանք չեն ֆինանսավորում մեզ: Ես խնդրեցի 
մեզ մեքենա տրամադրել, 2 հոգի ենք, որ ունենք հատուկ կարիքներ, 
եթե նրանք գոնե կարողանային մեքենա տրամադրել, մեզնից 
յուրաքանչյուրը կկարողանար իր երեխաներին հերթով տաներ, 
բայց նրանք չօգնեցին:»

ՖԽՔներից մեջբերումներ 
ԿԱՊԿՈՒ երեխաների նկատ
մամբ  մասնավոր հաստա 
տություններում և հատուկ 
կենտ րոններում բարյ ացա
կամ վե րա բեր մուն քի մասին 
Երևա նի ՖԽՔ
«Մասնավոր հաս տատու
թյուն ներն ավելի լավն են: Ոչ 
ոք չի նայում քեզ, ոչ ոք քո 
հետևից չի խոսում...Մենք 
հաճախում ենք մասնավոր 
քոլեջ, ու ես ինձ շատ հար
մարավետ եմ զգում: Առաջին 
օրը ես ենթադրում էի, որ 
ականջիս մի վատ բան 
կհասնի, բայց ոչ մի բան...Ես 
ամսական 7000 դրամ եմ 
վճարում... Ու ես շատ գոհ եմ 
նրանց վերաբերմունքից: 
Առա  ջին հերթին ծնողներն ու 
հետո արդեն նրանց երե խա
ները գիտեն, որ իմ երեխան 
կարող է թեքվել ու նրանք 
միշտ օգնում են...
 Մենք հաճախում էինք 
Նորագյուղի ներառական 
ման կապարտեզը ու բոլոր 
երե խաներն այնքան հոգա
տար էին... Նրանք անգամ 
խնդրում էին մեզ, որ նրա 
կղքին նստեն և օգնեն նրան, 
երբ նա թեքվում է:»

Հա ջորդ մար տահ րա վե րը,  ո րի հետ ա ռե րես վում են ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե րի ըն տա նիք նե րը, հա
վել յալ ծախ սերն ու դժվա րութ յուն ներն են: Վեր ջին ներս կապ ված չեն նա խադպ րո ցա կան ծա ռա
յութ յուն նե րի հետ ուղ ղա կիո րեն,  սա կայն ա նուղ ղա կիո րեն առնչ վում են ՎՄԶ կենտ րոն նե րի 
հետ՝ դե պի ա ռող ջա պա հա կան և վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա յութ յուն ներ մուտք ու նե նա լու տե
սանկ յու նից։ Հե տա զո տութ յան ըն թաց քում բա ցա հայտ վել են բազ մա թիվ դեպ քեր/պա տում ներ 
ամ բու լա տոր և  այլ բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե րում կո ռուպ ցիոն դրսևո րում նե րի, ոչ պատ շաճ 
վե րա բեր մուն քի և  ան մատ չե լիութ յան վե րա բեր յալ, հատ կա պես հա տուկ կա րիք նե րի գնա հատ
ման և  անվ ճար բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե րի կազ մա կերպ ման գոր ծըն թաց նե րում։ Անձ նա կազ
մը հա ճախ պա հան ջում է ոչ պաշ տո նա կան վճար ներ, հեր թագ րումն ու այ ցե րի ժա մա նա կա ցույ
ցե րը հա ճախ ան հա մար են ըն տա նիք նե րի հա մար: Յու րա քանչ յուր ե րե խա յի հա մար տա րե կան 
2 ան գամ անվ ճար բժշկա կան ծա ռա յութ յան տրա մադ րու մը չի ի րա կա նաց վում ժա մա նա կին և չի 
կազ մա կերպ վում կամ մշտա դի տարկ վում պատ շաճ մա կար դա կով: Ե րե խա նե րի հա մար ա ռող
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ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րի և դ րանց հետ կապ ված փո խադր ման ծախ սե րը չա փա զանց 
մեծ են, այ նինչ այդ հատ կա ցում նե րը կա րող էին ուղղ վել ե րե խա նե րի ՎՄԶ և նե րա ռա կան 
կրթութ յա նը: Ե րե խա յին զար գաց ման կենտ րոն տա նե լու փո խա րեն ծնող նե րը ստիպ ված են 
կազ մա կեր պել ֆոր մալ այ ցեր ամ բու լա տո րիա, կա տա րել ոչ պաշ տո նա կան վճար ներ և ս պա սել 
եր կար հեր թե րում: Բա ցի ֆի նան սա կան խնդիր նե րից, այս ա մե նը ծնող նե րի և ն րանց ե րե խա նե
րի մոտ ա ռա ջաց նում է հո գե բա նա կան ճնշվա ծութ յուն և սթ րես: Մաս նա կից նե րը շատ նյար դայ
նա ցած և հիաս թափ ված էին պատ մում ե րե խա նե րի հաշ ման դա մութ յան գնա հատ ման հանձ նա
ժո ղով նե րի և  ամ բու լա տոր մաս նա գետ նե րի հետ ի րենց առն չութ յան մա սին: Հատ կան շա կան է, 
որ բու ժում ի րա կա նաց նող հիմ նա կան մաս նա գետ նե րը, ինչ պի սիք են օ րի նակ՝ ֆի զիո թե րապևտ
նե րը, ա վե լի հան դուր ժող են, քան ըն դու նա րան նե րի և գ նա հատ ման բա ժին նե րի աշ խա տա կից
նե րը:

ՖԽՔ-ներից մեջբերումներ պետական բժշկական ծառայությունների որակի վերաբերյալ 
Արարատի ՖԽՔ
«- Ամենաահավորը բժիշկներն են: Որոշ բժիշկներ այնպես են պատասխանում քեզ, որ դա 
պարզապես անտանելի է...Մեր ամբուլատորիայում մի Կլարա կա, կուզեի նրա մասին խոսել: 
Նա միշտ այցելության օր է նշանակում դեկտեմբերին՝ իմանալով, որ ձմռանն այնտեղ 
հասնելը շատ դժվար է: Ու նա դա անում է դիտմամբ՝ նպատակ ունենալով այնպես անել, որ 
որոշ մարդիկ չկարողանան գալ...Մենք տարեկան 2 անվճար այցելություն ունենք, բայց 
նրանք անում են ամեն ինչ, որ մենք չայցելենք...
- Ճիշտ է, մենք էլ բուժման 2 անվճար կուրս ունենք, բայց նրանք չեն ուզում, որ մենք օգտվենք 
դրանցից...
- Նրանք ասում են. «Մենք ժամանակ չունենք, մենակ դու չես...»
- Ես իմ երկրորդ հղիության ընթացքում Արսենիս չկարողացա տանեմ: Նրանք անգամ 
չզանգեցին՝ տեսնեն՝ ինչու չեմ գնացել... Հետո ես հարցրեցի նրան (բժշկին). «Ինչո՞ւ չեք 
զանգում ու կազմակերպում Արսենի կուրսը»: Նա կոպիտ պատասխանեց. «Գիտե՞ս ինչ, քո 
Արսենը մեծ տղա է ու ես չպետք է զանգեմ քեզ»:
- ...Անգամ անվճար կուրսը, որը պետք է անվճար լինի, անվճար չէ...
- Այո՛, «մաղարիչ» պետք է տաս (ոչ պաշտոնական վճար կամ նվեր):
- Այո՛, դու պետք է «շնորհակալություն ասես» նրանց:
- Այո՛, ես նրանց տվել եմ, որպեսզի երեխաս 2-րդ անգամը գնա:
- Ճիշտ է, մեզ երկու անգամը անվճար հասնում է, բայց եթե չզանգես ու չանհանգստացնես 
նրանց, անգամ դա կարող ես կորցնել...
- Այս վերջին անգամը նրանք զանգեցին ինձ, բայց միայն այն բանից հետո, երբ ծանոթ մեջ 
գցեցինք...»
Երևանի ՖԽՔ
«- Ես մի բան պատմեմ, որ ընդամենը 2-3 օր առաջ տեղի ունեցավ: Հերթական կոմիսիայի 
էինք ու բաժնի վարիչը մեզ ստիպեց սպասել 4 ժամ մի թղթի կտորի համար, որը կազմվել էր 
շատ օրեր առաջ ու դրված էր նրա քարտուղարուհու մոտ: Հետո նա ասաց. «Գնացեք ու վաղը 
եկեք»: Ես ասացի. «Վաղը հանձնաժողով չկա, եթե ես վաղը գամ, ոչ ոք այստեղ չի լինի...»
- Դե, նույն պատմությունն ինձ հետ էլ է եղել: Նրանք ինձ տարան-բերեցին մի շաբաթ 
շարունակ մինչև տվեցին այդ թուղթը...
- Հա՛, թղթաբանությունը շատ վատ է աշխատում...Ինչպես նրանք նշեցին, երեխաները 
ստիպված են ժամերով նստել մեքենայի մեջ կամ միջանցքներում, մի սենյակից մյուսը գնալ: 
Մեր երեխաները այդքան չեն դիմանում...»
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Սույն հաշ վետ վութ յու նում ներ կա յաց վել է Հա յաս տա նում նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան ծա ռա
յութ յուն նե րի մատ չե լիութ յան գնա հա տու մը՝ հա մա պե տա կան հարց ման, փաս տա թղթե րի ա վան
դա կան վեր լու ծութ յան և  ո րա կա կան հե տա զո տութ յան մի ջո ցով հա վա քագր ված տվյալ նե րի հի
ման վրա։ Հե տա զո տութ յու նից ստաց ված բա ցա հայ տում ներն ու եզ րա հան գում նե րը ներ կա յաց
ված են ստորև.

1. Չ նա յած Հա յաս տա նում ո րո շում կա յաց նող նե րի շրջա նում նկա տե լի է նա խա դպրո ցա կան 
կրթութ յան մեջ ե րե խա նե րի ընդգրկ վա ծութ յու նը մե ծաց նե լու և հա մըն դա նուր կրթութ յան 
հա յե ցա կար գը զար գաց նե լու պատ րաս տա կա մութ յու նը, այ նո ւա մե նայ նիվ, գոր ծառ նա
կան մա կար դա կում նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան հա յե ցա կար գի վերջ նա կան տար բե
րա կի մշա կում նե րը գտնվում են ան ցու մա յին փու լում։ Ա ռա ջի կա տա րի նե րի ՎՄԶ ռազ
մա վա րութ յան հիմ նա կան բնու թագ րերն են՝ ան ցում դե պի պար տա դիր նա խադպ րո ցա
կան կրթութ յան 56 տա րե կան ե րե խա նե րի հա մար՝ այ լընտ րան քա յին ա ռա վել ծախ
սարդ յու նա վետ մո դել նե րի կի րառ մամբ, նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան տե ղայ նա ցում 
ա ռա վել հա մա պար փակ հիմ նա կան և  ա վագ դպրո ցի կրթութ յան ռազ մա վա րութ յան հա
մա տեքսս տում՝ որ դեգ րե լով, այս պես կոչ ված, «11+1» բա նաձ ևը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, այս 
ո լոր տի քա ղա քա կա նութ յունն ու նի մի շարք լուրջ մար տահ րա վեր ներ, ո րոն ցից են օ րի
նակ՝ թի րա խա վոր ված քա ղա քա կա նութ յան բա ցա կա յութ յու նը նե րա ռա կան նա խա դպրո
ցա կան կրթութ յան՝ հատ կա պես վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի խնամ քի (0ից 3 տա րե կան 
ե րե խա նե րի հա մար) բնա գա վա ռում, տա րա մի տու մը գյու ղա կան ու քա ղա քա յին քա ղա
քա կա նութ յան զար գա ցում նե րում։ Ն կատ վում է ամ բող ջա կան տվյալ նե րի շտե մա րա նի, 
ինչ պես նաև տվյալ նե րի հա վա քագր ման, պահ պան ման, շրջա նառ ման և վեր լու ծութ յան 
ըն թա ցա կար գե րի և մշ տա դի տարկ ման գոր ծիք նե րի պա կաս՝ մաս նա վո րա պես նա
խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի թվի, տար բեր տե սա կի նա խակր թա րան նե րի թվի՝ 
նե րառ յալ այ լընտ րան քա յին նա խադպ րո ցա կան կրթա կան կենտ րոն նե րի վե րա բեր յալ, 
ընդգրկ վա ծութ յան և բա ցառ ման ցու ցա նիշ նե րի, սո ցիա լա պես խո ցե լի ըն տա նիք նե րի 
ե րե խա նե րի, ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե րի, փախս տա կանտե ղա հան ված ըն տա նիք նե րի ե րե
խա նե րի թվի վե րա բեր յալ։

2. Հա յաս տա նի մար զե րում ա ռայ սօր փոր ձարկ ված նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան այ լընտ
րան քա յին ծա ռա յութ յուն նե րի մո դել ներն ու այս ո լոր տում գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող մար
մին ներն օժտ ված չեն նա խադպ րո ցա կան կրթութ յու նից դուրս մնա ցած ե րե խա նե րին բա
ցա հայ տե լու և թի րա խա վո րե լու հա տուկ մե խա նիզմ նե րով: ՎՄԶ ո լոր տում ի րա կա նաց
վող ջան քե րը կրում են տե ղայ նաց ված բնույթ, նկատ վում է ո լոր տում գոր ծող կազ մա կեր
պութ յուն նե րի, մար զա յին իշ խա նութ յուն նե րի և  այլ շա հագր գիռ կա ռույց նե րի հա մա գոր
ծակ ցութ յան պա կաս: Միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան ո լոր տում նկատ վում 
են կրկնա կի ու շադ րութ յան ար ժա նա ցող ուղ ղութ յուն ներ և  ա նու շադ րութ յան մատն ված 
հար ցեր: Առ կա է այլ ընտ րան քա յին նա խադպ րո ցա կան ծա ռա յութ յուն նե րի պա կաս հատ
կա պես սո ցիա լա պես խո ցե լի ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րի և մինչև 5 տա րե կան ե րե խա նե
րի հա մար:

3. Նա խադպ րո ցա կան մա կար դա կի կրթութ յան նե րա ռա կա նութ յան փոր ձա գի տա կան 
գնա հա տա կանն ա մե նա ցածրն է՝ հա մե մա տած հիմ նա կան կամ բարձ րա գույն կրթութ յան 
օ ղակ նե րի հետ։ Կր թութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի 
բա ցա հայտ ման և կա րիք նե րի գնա հատ ման գոր ծա կա լու թյուն նե րը չեն գոր ծում որ պես 
ամ բող ջա կան հա մա կարգ նե րա ռա կան կրթութ յուն ի րա կա նաց նող հաս տա տութ յուն նե
րի հետ, հետ ևա բար, կրթութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման նե րի կա րի քի առ կա յութ յան 
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պատ ճա ռով նա խակր թա կան ծրագ րե րից դուրս մնա ցած ե րե խա նե րի վե րա բեր յալ 
ճշգրիտ տվյալ նե րը բա ցա կա յում են։

4. Ե րե խա յի ընդգրկ վա ծութ յու նը որ ևէ տե սա կի ՎՄԶ ծա ռա յութ յուն նե րի մեջ և նա խադպ
րո ցա կան կրթութ յան պար տա դիր բնույ թը դրա կան են ըն կալ վում հայ հա սա րա կութ յան 
կող մից։ Ե րե խա նե րի և ծ նող նե րի հա մար նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան սո ցիա լա կան 
գոր ծա ռույթ նե րի մա սին ձևա վոր ված է բա վա կա նին խոր քա յին պատ կե րա ցում. հատ կա
պես շեշ տադր վում են այն պի սի սո ցիա լա կան գոր ծա ռույթ ներ, ինչ պի սիք են՝ դպրո ցում 
ու սում նա կան ա ռա ջա դի մութ յան ա պա հո վու մը, ե րե խա յի մոտ շփման և հա ղոր դակ ցութ
յան հմտութ յուն նե րի ձևա վո րու մը և  ե րե խա յի ընդ հա նուր զար գաց վա ծութ յան, բա րեկր
թութ յան ա պա հո վու մը: 

5. Գո յութ յուն ու նի ո րո շա կի տար բե րութ յուն պաշ տո նա կան վի ճա կագ րութ յան հի ման վրա 
հաշ վարկ ված ընդգրկ վա ծութ յան ցու ցա նիշ նե րի և  այլ աղբ յուր նե րից ստաց ված տվյալ
նե րի հի ման վրա հաշ վարկ ված ցու ցա նիշ նե րի միջև։ Տար բե րութ յու նը պայ մա նա վոր ված 
է, նախ և  ա ռաջ, նա խադպ րո ցա կան տա րի քի սահ ման ման մո տե ցում նե րով (0ից 6 տա
րե կան ե րե խա ներ կամ միայն 36 տա րե կան ե րե խա ներ), ինչ պես նաև նա խադպ րո ցա
կան տա րի քի ե րե խա նե րի թվա քա նա կի մա սին տար բեր տվյալ նե րով։ Հա մընդ հա նուր 
ընդգրկ վա ծութ յան ցու ցա նի շը 20132015թթ. ին մի ջի նում կազ մում է 28%: Բա ցար ձակ 
ընդգրկ վա ծութ յան ցու ցա նի շը 2016թ.ի հա մար կազ մում է 50.5%: Հա րա բե րա կան ընդգրկ
վա ծութ յան ցու ցա նի շը կազ մում է մո տա վո րա պես 60%։ Հետ ևա բար, ան գամ ա մե նա
բարձր ցու ցա նի շի պա րա գա յում ակն հայտ է դառ նում, որ ՀՀում նա խադպ րո ցա կան տա
րի քի ե րե խա նե րի ա վե լի քան 40%ը չի հա ճա խում որ ևէ ՎՄԶ հաս տա տութ յուն։  

6. Պե տա կան ման կա պար տեզ ներն ա վե լի նա խընտ րե լի են, քան մաս նա վոր ման կա պար
տեզ նե րը, ե րե խա նե րի շրջա նում բա վա կա նին մեծ տո կոս են կազ մել այ լընտ րան քա յին 
ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վող նե րը։ Ընդ հա նուր առ մամբ, նա խա դպրո ցա կան կրթա կան 
հաս տա տութ յուն ներ հա ճա խե լիութ յու նը բա վա կան ին տեն սիվ է՝ օ րա կան կտրված քով 
ման կա պար տե զում գտնվե լու և հա ճա խե լու պար բե րա կա նութ յան տե սանկ յու նից։ Քա
ղա քաբ նակ ե րե խա նե րը եր կու ան գամ շատ են ընդգրկ ված նա խադպ րո ցա կան կրթա
կան հաստատություններում, քան գյուղաբնակները։ Միաժամանակ օրական տևողության 
և հաճախումների պարբերականության առումով գյուղերի բնակիչներն ու աղքատ 
ընտանիքների երեխաներն ավելի ինտենսիվ են հաճախում մանկապարտեզ: 
Բարձրագույն կրթություն ունեցող հարցվողներն ավելի են հակված ընդգրկել իրենց 
երեխաներին նախադպրոցական կրթական հաստատություներում: Բացի այդ, նրանք, 
ովքեր ունեն աշխատանք, երկու անգամ ավելի շատ են իրենց երեխաներին ուղարկում 
նախադպրոցական կրթական հաստատություններ, քան աշխատանք չունեցող ծնողները։

7. Մուտ քը դե պի նա խադպ րո ցա կան կրթութ յուն թա փան ցիկ և դ յու րին չէ՝ հաշ վի առ նե լով 
մուտ քի և  ըն դու նե լութ յան բազ մա թիվ խո չըն դոտ նե րի առ կա յութ յու նը։ Ման կա պար տեզ
նե րի մատ չե լիութ յու նից դժգոհ նե րի թիվն ա ռա վել մեծ է աղ քատ ՏՏնե րի շրջա նում։ Գ յու
ղա կան բնա կա վայ րե րում եր կու ան գամ ա վե լի հեշտ է տե ղա վո րել ե րե խա յին պե տա կան 
ման կա պար տեզ, քան քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րում։ Ման կա պար տեզ չըն դու նե լու ա մե
նա տա րած ված պատ ճառ բա նութ յու նը ման կա պար տեզ նե րում տե ղե րի բա ցա կա յութ յունն 
է։ Ըն դու նե լութ յան ա մե նա տա րած ված խո չըն դոտ նե րից է ըն դու նե լութ յան ըն թա ցա կար
գում բյու րոկ րա տա կան քաշք շու կը՝ մաս նա վո րա պես կապ ված եր կար ժա մա նակ սպա սե
լու, հեր թագր ման և հաս տա տութ յու նում բազ մա թիվ փաս տաթղ թեր, տե ղե կանք ներ պա
հան ջե լու հետ։

8. Կո ռուպ ցիոն մե խա նիզմ նե րը, ինչ պի սիք են օ րի նակ՝ հա մայն քի ղե կա վա րութ յան հա տուկ 
կար գադ րութ յու նը կամ նվեր նե րի/ոչ պաշ տո նա կան վճար ման պա հան ջը, դեռևս լայ նո
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րեն տա րած ված են։ Միա ժա մա նակ ման կա պար տե զի ըն դու նե լութ յունն ա պա հով վում է 
նաև ոչ ֆոր մալ մե խա նիզմ նե րով, ինչ պի սիք են՝ եր րորդ ան ձանց/միջ նորդ նե րի ներգ
րավ վա ծութ յու նը։ Ա ռան ձին ըն տա նիք նե րի հա մար ստեղծ վում է ընտ րո վի ըն դու նե լութ
յան և մուտ քի սահ մա նա փակ ման հնա րա վո րութ յուն։

9. Հա յաս տա նում ման կա պար տեզ նե րի գոր ծու նեութ յան ո րա կի հետ առնչ վող ա մե նա լուրջ 
խնդիր նե րից է դրանց ան կա նոն աշ խա տան քը։ Այս ցու ցա նի շը հատ կա պես բարձր է գյու
ղա կան հա մայնք նե րում։ Չ նա յած ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կի մի ջին գնա հա տա կան նե րը 
բա վա րար են, դպրո ցին նա խա պատ րաս տող գի տե լիք նե րի փո խանց ման հետ առնչ վող 
ծա ռա յութ յուն նե րի գնա հա տա կան ներն ա վե լի ցածր են, քան ՎՄԶ այլ ծա ռա յութ յուն նե րի 
վե րա բեր յալ գնա հա տա կան նե րը։

10. ՎՄԶի հետ կապ ված ընդ հա նուր ծախ սերն ա վե լի մեծ են քա ղա քա յին բնա կա վայ րե
րում, քան գյու ղա կան։ Ընդ հա նուր ծախ սե րի կա ռուց ված քում ոչ մեծ մաս են կազ մում 
դեռևս գո յութ յուն ու նե ցող ոչ պաշ տո նա կան վճար նե րի և ն վեր նե րի հետ կապ ված ծախ
սե րը։ Սա կայն գյու ղա կան հա մայնք նե րում ոչ պաշ տո նա կան վճար նե րի, հա տուկ պա րա
գա նե րի/պի տույք նե րի և  այլ դրա մա հա վաք նե րի հետ կապ ված ծախ սե րը մի քա նի ան
գամ նվազ են քա ղա քա յին բնա կիչ նե րի ամ սա կան նույն ծախ սե րի մե ծութ յու նից։

11. Հա յաս տա նում նա խադպ րո ցա կան կրթութ յու նից դուրս մնա ցած 36 տա րե կան ե րե խա
նե րի ցու ցա նի շը կազ մում է 32.7%: Գ յու ղա կան բնա կա վայ րե րի ե րե խա ներն ա վե լի հա
ճախ են դուրս մնում նա խադպ րո ցա կան կրթութ յու նից, քան քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րի 
ե րե խա նե րը։ Դուրս մնա ցած ըն տա նիք նե րի ա վե լի քան 1/3ն  ի րենց կող մից ձեռ նար կել 
են հա տուկ քայ լեր ե րե խա յին նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն տե ղա վո րե լու ուղ
ղութ յամբ: Հետ ևա բար, նա խադպ րո ցա կան կրթութ յու նից դուրս մնա լը անձ նա կան ընտ
րութ յան հետ ևանք չէ, այլ սո ցիալտնտե սա կան կամ կա ռուց ված քա յին այն պի սի հան գա
մանք նե րի արդ յունք, ինչ պի սիք են՝ հա մայն քում/մո տա կայ քում որ ևէ գոր ծող ման կա
պար տե զի բա ցա կա յութ յու նը, ծա ռա յու թյուն նե րի չբա վա րա րե լը ծնող նե րի պա հանջ նե
րին և  որ ևէ պատ ճա ռով ե րե խա յին ման կա պար տեզ չըն դու նե լը ադ մինստ րա ցիա յի կող
մից։ Նա խա դպրո ցա կան կրթութ յան մատ չե լիութ յու նը սահ մա նա փակ ված է ոչ թե ծնող
նե րի բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քի պատ ճա ռով, այլ պե տա կան ու տե ղա կան բյու ջե նե
րում ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հա մար մի ջոց նե րի սա կա վութ յան հետ ևան քով։

12. Մուտ քի խո չըն դոտ նե րի շար քում մաս նա կից ներն ա ռա ջին հեր թին նշում են պե տա կան 
ման կա պար տեզ նե րի գեր ծան րա բեռն վա ծու թունն ու գրանց ման եր կար հեր թե րը, ին չը 
կապ ված է կո ռուպ ցիոն ռիսկ պա րու նա կող մե խա նիզմ նե րի գոր ծառն ման հետ, ինչ պի
սիք են՝ կա շառ քը, եր րորդ ան ձի կամ միջ նոր դի ներ գրավ վու մը, ման կա պար տե զի տնօ
րե նի կամ աշ խա տա կից նե րի ան հան դուր ժող կամ կո պիտ վե րա բեր մուն քը դի մորդ նե րի 
նկատ մամբ։ Ման կա պար տե զի տնօ րեն նե րի կող մից աղ քատ ըն տա նիք նե րի ծնող նե րի 
հա մար ստեղծ վում են լրա ցու ցիչ խո չըն դոտ ներ՝ պար տադ րե լով նրանց ինք նու րույն հրա
ժար վել հաս տա տութ յու նից։

13. Նա խադպ րո ցա կան կրթութ յու նից դուրս մնա ցած ա մե նա խո ցե լի խում բը ԿԱՊԿՈՒ ե րե
խա նե րի խումբն է: Հարց վող նե րի 1/5ը նշել են, որ բա ցա սա բար կվե րա բեր վեին, ե թե 
ի րենց ե րե խա յի խումբ կամ ման կա պար տեզ հա ճա խեին ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա ներ: Գո յութ
յուն ու նի կար ևոր մի տում, ո րը ցույց է տա լիս, որ որ քան շատ ման կա պար տեզ նե րը որ
դեգ րեն նե րա ռա կան կրթութ յան ծրագ րե րը, այն քան նե րա ռա կա նութ յան հան դեպ վե րա
բեր մուն քը կփոխ վի դե պի դրա կա նը։ ԿԱՊԿՈՒ ըն տա նիք նե րը հան դի պել են մուտ քի և  
ըն դու նե լութ յան բազ մա թիվ խո չըն դոտ նե րի ի րենց ե րե խա նե րին պե տա կան նե րա ռա
կան նա խակր թա կան հաս տա տութ յուն ներ ընդ գրկե լու ըն թաց քում։ Ա վագ սե րունդն 
ա ռա վել հակ ված է թաքց նել ըն տա նի քի խնդիր նե րը հա սա րա կութ յու նից և ԿԱՊԿՈՒ ե րե
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խա նե րին մե կու սաց նել տա նը։ Հա ջորդ մար տահ րա վե րը,  ո րի հետ ա ռե րես վում են 
ԿԱՊԿՈՒ ե րե խա նե րի ըն տա նիք նե րը, հա վել յալ ծախ սերն ու բար դութ յուն ներն են: Վեր
ջին ներս կապ ված չեն նա խադպ րո ցա կան ծա ռա յութ յուն նե րի հետ ուղ ղա կիո րեն,  սա
կայն ա նուղ ղա կիո րեն առնչ վում են ՎՄԶ կենտ րոն նե րի հետ՝ դե պի ա ռող ջա պա հա կան և 
վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա յութ յուն ներ մուտք ու նե նա լու տե սանկ յու նից։ Հե տա զո տութ
յան ըն թաց քում բա ցա հայտ վել են բազ մա թիվ դեպ քեր/պա տում ներ ամ բու լա տոր և  այլ 
բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե րում կո ռուպ ցիոն դրսևո րում նե րի, ոչ պատ շաճ վե րա բեր մուն
քի և  ան մատ չե լիութ յան վե րա բեր յալ՝ հատ կա պես հա տուկ կա րիք նե րի գնա հատ ման և  
անվ ճար բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե րի կազ մա կերպ ման գոր ծըն թաց նե րում։

Հաշ վետ վութ յան մեջ ար տա ցոլ ված պատ կե րը թույլ է տա լիս ա ռաջ քա շել մի շարք ա ռա ջար
կութ յուն ներ.
	Կենտրոնացնել ջանքերը նախադպրոցական կրթությունը առավելագույնս 

ներառական դարձնելու ուղղությամբ, ինչը կլուծի նախադպրոցական կրթությունից 
դուրս մնացած ԿԱՊԿՈՒ երեխաների ներգրավման խնդիրը։

	Մշակել հատուկ մեխանիզմներ համապատասխան նախարարությունների և ոլորտում 
գործունեություն ծավալող գերատեսչությունների կողմից նախա դպրո ցական կրթու
թյունից տարբեր պատճառներով դուրս մնացած երեխա ներին համակարգված 
բացահայտելու, թիրախավորելու և ընդգրկելու ուղղությամբ:

	Ավելացնել հատկապես մինչև 4 տարեկան երեխաների համար այլ ընտրանքային 
նախադպրոցական ծառայությունների թիվն ու տեսակները՝ համա պատասխան 
միջգերատեսչական, համայքնային, դոնոր կազմա կերպությունների միջև համա
գործակցության միջոցով և մեկտեղելով իրա գործվող ծրագրերի արդյունքների 
գնհատաման և վերլուծության ջանքերը:

	Ստեղծել համաչափ միջգերատեսչական համագործակցության կոորդինացման 
մեխանիզմներ՝ պարտադրելով բոլոր դերակատարներին կատարել փորձի փո
խանակում, կենտրոնացնել ջանքերը և ստեղծել ոլորտի մշտադիտարկման համար 
ամբողջական և միասնական տվյալների շտեմարան:

	Ձևավորել համալիր միջոցառումների համակարգ՝ Հայաստանում նախա դպրոցական 
տարիքի երեխաների չընդգրկվածության մակարդակի կրճատման համար՝ հավելյալ 
բյուջետային հատկացումներ չպահանջող ծառայությունների որակի արդյունավետ 
վերահսկման, անձնակազմի որակավորման և այլ միջոցներով:

	Աջակցել աղքատ ընտանիքներին ՎՄԶ ծառայություններից օգտվելու ծախսերի 
նվազեցման մասով՝ նրանց շրջանում ընդգրկվածության ցուցանիշների բարձ
րացման նպատակով:

	Ավելացնել հասարակության մեջ ներառական նախադպրոցական կրթության առա
վելությունների վերաբերյալ իրազեկվածությունը, գործի դնել ԿԱՊԿՈՒ երեխաների 
հավաքագրման մեխանիզմներ այլընտրան քային ՎՄԶ ծառայությունների գծով:

	Հիմնադրել համագործակցության կենտրոններ աշխարհագրական մոտ 
տարածքներում գտնվող նախադպրոցական տարիքի ԿԱՊԿՈՒ երեխաների 
ծնողների համար՝ փոխաջակցման ժամանակացույցների և ծախսարդյունավետ 
բյուջեի պլանավորման ջանքերը կենտրոնացնելու նպատակով։



ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

80

Հավելված 1. Հարցաթերթ

Հասանելի է կայքում՝ 
www.armenia.savethechildren.net/resources

Հավելված 2. Ընտրանքի իրագործումը

Աղյուսակ 1. Ընտրանքի բաշխումն ըստ բնակավայրերի

ՄԱՐԶ Քանակը Տոկոս Վավեր 
տոկոս

Արմավիր

Արմավիր 10 24,4 24,4

Մեծամոր 10 24,4 24,4

գ. Մրգաշատ 5 12,2 12,2

գ. Խորունկ 5 12,2 12,2

գ. Նալբանդյան 6 14,6 14,6

գ. Զարթոնք 5 12,2 12,2

Ընդամենը 41 100,0 100,0

Արագածոտն

Աշտարակ 10 23,8 23,8

Թալին 10 23,8 23,8

գ. Կարբի 5 11,9 11,9

գ. Ագարակ 5 11,9 11,9

գ. Ոսկեպատ 6 14,3 14,3

գ. Աղձք 6 14,3 14,3

Ընդամենը 42 100,0 100,0

Արարատ

Արտաշատ 10 23,8 23,8

Վեդի 10 23,8 23,8

գ. Տափերական 5 11,9 11,9

գ. Գորավան 5 11,9 11,9

գ. Այգեպատ 6 14,3 14,3

գ.Դաշտակար 6 14,3 14,3

Ընդամենը 42 100,0 100,0

Գեղարքունիք

Գավառ 10 23,8 23,8

Վարդենիս 10 23,8 23,8

գ. Լճաշեն 5 11,9 11,9

գ. Երանոս 5 11,9 11,9

գ. Ծակքար 6 14,3 14,3

գ. Չկալովկա 6 14,3 14,3

Ընդամենը 42 100,0 100,0
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Կոտայք Հրազդան 10 23,3 23,3

Բյուրեղավան 10 23,3 23,3

գ. Մեղրաձոր 5 11,6 11,6

գ. Կոտայք 6 14,0 14,0

գ. Արտավազ 6 14,0 14,0

գ. Արամուս 6 14,0 14,0

Ընդամենը 43 100,0 100,0

Լոռի Վանաձոր 10 23,8 23,8

Թումանյան 10 23,8 23,8

գ. Լեռնապատ 5 11,9 11,9

գ. Գուգարք 5 11,9 11,9

գ. Արջուտ 6 14,3 14,3

գ. Փամբակ 6 14,3 14,3

Ընդամենը 42 100,0 100,0

Շիրակ Գյումրի 10 23,8 23,8

Արթիկ 10 23,8 23,8

գ. Տուֆաշեն 5 11,9 11,9

գ. Կապս 5 11,9 11,9

գ. Հայրենյանց 6 14,3 14,3

գ. Ազատան 6 14,3 14,3

Ընդամենը 42 100,0 100,0

Սյունիք Կապան 10 23,8 23,8

Սիսիան 10 23,8 23,8

գ. Սյունիք 5 11,9 11,9

գ. Շաքի 5 11,9 11,9

գ. Չապնի 6 14,3 14,3

գ. Ծղուկ 6 14,3 14,3

Ընդամենը 42 100,0 100,0

Տավուշ Իջևան 10 24,4 24,4

Այրում 10 24,4 24,4

գ. Խաշտարակ 5 12,2 12,2

գ. Հաղարծին 5 12,2 12,2

գ. Հովք 6 14,6 14,6

գ. Լուսահովիտ 5 12,2 12,2

Ընդամենը 41 100,0 100,0
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Վայոց Ձոր Եղեգնաձոր 10 23,8 23,8

Վայք 10 23,8 23,8

գ. Գետափ 5 11,9 11,9

գ. Մալիշկա 5 11,9 11,9

գ. Արենի 6 14,3 14,3

գ. Զեդեա 6 14,3 14,3

Ընդամենը 42 100,0 100,0

Երևան Ավան 16 8,9 8,9

Արաբկիր 7 3,9 3,9

Դավթաշեն 16 8,9 8,9

Էրեբունի 16 8,9 8,9

Կենտրոն 22 12,2 12,2

Մալաթիա
Սեբաստիա

16 8,9 8,9

ՆորՆորք 16 8,9 8,9

ՆորքՄարաշ 32 17,8 17,8

Շենգավիթ 6 3,3 3,3

Քանաքեռ
Զեյթուն

16 8,9 8,9

Աջափնյակ 17 9,4 9,4

Ընդամենը 180 100,0 100,0

Աղյուսակ 2. Ընտրանքի բաշխումը մարզերում ըստ բնակավայրերի տիպերի

ՄԱՐԶ Քանակ Տոկոս

Արմավիր Քաղաքային 20 48,8

Գյուղական 21 51,2

Ընդամենը 41 100,0

Արագածոտն Քաղաքային 21 50,0

Գյուղական 21 50,0

Ընդամենը 42 100,0

Արարատ Քաղաքային 20 47,6

Գյուղական 22 52,4

Ընդամենը 42 100,0

Գեղարքունիք Քաղաքային 20 47,6

Գյուղական 22 52,4

Ընդամենը 42 100,0
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Կոտայք Քաղաքային 20 46,5

Գյուղական 23 53,5

Ընդամենը 43 100,0

Լոռի Քաղաքային 20 47,6

Գյուղական 22 52,4

Ընդամենը 42 100,0

Շիրակ Քաղաքային 20 47,6

Գյուղական 22 52,4

Ընդամենը 42 100,0

Սյունիք Քաղաքային 20 47,6

Գյուղական 22 52,4

Ընդամենը 42 100,0

Տավուշ Քաղաքային 20 48,8

Գյուղական 21 51,2

Ընդամենը 41 100,0

Վայոց Ձոր Քաղաքային 20 47,6

Գյուղական 22 52,4

Ընդամենը 42 100,0

Երևան Քաղաքային 180 100,0

Աղյուսակ 3. Հարցվողների բաշխումն ըստ սեռի

 Սեռ Քանակ Վավեր 
տոկոս

Տղամարդ 131 21.9

Կին 468 78.1

Ընդամենը 599 100.0
 
Աղյուսակ 4. Հարցվողների բաշխումն ըստ տարիքի

 Հարցվողի տարիքը Քանակ Վավեր 
տոկոս

Կուտակային 
տոկոս

Վավեր 1835 378 63.2 63.2

3645 98 16.2 79.4

4660 90 15.1 94.5

61 և ավելի 33 5.5 100.0

Ընդամենը 599 100.0  
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Աղյուսակ 5. Հարցվողների կապը երեխայի հետ

Կապը 3-6 տարեկան անչափահաս երեխայի/ների հետ /եթե մի քանիսն են, նշել առավել 
սերտ կապը/: 

 Քանակ Վավեր 
տոկոս

Կուտակային 
տոկոս

Վավեր Մայր/հայր 491 82.0 82.0

Քույր/եղբայր 6 1.0 83.0

Տատիկ/պապիկ 99 16.5 99.5

Այլ բարեկամ 3 .5 100.0

Ընդամենը 599 100.0  

Աղյուսակ 6. Հարցվողների կրթամակարդակը

Ձեր կրթությունը

 Քանակ Տոկոս Վավեր 
տոկոս

Կուտակային 
տոկոս

Վավեր Տարրական/միջնակարգ 265 44.2 44.4 44.4

Միջին մասնագիտական/թերի 
բարձրագույն/ուսանող

146 24.4 24.5 68.8

Բարձրագույն/գիտական աստիճան                       
(գիտ. թեկնածու, դոկտեր և այլն)

186 31.1 31.2 100.0

Ընդամենը 597 99.7 100.0  

Հրաժարվեց պատասխանել 2 .3   

Ընդամենը 599 100.0   
 

Աղյուսակ 7. Հարցվողների մոտ աշխատանքի առկայությունը

Աշխատո՞ւմ եք

 Քանակ Տոկոս Վավեր 
տոկոս

Կուտակային 
տոկոս

Վավեր Այո 185 30.9 30.9 30.9

Ոչ 414 69.1 69.1 100.0

Ընդամենը 599 100.0 100.0  
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Աղյուսակ 8. Հարցվողների զբաղվածությունը 

Եթե այո, ապա արդյո՞ք այդ աշխատանքը

 Քանակ Տոկոս Վավեր 
տոկոս

Կուտակային 
տոկոս

Վավեր Ամենօրյա աշխատանք է 
ամսավճարով 149 24.9 80.5 80.5

Մեկանգամյա կարճաժամկետ 
աշխատանք է 7 1.2 3.8 84.3

Պարբերական կարճաժամկետ 
աշխատանք է 24 4.0 13.0 97.3

Այլ 5 .8 2.7 100.0

Ընդամենը 185 30.9 100.0  

Բացառված Չունի աշխատանք 414 69.1   

Ընդամենը 599 100.0   

Աղյուսակ 9. Զբաղվածության բնագավառները

Ո՞ր բնագավառում եք աշխատում:
 Քանակ Տոկոս Վավեր 

տոկոս
Կուտակային 

տոկոս
Վավեր Պետական կառավարում և պաշտպանություն 26 4.3 14.1 14.1

Կրթություն 53 8.8 28.8 42.9
Առողջապահություն և բնակչության 
սոցիալական սպասարկում 20 3.3 10.9 53.8

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ 2 .3 1.1 54.9
Սպասարկման այլ ծառայություններ 18 3.0 9.8 64.7
Արհեստագործություն 4 .7 2.2 66.8
Գյուղատնտեսություն, անտառային 
տնտեսություն, ձկնորսություն 11 1.8 6.0 72.8

Հանքագործական արդյունաբերություն 1 .2 .5 73.4
Էլեկտրականության, գազի մատակարարում, 
ջրամատակարարում, կոյուղի 6 1.0 3.3 76.6

Շինարարություն 11 1.8 6.0 82.6
Մեծածախ և մանրածախ առևտուր 11 1.8 6.0 88.6
Տրանսպորտ և փոխադրումներ 4 .7 2.2 90.8
Տեղեկատվություն և կապ 3 .5 1.6 92.4
Ֆինանսական և ապահովագրական, անշարժ 
գույքի հետ կապված գործունեություն 6 1.0 3.3 95.7

Այլ 8 1.3 4.3 100.0
Ընդամենը 184 30.7 100.0  

Բացառված Հրաժարվեց պատասխանել 1 .2   
Աշխատանք չունի 414 69.1   
Ընդամենը 415 69.3   

Ընդամենը 599 100.0   
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Հավելված 3. Լրացուցիչ բազմաչափ բաշխման աղյուսակներ

Աղյուսակ 1. Ինչպիսի՞ առնչություն ունեք կրթության ոլորտին: 
Քանակ Տոկոս Վավեր 

տոկոս
Կուտակային 
տոկոս

ոչ այնքան սերտ. որպես ծնող 
հետևում եմ մանկապարտեզի 
անցուդարձին

233 38.9 40.8 40.8

բավականին սերտ. որպես 
ծնող ակտիվորեն մասնակցում 
եմ մանկապարտեզի բոլոր 
իրադարձություններին

278 46.4 48.7 89.5

սերտ. աշխատում/սովորում եմ 
կրթության/գիտության ոլորտում 60 10.0 10.5 100.0

Ընդամենը 571 95.3 100.0  

Աղյուսակ 2. Բացարձակ ընդգրկվածության ցուցանիշը՝ հիմնված մարզային իշխա-
նություններից հավաքագրված 2016թ.-ի տվյալների վրա

 Մարզ Մինչև 6 
տարեկան 
երեխաների 
ընդհանուր 
թիվը

Նախադպրոցական 
կրթական 
հաստատություններում 
ընդգրկված մինչև 6 
տարեկան երեխաների 
թիվը

Ընդգրկվածության 
ցուցանիշ

1 Արմավիր * 6226 **

2 Արարատ 20017 9371 46.8%

3 Արագածոտն 5838 2486 42.6%

4 Գեղարքունիք * 5042 **

5 Լոռի 11590 6186 53.4%

6 Շիրակ * * **

7 Վայոց Ձոր 1988 1176 59.2%

8 Տավուշ * 4392 **

9 Սյունիք * 4405 **

10 Կոտայք * 7318 **

11 Երևան 32.628 **

Ընդգրկվածության միջին ցուցանիշը 50.5%
  
* Հրաժարվեցին տրամադրել տվյալներ։
** Հաշվարկն անհնար է։
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Աղյուսակ 3. Ընդգրկվածությունը թիրախավորված երեխաների շրջանում (% մարզում 
ընտրված երեխաների թվից)

Մարզ Առհասարակ չեն հաճախում 
որևէ նախադպրոցական 
կրթական հաստատություն

ՏՏ-ից առնվազն մեկ 
երեխա հաճախում է որևէ 
նախադպրոցական կրթական 
հաստատություն

Ընդամենը

Արմավիր 24,5% 75,5% 100.0%

Արարատ 22,9% 77,1% 100.0%

Արագածոտն 28,0% 72,0% 100.0%

Գեղարքունիք 48,1% 51,9% 100.0%

Լոռի 59,1% 40,9% 100.0%

Շիրակ 53,2% 46,8% 100.0%

Վայոց Ձոր 34,7% 65,3% 100.0%

Տավուշ 31,8% 68,2% 100.0%

Սյունիք 61,7% 38,3% 100.0%

Կոտայք 31,1% 68,9% 100.0%

Երևան 17,3% 82,7% 100.0%

Աղյուսակ 4. Ի՞նչ եք կարծում, արդյո՞ք, 3-6 տարեկան երեխաների 
ընդգրկումը նախադպրոցական հաստատություններում պետք է 
լինի. 

Քանակ Տոկոս

Պարտադիր բոլորի համար 369 61.6
Ցանկալի, սակայն ոչ պարտադիր 221 36.9
Ոչ պարտադիր բոլոր երեխաների համար 9 1.5
Ընդամենը 599 100.0

Աղյուսակ 5 Շաբաթվա ընթացքում որքա՞ն հաճախ է երեխան ընդգրկված որևէ նախադպրոցական 
կրթական ծառայությունում:

 Քանակ Ընդգրկվածներից վավեր 
տոկոս

Կուտակային տոկոս

Վավեր Ամեն օր 412 89.4 89.4

Շաբաթական 34 օր 49 10.6 100.0

Ընդամենը 461 100.0  
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Աղյուսակ 6. Քանի՞ ժամ է երեխան գտնվում նախադպրոցական կրթական հաստատությունում:

Քանակ Ընդգրկվածներից վավեր 
տոկոս

Կուտակային 
տոկոս

Վավեր Մինչև 2 ժամ 20 4.4 4.4

2ից 4 ժամ 53 11.6 16.0

4ից ավելի 383 84.0 100.0

Ընդամենը 456 100.0  

Աղյուսակ 7. Քաղաքային/գյուղական բնակավայրերում հաճախելիության 
պարբերականությունը

Որքա՞ն հաճախ է երեխան այցելու նախադպրոցական 
կրթական ծառայություններ:

Բնակավայրի տիպը Ընդամենը

Քաղաքային Գյուղական

Ամեն օր Թիվը 297 115 412

% բնակավայրում 87.4% 95.0%  

Շաբաթական 34 օր Թիվը 43 6 49

% բնակավայրում 12.6% 5.0%  

Ընդամենը Թիվը 340 121 461

100% 100%

Աղյուսակ 8. Քաղաքային/գյուղական բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության 
հաստատությունում երեխայի գտնվելու ժամաքանակը

 Քանի՞ ժամ է երեխան գտնվում 
նախադպրոցական կրթական 
հաստատությունում:

Բնակվայրի տիպը Ընդամենը

Քաղաքային Գյուղական

Մինչև 2 
ժամ

Թիվը 18 2 20

% բնակավայրում 5.4% 1.7%  

2ից 4 ժամ Թիվը 32 21 53

% բնակավայրում 9.6% 17.4%  

4ից ավելի Թիվը 285 98 383

% բնակավայրում 85.1% 81.0%  

Ընդամենը Թիվը 335 121 456

% 100% 100%
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Աղյուսակ 9. Արդյո՞ք բախվել եք որևէ խոչընդոտի երեխային մանկապարտեզ 
տեղավորելիս քաղաքային/գյուղական բնակավայրերում։

 Արդյո՞ք բախվել եք որևէ խոչընդոտի 
երեխային մանկապարտեզ 
տեղավորելիս:

Ընդամենը

Այո Ոչ

Բնակվայրի 
տիպը

Քաղաքային 17.2% 82.8% 100.0%

Գյուղական 6.3% 93.7% 100.0%

Ընդամենը 14.6% 85.4% 100.0%

Աղյուսակ 10. Ինչպիսի՞ մանկապարտեզ է հաճախում երեխան: * Արդյո՞ք բախվե՞լ եք որևէ 
խոչընդոտի երեխային պետական/մասնավոր մանկապարտեզ տեղավորելիս:

 Արդյո՞ք բախվե՞լ եք որևէ 
խոչընդոտի երեխային 
պետական/մասնավոր 

մանկապարտեզ տեղավորելիս

Ընդամենը

Այո Ոչ

Ինչպիսի՞ 
մանկապարտեզ է 
հաճախում երեխան:

Մասնավոր 10.5% 89.5% 100.0%

Պետական 14.8% 85.2% 100.0%

Ընդամենը 14.6% 85.4% 100.0%

Աղյուսակ 11. Արդյո՞ք, մանկապարտեզը կանոնավոր է գործում ողջ տարվա ընթացքում. Ըստ ՀՀ 
մարզերի

 Արդյո՞ք, մանկապարտեզը 
կանոնավոր է գործում ողջ տարվա 

ընթացքում.

Ընդամենը

Այո Ոչ

Մարզ Արմավիր 46,4% 53,6% 100.0%

Արարատ 85,2% 14,8% 100.0%

Արագածոտն 75,8% 24,2% 100.0%

Գեղարքունիք 78,3% 21,7% 100.0%

Լոռի 100,0% 100.0%

Շիրակ 95,0% 5,0% 100.0%

Վայոց Ձոր 81,5% 18,5% 100.0%

Տավուշ 100,0% 100.0%

Սյունիք 94,4% 5,6% 100.0%

Կոտայք 96,4% 3,6% 100.0%

Երևան 94,6% 5,4% 100.0%

Ընդամենը 87,9% 12,1% 100,0%
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Աղյուսակ 12. Գնահատեք, խնդրեմ, մանկապարտեզի նյութատեխնիկական 
ապահովվածությունը՝ ըստ թվարկված չափանիշների
Ինչպիսի՞ մանկա-
պարտեզ է 
հաճախում 
երեխան:

Շենքային 
պայման-
ներ

Ջեռու-
ցում

Սնունդ Գույք Կենցա-
ղային 
պարա-
գաներ

Խաղալք-
ներ և այլ 
ուսումնա-
օժանդակ 
նյութեր

Հակավարա-
կային և 
սանիտա րա-
հիգիենիկ 
միջոցա-
ռումներ

Սպորտ 
դահլիճ

Խաղա-
հրապա-

րակ

Համա-
կարգ-

չային և 
տեխնի-
կա  կան 

միջոցներ

Մաս-
նավոր

Միջին 4.26 4.47 4.13 4.21 4.26 4.26 4.37 3.80 4.07 3.43

Նվազա
գույն

2 3 2 3 1 3 3 1 2 1

Առավելա
գույն

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Պետա-
կան

Միջին 3.95 4.29 4.50 4.03 4.05 4.08 4.31 4.04 3.86 3.48

Նվազա
գույն

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Առավելա
գույն

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Աղյուսակ 13. Գնահատեք, խնդրեմ, մանկապարտեզի ծառայությունների որակը՝ 
բաշխում ըստ մանկապարտեզի տիպի

Գնահատեք, խնդրեմ, 
մանկապարտեզի 
ծառայությունների որակը

Ինչպիսի՞ մանկապարտեզ է հաճախում երեխան:

Մասնավոր Պետական

Միջին Նվազագույն Առավելագույն Միջին Նվազագույն Առավելագույն

Դպրոցին 
նախապատրաստող 
գիտելիքների փոխանցում

4.47 3 5 4.40 1 5

Խոսքի, հաղորդակցման 
զարգացում 4.42 3 5 4.50 1 5

Դաստիարակություն, 
քաղաքավարության 
նորմերի ուսուցանում

4.32 2 5 4.54 1 5

Ինքնուրույնության, 
տրամաբանելու 
հմտությունների 
փոխանցում

4.47 2 5 4.55 2 5

Ստեղծագործակա
նության զարգացում /
նկարչություն, երգ, պար/

4.42 2 5 4.57 1 5

Ֆիզիկական 
դաստիարակություն, 
կոփում

4.16 2 5 4.48 1 5
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Աղյուսակ 14. Որոշ մանկապարտեզներ այսօր իրականացնում են ներառական 
կրթություն: Ինչպե՞ս կվերաբերվեիք, եթե Ձեր երեխայի խումբ կամ մանկապարտեզ 
հաճախեին ԿԱՊԿՈՒ երեխաներ: / Ըստ աշխատանքի առկայության

Աշխատու՞մ եք: Քանակ Տոկոս Վավեր 
տոկոս

Կուտակային 
տոկոս

Այո Դրական. բոլոր երեխաներն էլ ունեն 
կրթություն ստանալու իրավունք 108 58.4 76.6 76.6

Չեզոք. մեր երեխայի համար միևնույնն է 14 7.6 9.9 86.5
Բացասական. այդպիսի երեխաները հատուկ 
խնամքի կարիք ունեն և պետք է հաճախեն 
հատուկ հաստատություններ

19 10.3 13.5 100.0

Ընդամենը 141 76.2 100.0  
Հրաժարվեց պատասխանել 1 .5   
Չի հաճախում 43 23.2   
Ընդամենը 44 23.8   
 185 100.0   

Ոչ Դրական. բոլոր երեխաներն էլ ունեն 
կրթություն ստանալու իրավունք 182 44.0 72.5 72.5

Չեզոք. մեր երեխայի համար միևնույնն է 31 7.5 12.4 84.9
Բացասական. այդպիսի երեխաները հատուկ 
խնամքի կարիք ունեն և պետք է հաճախեն 
հատուկ հաստատություններ

38 9.2 15.1 100.0

Ընդամենը 251 60.6 100.0  
Հրաժարվեց պատասխանել 1 .2   
Չի հաճախում 158 38.2   
Ընդամենը 163 39.4   
Չգիտեմ, չեմ հիշում 4 1.0   
 414 100.0   

Աղյուսակ 15. Որոշ մանկապարտեզներ այսօր իրականացնում են ներառական կրթություն: 
Ինչպե՞ս կվերաբերվեիք, եթե Ձեր երեխայի խումբ կամ մանկապարտեզ հաճախեին 
ԿԱՊԿՈՒ երեխաներ: / Ըստ սեռի

Սեռ Քանակ Տոկոս Վավեր 
տոկոս

Կուտակային 
տոկոս

Տղամարդ Դրական. բոլոր երեխաներն էլ ունեն 
կրթություն ստանալու իրավունք 63 48.1 84.0 84.0

Չեզոք. մեր երեխայի համար միևնույնն է 6 4.6 8.0 92.0
Բացասական. այդպիսի երեխաները 
հատուկ խնամքի կարիք ունեն և պետք է 
հաճախեն հատուկ հաստատություններ

6 4.6 8.0 100.0

Ընդամենը 75 57.3 100.0  

Հրաժարվեց պատասխանել 55 42.0   
Չի հաճախում 1 .8   
Ընդամենը 56 42.7   
 131 100.0   
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Կին Դրական. բոլոր երեխաներն էլ ունեն 
կրթություն ստանալու իրավունք

227 48.6 71.6 71.6

Չեզոք. մեր երեխայի համար միևնույնն է 39 8.4 12.3 83.9
Բացասական. այդպիսի երեխաները 
հատուկ խնամքի կարիք ունեն և պետք է 
հաճախեն հատուկ հաստատություններ

51 10.9 16.1 100.0

Ընդամենը 317 67.9 100.0  
Հրաժարվեց պատասխանել 145 31.0   
Չի հաճախում 1 .2   
Ընդամենը 150 32.1   
Չգիտեմ, չեմ հիշում 4 .9   
 467 100.0   

Աղյուսակ 16. Նախադպրոցական կրթության վրա կատարվող ընդհանուր ամսական 
ծախսերը քաղաքային/գյուղական բնակավայրերում
 

Քաղաքային N Վավեր 290

Չի հաճախում 91
Միջին 5088.4138
Նվազագույն 0.00
Առավելագույն 80000.00

Գյուղական N Վավեր 92
Չի հաճախում 126

Միջին

Նվազագույն

Առավելագույն

Աղյուսակ 17. ՏՏ-ների ոչ պաշտոնական վճարների բաշխումն ըստ մարզերի

Մարզ Ոչ պաշտոնական վճարները 
մանկապարտեզներին 

տոկոսը 
մանկապարտեզներից 
օգտվող ՏՏ-ներից 

Արմավիր Ոչինչ չեն վճարում 89.3

Վճարել են առնվազն 1դր 10.7

Ընդամենը 100.0

Արագածոտն Ոչինչ չեն վճարում 96.3

Վճարել են առնվազն 1դր 3.7

Ընդամենը 100.0

Արարատ Ոչինչ չեն վճարում 93.9

Վճարել են առնվազն 1դր 6.1

Ընդամենը 100.0
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Գեղարքունիք Ոչինչ չեն վճարում 78.3

Վճարել են առնվազն 1դր 21.7

Ընդամենը 100.0

Կոտայք Ոչինչ չեն վճարում 88.2

Վճարել են առնվազն 1դր 11.8

Ընդամենը 100.0

Լոռի Ոչինչ չեն վճարում 100.0

Շիրակ Վճարել են առնվազն 1դր 92.6

Ընդամենը 7.4

Ոչինչ չեն վճարում 100.0

Սյունիք Վճարել են առնվազն 1դր 71.4

Ընդամենը 28.6

Ոչինչ չեն վճարում 100.0

Տավուշ Վճարել են առնվազն 1դր 83.3

Ընդամենը 16.7

Ոչինչ չեն վճարում 100.0

Վայոց Ձոր Վճարել են առնվազն 1դր 82.1

Ընդամենը 17.9

Ոչինչ չեն վճարում 100.0

Երևան Վճարել են առնվազն 1դր 72.6

Ընդամենը 27.4

Ոչինչ չեն վճարում 100.0
 

Աղյուսակ 18. Եթե երեխաները չեն հաճախում մանկապարտեզ, ապա ո՞ւմ կողմից է 
կազմակերպվում նրանց խնամքը.

 Քանակ Տոկոս Վավեր 
տոկոս

Կուտակային 
տոկոս

Վավեր Մայր/հայր 178 29.7 86.4 86.4

Տատիկ/պապիկ 26 4.3 12.6 99.0

Այլ 2 .3 1.0 100.0

Ընդամենը 206 34.4 100.0  
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Հավելված 4. Կիսափակ հարցերի «Այլ» տարբերակների բառային մեջբերումներ

 
Հարցի համարը 
հարցաթերթում

Կիսափակ հարցեր  «Այլ» տարբերակի առավել 
տարածված պատասխանները

7 Եթե պարտադիր չէ, ապա ո՞ր 
դեպքերում:

Եթե չկան բավարար                        
ֆինանսական միջոցներ
Եթե ծնողները չեն աշխատում

8 Հայաստանում շատ ընտանիքներ 
չեն ուղարկում երեխաներին 
մանկապարտեզ՝ դաստիարակելով 
նրանց տան պայմաններում: Ո՞րն է, 
ըստ Ձեզ, հիմնական պատճառը.

Ծնողների մոտ կրթության պակաս
Ծնողների սահմանափակ 
մտածելակերպ
Դաստիարակների նկատմամբ 
վստահության պակաս 
Տնային խնամքի պայմաններն ավելի 
լավն են

14 Ինչո՞ւ երեխան/ները չի/չեն 
հաճախում որևէ նախադպրոցական 
կրթական հաստատություն:

Մեր երեխան դեռ փոքր է 
մանկապարտեզ հաճախելու համար
Երեխան 4 տարեկանից փոքր է, և 
մանկապարտեզ կգնա 4 տարեկանից 
հետո

22 Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ 
խոչընդոտների եք հանդիպել։

Տեղ չկար
Կապված էր գրանցման հասցեի հետ
Կապված էր համայնքում գրանցում 
չունենալու հետ




