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Սույն զեկույցը «ԷԽՈ» հասարակական կազմակերպությունը պատրաստել է 
«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց բուհական ոլորտի բարելավումը որպես 
մասնագիտության խթանման միջոց (Motivation)» ծրագրի շրջանակներում, որը  

իրականացվում է «Հույսի կամուրջ», «Սկարպ» և «Առաքելություն Արևելք» 
կազմակերպությունների շնորհիվ` Դանիայի արտաքին գործերի նախարության 

ֆինանսական աջակցությամբ: 

 

Հեղինակային խումբ՝ 

 Սերյոժա Օհանջանյան («ԷԽՈ» ՀԿ նախագահ և ծրագրի հեղինակ) 

 Արմենուհի Ղազարյան (փորձագետ) 

 Միլենա Խաչատուրովա (խմբագիր) 
 Արմինե Սիմոնյան (խմբագիր) 

 

Հատուկ շնորհակալություն երևանյան 3 պետական, 2 ոչ պետական և 
միջպետական բուհերին, որտեղ իրականացվել է                                                 

մոնիթորինգ - հետազոտություն 

 ԵՐԵՎԱՆԻ Վ . ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

 ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ 

 «ՀԱՅԲՈՒՍԱԿ» ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
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Ներածություն 
 «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց բուհական ոլորտի բարելավումը 
որպես մասնագիտության խթանման միջոց (Motivation)» ծրագրի 
հետազոտության նպատակն է՝ ուսումնասիրել Հայաստանի Հանրապետության 
բուհական հաստատություններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար 
մատուցվող կրթական ծառայությունների հասանելիության և մատչելիության 
հիմնախնդիրները, մշակել առաջարկություններ և ծրագրեր: Այդ նպատակին 
հասնելու համար գործադրվել են հետևյալ մեթոդները: Իրականացվել են 
լայնածավալ սոց. հարցումներ ՀՀ ազգաբնակչության տարբեր շերտերի 
շրջանում, կազմակերպվել են մի շարք մոնիթորինգներ, դիտարկումներ, 
շրջայցեր, նախաձեռնվել են նաև սեմինար-քննարկումներ երեք պետական և 
երկու ոչ պետական բուհերում, որոնք տվել են որոշակի արդյունքներ, որոնց 
հիման վրա էլ կատարվել են որոշակի եզրահանգումներ և 
հետազոտություններ: 
 
 Այդ հետազոտությունների, մոնիթորինգների, շրջայցերի, սեմինար-
քննարկումների արդյունքները ցույց են տվել, որ Հայաստանի 
Հանրապետության տարածքում, մասնավորապես կրթության բնագավառում 
առկա է որոշակի խտրական մոտեցումներ հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց նկատմամբ, առկա են նաև բազմաթիվ մարդկային իրավունքների 
ոտնահարման դրսևորումներ, ինչպես նաև լրջագույն օրենսդրական 
անկատարություններ, օրենսդրական մեխանիզմներում առկա բացեր և 
թերացումներ: Այս ամենը հնարավորություն է ստեղծել ավելի իրական աչքերով 
նայել երևույթներին, ըստ այդմ հաշմանդամություն ունեցող անձանց կրթական 
իրավունքների պաշտպանության և գործադրման հարցերում լինել ավելի 
գործունյա և նպատակասլաց: 
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Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
բարձրագույն կրթության հայեցակարգի 

պարզաբանումը 
 Բոլոր դեպքերում ողջունելի է, որ ՀՀ  Կրթության մասին օրենքի մեջ 
որոշակի մատնանշումներ կան կրթության մատչելիության վերաբերյալ (ըստ՝ 
ՀՀ  Կրթության մասին օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ կետի):  

 Հատկանշական է, որ 2010թ. հոկտեմբերի 22-ին Հայաստանի 
Հանրապետության կողմից վավերացվել է Միավորված Ազգերի 
Կազմակերպության (ՄԱԿ) «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
իրավունքների մասին» կոնվենցիան (այսուհետ՝ կոնվենցիա): Ելնելով 
վերոհիշյալ կոնվենցիայից՝ սահմանվում է, որ հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց իրավունքները հռչակված են նաև «Մարդու իրավունքների 
համընդհանուր հռչակագրում», «Երեխայի իրավունքների մասին» 
կոնվենցիայում և մարդու իրավունքներին վերաբերող այլ համաձայնագրերում: 
Կոնվենցիան երաշխավորում է, որ այդ իրավունքները հարգվեն նաև 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց պարագայում: Կոնվենցիայի 24 
հոդվածում հստակ անդրադարձ կա կրթություն ստացող հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց իրավունքների մասին:  

Այստեղ մասնավորապես նշվում է, որ Կոնվենցիայի 24 հոդվածի համաձայն՝ 
վավերացրած պետությունները պետք է իրականացնեն այնպիսի 
գործողություններ, որոնց շնորհիվ կերաշխավորվեն կրթություն ստացող 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներն ու հնարավորությունները:  
Կրթություն ստացող հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատչելիությունն ու 
ներառականությունը պետք է ապահովեն նաև անհրաժեշտ նյութական, 
կենցաղային պայմանների ստեղծումով, մասնավորապես հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց համար պետք է ուսումնական հաստատություններում 
ստեղծվեն հավասար պայմաններ և ուսումնական մատչելիություն` որպես 
մարդու հիմնարար իրավունք: 
 
Կրթություն ստացող հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավիճակի իրական 
բարելավումը հնարավոր կդառնա միայն հիմնախնդիրների ամբողջական և 
մանրակրկիտ վերլուծության պայմաններում: Այս խնդիրների արծարծման 
շարադրանքը հետապնդում է  կրթություն ստացող հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց իրավունքները և մատչելիության հիմնախնդիրները դնել բոլորովին 
նոր որակական հարթության վրա:  
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Գործունեության հիմնական 
ուղղությունները 

 
 Հաշմանդամության կրթական մոդելը իր մեջ ներառում է 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար կրթական մատչելիության 
նպատակով անհրաժեշտ բոլոր պայմանների ապահովման կարևորագույն 
հիմնահարցը և իր առջև դնում այն բոլոր հասարակական խոչընդոտների 
վերացման խնդիրը, որպեսզի ապահովվի հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
հավասար և լիարժեք ուսումնառության հնարավորությունները: Այս առումով 
կրթական մատչելիության խնդիրը վերաբերում է օրինակ՝ բացակայող 
վերջույթներ ու վերջավորություններ, ցածր հասակ, հենաշարժողական 
խնդիրներ, լսողության և տեսողության լրիվ կամ մասնակի պակաս խանգարում 
ունեցող անձանց  միջավայրային հարմարեցումներին: 
 
Կրթություն ստացող հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-մշակութային 
հաղորդակցության իրավունքները նույնպես պետք է ապահովվի 
իրավահավասարության և հասարակական խտրականությունը բացառող 
մոտեցումների հիման վրա: Այստեղ առաջ է գալիս Բրայլի գործընթացի 
սկզբունքների կիրառման անհրաժեշտությունը, որն իր մեջ ընդգրկում է  
տեսողության խնդիր ունեցող անձանց հանդեպ հասարակական 
իրավահավասարության սկզբունքների հիման վրա դյուրըմբռնելի լեզվի, 
տեղեկատվական և հաղորդակցման մատչելի տեխնոլոգիաների, տպագիր 
նյութերի և Բրայլ տպիչների կիրառման խնդիրը:  
 
Կրթություն ստացող հաշմանդամություն ունեցող անձանց հանդեպ ցանկացած 
պայմաններում խտրականության բացառումը պետք է ճանաչել որպես մարդու 
իրավունքների և հիմնարար ազատությունների կիրառման կարևորագույն 
նախապայման: 
 
Կրթություն ստացող հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ պետք է 
կիրառվի ծրագրերի ու ծառայությունների, ապրանքների, միջավայրերի 
մատչելիության այնպիսի օրենսդրական քաղաքականություն, որի հիման վրա 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց բոլոր խմբերն էլ լավագույնս կարողանան 
ներառվեն հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում: 
Կրթություն ստացող հաշմանդամություն ունեցող անձանց անհրաժեշտ 
հասարակական գործունեության պայմանների ապահովումը պետք է զերծ 
պահել քարացած և կաղապարված մոտեցումներից, այդ պատճառով չպետք է 
բացառել նաև օրենքներում, օրենսդրական նորմատիվներում, հարկ եղած 
դեպքում անհրաժեշտ շտկումներ, փոփոխություններ ու բարելավումներ 
մտցնելու լիարժեք հնարավորությունները:  
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Մեթոդաբանության հիմնադրույթները 
 
 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կրթության մատչելիության և 
իրավահավասարության խնդիրների շուրջ կատարվել են մի շարք 
դիտարկումներ և ուսումնասիրություններ, որոնց արդյունքները ոչ մի դեպքում 
չի կարելի համարել գոհացուցիչ: Հայաստանի Հանրապետությունում 
հաշմանդամություն ունեցող և կրթություն ստացող անձանց գործունեության 
պայմանների ապահովման խնդիրը մեղմ ասած լուծված չէ: Մասնավորապես 
բուհական հաստատություններում տեղի ունեցած այցելությունների, 
ուսումնասիրությունների, հանդիպումների ընթացքում պարզ է դարձել, որ 
հայաստանյան բուհերում դեռևս չեն ստեղծվել այնպիսի նյութատեխնիկական և 
բարոյահոգեբանական պայմաններ, որոնց արդյունքում կրթություն ստացող 
հաշմանդամություն ունեցող անձինք իրենց կզգային միանգամայն լիարժեք և 
իրավահավասար հասարակության անդամներ: Այդ մասին են վկայում 
բազմաթիվ պետական և ոչ պետական բուհերի ուսանողության շրջանում 
անցկացված հարցումներն ու մոնիթորինգները: Իհարկե այս ցավալի 
դրսևորումների մեջ իր մեղավորության բաժինն ունեն օրենսդրական դաշտի 
անկատարությունը և օրենսդրական նորմերի կիրառման բացակայությունը: Այս 
առումով կրթություն ստացող հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
հիմնախնդիրների լուծումն ավելի համակողմանի և ամբողջական կերպով վեր 
հանելու համար Հայաստանի քաղաքացիական ներկայացուցիչները և բոլոր 
արժանապատիվ քաղաքացիները պետք է հիմնավոր կերպով ուսումնասիրեն և 
վերլուծեն այն առաջադեմ պետությունների փորձը, որտեղ վերոհիշյալ 
հիմնախնդիրների լուծման հարցում արձանագրվել են լրջագույն 
հաջողություններ և ձեռքբերումներ: Այդ ամենն այդ երկրներում հնարավոր է 
դարձել միայն տարիների, տասնամյակների ընթացքում քաղաքացիական 
հասարակության կողմից իրականացված համառ և հետևողական 
աշխատանքների արդյունքում, քաղաքացիական գիտակցության զարգացման 
հետևանքով: 
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 Հիշատակենք մի քանի կարևորագույն փաստաթղթեր, որոնց հիման վրա 
պետք է կառուցել Հայաստանի Հանրապետությունում կրթություն ստացող 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց ուսումնական մատչելիության 
ապահովման, մարդկային իրավունքների պաշտպանության և գործունեության 
համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման հիմնախնդիրների 
բարձրաձայնումը և լուծումը: Դրանք են. 
 

1. ՀՀ «Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» օրենք 
(ընդունվել է 1993թ.),  

 
2. ՀՀ «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքը 

(ընդունվել է 1996թ.),  
 

3. ՀՀ  «Կրթության մասին» օրենք (ընդունվել է 1999թ.),  
 

4. «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի 
Կոնվենցիա (Հայաստանում ուժի մեջ է մտել 2010թ.-ի հոկտեմբերի 22-
ին) և Կոնվենցիայի կամընտրային արձանագրությունը, 

  
5. «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության 

և սոցիալական ներառման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը (ընդունվել է 
2013թ.): 
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Մոնիթորինգային հետազոտությունները և 
հասարակական հարցումները կրթություն 

ստացող հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց վերաբերյալ 

 
 Օրինաչափ ճշմարտություն է, որ յուրաքանչյուր հասարակության և 
պետության քաղաքակրթվածության չափորոշիչները պետք է գնահատվեն 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց և հասարակական այլ խմբերի հանդեպ 
որդեգրված քաղաքականությամբ: Դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր իրեն քիչ 
թե շատ առաջադեմ և մարդասիրական համարող պետություն իր մեջ գոյություն 
ունեցող հասարակական խմբերի՝ մասնավորապես հաշմանդամություն 
ունեցող, իր քաղաքացիների հանդեպ պետք է ունենա հստակ և ամբողջական 
օրենսդրական դաշտ և այդ օրենսդրական դաշտը անխոչընդոտ և 
արդյունավետ կերպով կիրառելու մեխանիզմներ: Բնականաբար այդքան էլ 
հեշտ բան չէր նախկին Խորհրդային Միության Հանրապետությունների համար 
այդ պետության փլուզումից հետո առաջ եկած նոր պայմաններում ստեղծել 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նոր արդյունավետ գոհացուցիչ 
օրենսդրական, ինչպես նաև բարոյահոգեբանական միջավայր: Սակայն վերջին 
ժամանակներում առանձին շահագրգիռ անհատների և հասարակական 
կազմակերպությունների կողմից առաջարկվել և առաջարկվում են 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների լուծման որոշակի ձևաչափեր: 
Մասնավորապես ՀՀ-ում կրթություն ստացող հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց կրթության մատչելիության իրավահավասարության միջավայրային 
պայմանների խնդիրները դեռևս շատ հեռու են լուծված համարվելուց: Օրինակ՝ 
անդրադառնանք կրթական հաստատություններում հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց շենքային պայմանների խնդիրներին: 
Շենքի հատակի ռետինե բաժանարարները, լայն մուտքով և խոսող վերելակը, 
Բրայլի այբուբենով հասանելի նյութերը, շենքի հարթ մուտքը, թեքահարթակը 
հանդիսանում են այն կարևորագույն միջավայրային հարմարեցումները, որոնք 
նպաստում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարմարվելու միջավայրին՝ 
ունենալով անխոչընդոտ աշխատանքային պայմաններ և 
բարոյահոգեբանական պաշտպանվածության հոգեբանություն: 
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 Մոնիթորինգային հետազոտություններից և հասարակական 
հարցումներից պարզ դարձավ բուհական հաստատությունների 
հարմարավետությունը և մատչելիությունը՝ ըստ տոկոսային հարաբերության. 

 
 Կրթություն ստացող հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջավայրի 
հանդեպ զգայական և ֆիզիկական անմատչելիությունը հաղթահարվում է մի 
շարք ձևերով: Շատ դեպքերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարող են 
օգնել ընկերները, հարազատները, սուրդոթարգմանիչները և անգամ անծանոթ 
մարդիկ, բայց դրանով իսկ կանխվում է հաշմանդամություն ունեցող մարդու 
ինքնուրույնությունն ու ազատությունը, հետևաբար անհրաժեշտ են 
պայմաններ, ընդհուպ՝ այլընտրանքային: 
 
 

Կրթական հաստատությունների 
սոցիալ-մշակութային մատչելիության  
և իրավահավասարության խնդիրները 

 
 Ինչպես հասարակական կյանքի բազմաթիվ բնագավառներում, այնպես 
էլ կրթության ոլորտներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ 
գոյություն ունի քամահրական, խտրական վերաբերմունք: Բազմաթիվ 
հասարակական հարցումների շրջանում բացահայտվել են որոշակի 
իրողություններ, հայտնի են դարձել որոշակի վիճակագրական տվյալներ, 
որոնք ներկայացնում ենք ստորև՝ (իհարկե պետք է նշել, որ մատչելիության 
բաղկացուցիչներից ամենաբարենպաստը գնահատվել է վերաբերմունքը): 
  

1. Ինձ համար շատ դժվար է բուհում սովորել, որովհետև չկա 
մատչելիություն, բացի այդ չկա էթիկա: Շատ եմ լսել, թե դասախոսներն 
ինչպես են իմ մասին խոսում, անգամ ասելու կարիք էլ չկա… 

Տեսողության խնդիր ունեցող ուսանող տղա,  ք. Երևան 
 

2. Քիչ թե շատ հարմարվող մարդ եմ, բայց իսկապես ուսման առաջին 
տարին շատ դժվար էր ինձ համար:  Ինձ դասավանդող դասախոսներից 
մեկը ասում էր, որ խնդիրը իմ հաշմանդամության մեջ է… 

լսության խնդիր ունեցող ուսանող տղա,  ք. Երևան 
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3. Ուսման մեջ շատ խնդիրներ եմ ունեցել, բայց ամեն ինչ հաղթահարելի էր, 
բացի նրանից, որ ես ամեն երեկո ժամը 6-ից հետո ջուր չէի խմում, քանի 
որ բուհի սանհանգույցը հարմարավետ չէր: 

ֆիզիկական խնդիր ունեցող ուսանող աղջիկ, ք. Երևան 
 
 Ըստ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
նկատմամբ անթույլատրելի են համարվում խտրականությունների, 
ոտնձգությունների և նրանց մարդկային իրավունքների ոտնահարման 
ամենազանազան դրսևորումները: Հաշմանդամություն ունեցող անձինք 
հասարակական իրավահավասարության սկզբունքների հիման վրա պետք է 
կարողանան օգտվել սահմանադրություններով և զանազան օրենսդրական 
նորմատիվներով ամրագրված այն բոլոր իրավունքներից, որոնք կապահովեն 
նրանց արժանապատիվ գոյության և գործունեության անբեկանելի և 
աստվածատուր շնորհը:  
 
 Սակայն ինչպես տարբեր են աշխարհի պետությունները իրենց 
քաղաքակրթական, սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական, 
տեխնոլոգիական, կրթական, մշակութային և առողջապահական 
չափանիշներով և չափորոշիչներով, այնպես էլ հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց հանդեպ տարբեր են աշխարհի պետությունների կողմից ձևավորած 
օրենսդրական մոտեցումների կիրառման մեխանիզմները, ինչպես նաև 
բարոյահոգեբանական վերաբերմունքը: Սակայն մարդկային համապարփակ  
քաղաքակրթության զարգացումը ունի ինչպես բացասական, այնպես էլ 
դրական դրսևորումներ: Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարևորագույն 
հիմնախնդիրները մարդկային քաղաքակրթութան զարգացման վերջին 
շրջանում գտնվել և գտնվում են աշխարհի բոլոր երկրների, 
կառավարությունների համար ուշադրության կենտրոնում: Այն կարելի է ասել 
դարձել է այդ առաջադեմ պետությունների պատվախնդրության և 
քաղաքակրթության կարևորագույն չափորոշիչներից մեկը: Դրա մասին են 
վկայում այդ երկրներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցուցաբերած 
հավասար և ոչ խտրական վերաբերմունք ձևավորած օրենսդրական դաշտի և 
օրենսդրության կիրառման մեխանիզմների բարձր մակարդակը: 
 
 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության, 
իրավահավասարության հիմնախնդիրը պետք է անխախտելիորեն կապել 
մարդու  իրավունքների պաշտպանության հիմնախնդրի հետ՝ այն համարելով 
այդ հիմնախնդրի անհրաժեշտ և կարևորագույն բաղկացուցիչ:  
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Բարձրագույն կրթական 
հաստատությունների նյութական 

մատչելիության խնդիրները 
 
 Հայաստանի պետական և ոչ պետական բուհերում հարցումներին 
մասնակցած դասախոսների 13%-ը գտնում է, որ  ամենևին էլ պարտավորված 
չի և իրավունք ունի ուսումնական ծառայություններ չմատուցել 
հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներին, իսկ 67%-ը գտնում է, որ 
հաշմանդամություն ունեցող ուսանողները ոչ հաշմանդամություն ունեցող 
ուսանողների հետ իրավահավասարության սկզբունքի հիման վրա, առանց 
խտրականության և տարբերակվածության դասախոսի կողմից պետք է 
ստանան կրթական ծառայություններ:  
 
 Անվիճարկելի և անբեկանելի համարելով հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց պաշտպանության և իրավահավասարության հիմնարար 
սկզբունքները՝ պետք է նշել, որ Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց  ազատությունը ոտնահարվում է, և շատ դեպքերում  իրենց  
խնդիրների և խոչընդոտների հաղթահարման գործում մարդկանց ոչ իրազեկ 
լինելու հետևանքով չեն դրսևորվում բավարար իրավագիտակցություն և 
հետևողականություն, հետևաբար նրանց իրավունքների պաշտպանության  և 
հիմնահարցերի լուծման ամբողջ ծանրությունն ու պատասխանատվությունը 
ընկնում է հատուկենտ անհատների և հասարակական կազմակերպությունների 
ուսերի վրա: 
 
 Փաստենք, որ հարցվողների գերակշիռ մասը, այնուամենայնիվ, չի 
հերքում, որ հաշմանդամություն ունեցող մեր համաքաղաքացիները բուհական 
ոլորտում ունենալով հետևյալ խոչընդոտները չեն դրսևորում անհրաժեշտ 
վճռականություն, մասնավորապես կրթության ոլորտում հետևյալ 
խոչընդոտները վերացնելու համար: Թվարկենք այդ խոչընդոտները ըստ 
կետերի. 
 
 Կրթական հաստատության ֆիզիկական և զգայական 

անմատչելիությունը, 
 Հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացու անիրազեկվածությունը 

սեփական իրավունքների վերաբերյալ, 
 Հաշմանդամություն ունեցող անձի ընկճվածությունն ու 

կաշկանդվածությունը հաշմանդամություն ունենալու պատճառով, 
 Բարձրագույն կրթություն ստանալու համար  մատչելի տրանսպորտի 

բացակայությունը,  
 Հաշմանդամություն ունեցող անձի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, 
 Շրջապատի վերաբերմունքը: 
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 Ստորև տեսնենք, թե կրթական հաստատությունների քանի տոկոսն ունի 
տվյալ հարմարեցումը. 

 
 Հարթ մուտք կամ թեքահարթակ - 21%                                                                  

 Տեսողության խնդիր ունեցող ուսանողների համար նախատեսված դեղին 

գծերի առկայությունը հաստատություններում - 03% 

 Վերելակ կամ մեկ հարկանի շենք - 03% 

 Բրայլի կոճակներով և խոսող վերելակ - 05% 

 Լայն և հարմար դռներ՝  անվասայլակով մտնելու համար - 36% 

 Ընդարձակ սենյակներ՝ անվասայլակով տեղաշարժվելու համար - 50% 

 Հարմարեցված սանհանգույց - 01% 

 
 

Դասախոսների պատրաստվածությունն 
ու հմտությունները 

 
 Հայաստանում բնակվող հաշմանդամություն ունեցող   անձանց մատչելի 
և որակյալ կրթություն տալու նպատակով պետք է լուրջ և հետևողական 
աշխատանքներ տարվեն, որպեսզի Հայաստանի պետական և ոչ պետական 
բուհերի դասախոսները ինչպես հարկն է պատրաստված լինեն 
հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների հետ նորմալ և բնականոն 
ուսումնական հարաբերություններ ստեղծել: 
 
Այս առումով կարելի է դրսից, հատկապես աշխատանքային 
հարաբերությունների փորձ ունեցող զարգացած երկրներից, հրավիրել 
մասնագետներ, ովքեր իրենց հարուստ և առաջադեմ փորձը կփոխանցեն մեր 
դասախոսներին: Սա էլ պետք է համարել այն կարևորագույն և արդյունավետ 
ճանապարհներից մեկը, որը հնարավորություն կտա Հայաստանում 
հաշմանդամություն ունեցող ուսանողներին չօտարվել գոյություն ունեցող 
իրական միջավայրից, զգալ իրենց հասարակության լիարժեք անդամներ: 
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Օրենսդրական վերլուծություն և 
առաջարկություններ 

 
 Հաշմանդամություն ունեցող մեր համաքաղաքացիների համար 
արժանապատիվ կենսապայմանների և գործունեության ծավալման 
նպատակով նպաստավոր հնարավորությունների ստեղծումը յուրաքանչյուր 
քաղաքակիրթ և բարոյական բարձր հատկանիշներով օժտված մարդու և 
բարձրագույն հոգևոր  ու համամարդկային արժեքներով առաջնորդվող ու 
զարգացող պետականության պատվի և պարտքի խնդիրը պետք է 
հանդիսանա: Հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ օրենսդրական 
դաշտի անկատարությունը, անգամ եղած օրենսդրության կիրառման շուրջ 
թերացումներն ու խախտումները թույլ չեն տալիս մեզ ասել, որ Հայաստանի 
հաշմանդամություն ունեցող բնակչությունը իր երկրում իրեն զգում է բավարար 
չափով պաշտպանված ու լիարժեք իրավունքներով օժտված: Սա պետք է 
դառնա լրջագույն մտահոգության առարկա թե՛ Հայաստանի գործող 
իշխանությունների համար, թե՛ երկրի ողջ քաղաքացիական հասարակության 
համար, հասարակության բոլոր շերտերի համար, եթե իրապես անկեղծ ու 
սրտացավ ցանկություն կա մերօրյա պետականությունն առաջնորդել 
մարդասիրական և առաջադիմական արժեքներով ու գաղափարներով: Ուստի, 
բուհական ոլորտում անցկացված հետազոտությունը  փորձ էր օրենսդրորեն 
հիմնավոր և հետևողական ձևով առաջ քաշելու և պաշտպանելու, նոր 
որակական դաշտի վրա արծարծելու այդ իրավունքների պաշտպանության 
հիմնախնդիրները: Պետք է ստեղծել մի կառույց, որը կհետևի ու կվերահսկի 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության 
ընթացքը, պարբերաբար կլինի բուհական հաստատություններում և 
կտեղեկանա, թե ինչպես են գործնականում կիրառվում օրենքներն ու 
նորմատիվները: 
 
 Հետևողականություն հանդես բերելով, վերոհիշյալ խնդիրները 
բարձրացնելով ու լայնորեն լուսաբանելով՝ հուսալ ու սպասել, որ մոտ 
ապագայում մեր երկրում կշտկվեն այս և նման լուրջ օրենսդրական 
խախտումներն ու թերացումները: 
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Առաջարկություններ բուհական 
հաստատություններին 

  
 Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամություն ունեցող անձինք 
գրեթե ամեն օր հանդիպում են խոչընդոտների, որոնք առկա են նաև բուհական 
հաստատություններում: Հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ 
բուհական հաստատությունները հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար 
մատչելի չեն, հետևաբար անհրաժեշտ է ձեռնարկել համապատասխան 
նյութատեխնիկական պայմաններ՝ 

 
1. Բուհական հաստատություններում ստեղծել մատչելի գործունեության 

միջավայր, որպեսզի առանց արգելքների տեղաշաժվելու և սովորելու 
հնարավորություն ունենա հաշմանդամություն ունեցող ուսանողը: 

 
2. Բուհական հաստատություններում մշակել համապատասխան 

ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկներ հաշմանդամություն ունեցող 
ուսանողների կրթությունը որակյալ դարձնելու համար: 

 
3. Բարձրացնել բուհական հաստատություններում դասախոսների 

իրազեկությունը հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների հետ 
շփվելու և սպասարկելու էթիկայի վերաբերյալ ընդհանուր 
գիտելիքներով: 

 
4. Ունենալ սուրդոթարգմանիչեր՝ անհրաժեշտության դեպքում խուլ կամ 

լսողության խնդիր ունեցող ուսանողների դասապրոցեսը 
արդյունավետ կազմակերպելու համար: 

 
5. Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամություն ունեցող 

ուսանողների համար հարկավոր է ապահովել անհրաժեշտ կրթական 
մատչելիություն և  իրավունքների պաշտպանություն, նաև պետք է 
պայմանավորվի մերօրյա հայկական պետականությունը բարձր 
արժեքային համակարգով զարգացնելու երաշխիքը: 


