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       ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 12 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

գիտական խորհրդի 22.04.2022թ. նիստի 

Գիտական խորհրդի նիստը կայացավ ք. Գյումրի, Պ. Սևակ 4 հասցեում: 

Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 39 (երեսունինը) անդամից՝ 33-ը 

(երեսուներեքը¤ 

№ ԱԶԳԱՆՈՒՆ, 

ԱՆՈՒՆ 

  ՊԱՇՏՈՆ 

1. Սերոբյան 

Երվանդ 

Գիտական խորհրդի նախագահ, ռեկտոր 

2. Ավետիսյան 

Նազելի 

Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր 

    -տնօրենի ՊԿ 

3. Նիկողոսյան 

Գագիկ 

 ՇՊՀ պրոռեկտոր-աշխատակազմի ղեկավարի ԺՊ 

4. Մելքոնյան 

Հովիկ 

Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի 

կենտրոնի      տնօրեն 

տնօրեն
5. Սարգսյան 

Արմենուհի 

Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման ու կառավարման 

կենտրոնի տնօրեն 

6. Խաչատրյան 

Թերեզա 

Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի տնօրեն 

7. Պետրոսյան 

Կարինե 

Գիտական քարտուղար (գիտական խորհրդի քարտուղար¤ 

8. Մելիքյան 

Թամարա 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան 

9. Հովհաննիսան 

Օֆելյա 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի դեկան 

10. Մարդոյան 

Ռուզաննա 

Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան 

11. Մկրտչյան 

Արթուր 

 Ռազմական ամբիոնի պետ 

12. Դավինյան 

Աշոտ 

ՇՊՀ քոլեջի տնօրեն 

13. Դարբինյան 

Կարեն 

 ՇՊՀ ավագ դպրոցի տնօրեն 
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14.  Խաչատրյան 

Վալերի 

ՇՊՀ արհմիության նախագահ 

15.  Մկոյան 

Արտաշես 

Մ.գ.դ, պրոֆեսոր, ( անենատարեց դոկտոր) 

16.  Սարգսյան 

Սամվել 

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ. գիտությունների  դոկտոր, 

մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ամբիոնի պրոֆեսոր 

17.  Մարտիրոսյան 

Լևոն 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկանի ՊԿ, 

աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի վարիչ, 

աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

18.  Ղուկասյան 

Լուսիկ 

 Մանկավարժության ֆակուլտետի մանկավարժության ամբիոնի վարիչի 

ԺՊ, մ.գ.թ., դոցենտ 

19.  Աղանյան 

Գևորգ 

Մանկավարժության ֆակուլտետի ֆիզիկական դաստիարակության 

տեսության և մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  մ.գ.թ., դոցենտ 

20.  Գասպարյան 

Արշավիր 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի  

պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  պ.գ.թ., դոցենտ 

21.  Հովհաննիսյան 

Արտակ 

  Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի 

իրավագիտության և քաղաքագիտության  ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  պ.գ.թ., 

դոցենտ 

22. Սահակյան 

Կարինե 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի հոգեբանության  

ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  հոգ.գ.թ., դոցենտ 

23. Հովհաննիսյան 

Անահիտ 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի անգլերեն 

 լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

24. Հայրապետյան 

Սերգո 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի հայոց  

լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. դոկտոր 

25. Կուրազյան 

Օֆելյա 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի  

արվեստի ամբիոնի վարիչի ԺՊ, բ.գ.թ., ասիստենտ 

26. Տեր-Ադամյան 

Շուշան 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի միջմշակութային 

հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, բ.գ.թ., 

դոցենտ   

27. Մաթևոսյան 

Էվելինա 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի և 

գրականության  ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  բ.գ.թ., դոցենտ 

28. Համբարյան 

Ժենյա 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի ինֆորմատիկա և կիրառական 

մաթեմատիկա մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 

29. Գալստյան 

Ամալյա 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի մաթեմատիկա 

մասնագիտության մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի 

30. Հովհաննիսյան 

Անժելա 

Մանկավարժության ֆակուլտետի  տարրական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա  մասնագիտության 4-րդ կուրսի (հեռակա¤ ուսանողուհի 
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31. Թադևոսյան 

Մարգարիտ 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի 

հոգեբանություն մասնագիտության 4-րդ կուրսի  ուսանողուհի    

32. Գրիգորյան 

Արուսյակ 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի քարտեզագրություն և 

կատաստրային գործ  մասնագիտության 4-րդ կուրսի  ուսանողուհի    

33. Մինասյան 

Ելենա 

Ռազմական ամբիոնի նախնական զինվորական պատրաստության  

2-րդ կուրսի  ուսանողուհի    
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

1.Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 2020-2021 ուստարվա 

գործունեության հաշվետվության մասին 

   Հաղ.՝    ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-տնօրենի 

ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

2. Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի 

2020-2021 ուստարվա գործունեության հաշվետվության մասին 

Հաղ.` գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի 

տնօրեն Ա. Սարգսյան 

3. Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի 

2020-2021 ուստարվա գործունեության հաշվետվության մասին 

Հաղ.` արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի 

տնօրեն Հ. Մելքոնյան  

4. Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի 2020-2021 ուստարվա գործունեության 

հաշվետվության մասին 

Հաղ.` ԳՈՒԳԽՆՏՏ  կենտրոնի տնօրեն Թ. Խաչատրյան 

 

Պարոն Սերոբյանն առաջարկեց հաշվետվությունների համար սահմանել 20 րոպե 

ժամանակահատված, հատկապես, որ գիտական խորհրդի անդամներին 

էլեկտրոնային տարբերակով նախօրոք ուղարկվել են օրակարգում ընդգրկված բոլոր 

հաշվետվությունները։ 

Պարոն Սերոբյանի առաջարկը դրվեց քվեարկության։ 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

33 անդամ. կողմ՝33 , դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

1. ԼՍԵՑԻՆ`  

Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 2020-2021 ուստարվա 

գործունեության հաշվետվության մասին 

Տիկին Ավետիսյանը ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 

2020-2021 ուստարվա գործունեության հաշվետվությունը ներկայացրեց 

սալիկահանդեսի միջոցով: 

Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ հաշվետու 2020-2021 ուստարվա ընթացքում 

ՇՊՀ-ի ստորաբաժանումներն իրականացրել են իրենց գործառույթները փոփոխված 

կրթական միջավայրում, որի նկատմամբ առավել քան զգայուն է եղել ՇՊՀ-ի 
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ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնը`պայմանավորված իր 

գործառութային առանձնահատկություններով: Համակարգված աշխատանքի 

շնորհիվ Կենտրոնը մասնագիտական կրթության իրականացման համակարգում, 

որպես ուղենիշ ունենալով համալսարանի զարգացման հիմնական ուղղությունները, 

բակալավրիատում (առկա/հեռակա), և մագիստրատուրայում ուսումնական 

գործընթացի պլանավորումը,  կազմակերպումը և վերահսկումը կազմակերպել է 

պատշաճ մակարդակով:  

Այնուհետև տիկին Ավետիսյանըը կենտրոնի 2020-2021 ուստարվա գործունեության 

հաշվետվությունը ներկայացրեց  ըստ հետևյալ բովանդակության. 

1.Ուսումնական գործընթաց 

2.Ընդունելություն և ուսանողական համակազմ 

3. Պրոֆեսորադասախոսական կազմ 

1-ին բաժնում ներկայացվեց մասնագիտական կրթական  ծրագրերն  ըստ 

մասնագիտական ամբիոնների, կրթական մակարդակների և ուսուցման ձևերի` 

բակալավրի  և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով: 

Ներկայացվեց, որ հաշվետու շրջանում կատարվել է  բակալավրի և 

մագիստրատուրայի ՄԿԾ-ների մասնագրերի, ուսումնական պլանների ու 

առարկայական նկարագրերի լրամշակման գործընթացի կազմակերպում, 

վերահսկում: ՄԿԾ-ների բարելավման գործընթացի կազմակերպումն ունեցել է 

դրվագային և ըստ անհրաժեշտության իրականացման բնույթ՝  

նախապատրաստելով, քննարկելով այն հիմնական սկզբունքները, որոնք ուղենշային 

են լինելու արդեն 2021-2022 ուստարվա ավարտին  ՄԿԾ-ների բարելավման 

գործընթացի համակարգային կազմակերպման դիտանկյունից: Հաշվետու տարում 

մասնագիտական ամբիոնների հետ աշխատանքների արդյունքում 2020-2021 

ուստարվա ավարտին Կենտրոնը պատրաստել և ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի 

հաստատմանն է ներկայացրել կրթական ծրագրերի բարելավման փաթեթ, և 2021-

2022 ուսումնական տարում գործելու են  բարեփոխված ուսումնական պլաններ 

/կարդալ հաշվետվությունից/:  

Ներկայացվեց, որ Կենտրոնն իրականացրել է նաև մասնագիտական ամբիոնների 

ուսումնական բեռնվածությունների կազմումը, ստուգումը, կատարման 

վերահսկումը, ժամավճարային հիմունքներով աշխատողների կատարողականների 

ստուգումը, ինչպես նաև բակալավրի (առկա/հեռակա) և մագիստրատուրայի 

ուսուցման դասատախտակների ստուգումը և լսարանային ֆոնդով ուսումնական 

գործընթացի իրականացման ապահովումը, առկա և հեռակա ուսուցման 

գործընթացի կայացման վերահսկումը, դասամատյանների վարումը: 

Կենտրոնն իրականացրել է ուսանողների ավարտական փաստաթղթերի 

նախապատրաստումը և հաշվառումը, ավարտական, ամփոփիչ և քննական 

հանձնաժողովների աշխատանքների կազմակերպումը, ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդին 

ներկայացրել է ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները՝ մասնագիտական 

ամբիոններում և ֆակուլտետային ընդլայնված նիստերում քննարկելով առաջացած 

խնդիրները, հանձնաժողովների նախագահների առաջարկություններն ու 

դիտարկումները:   
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Այնուհետև նշվեց, որ hաշվետու տարում Կենտրոնն իրականացրել է իր հիմնական 

գործառույթներից մեկը ևս, այն է՝ ուսումնական պլաններով նախատեսված 

մանկավարժական, ուսումնական, արտադրական և այլ պրակտիկաների 

կազմակերպում, վերահսկում, արդյունքների ամփոփում և պրակտիկայի վայրերի 

վճարման գործընթացի կազմակերպման փաստաթղթային ապահովում: 

Տիկին Ավետիսյանի կողմից նշվեց, որ Կենտրոնի համար կարևոր է նաև 

համագործակցությունը «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» ծրագրին, որի իրականացումը 

ուսումնական գործընթացի և գնահատման համակարգի այլընտրանքային 

մեխանիզմների կիրառման լավագույն օրինակ է: 

Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց բակալավրի  և մագիստրատուրայի վերջին չորս 

տարիների համեմատական պատկերը աղյուսակներով և գծապատկերներով` 

կատարելով համապատասխան վերլուծություններ: 

2-րդ բաժնում`  ընդունելություն և ուսանողական համակազմ, տիկին Ավետիսյանը 

ներկայացրեց, որ հաշվետու տարում բակալավրի առկա և հեռակա համակարգերի 

դիմորդների հավաքագրման գործընթացի կազմակերպման արդյունավետության 

բարձրացման առումով բուհում կազմակերպվել են մի շարք միջոցառումներ, որոնցից 

առավել արդյունավետ համարում են անվճար դասընթացները «Հայոց լեզու և 

գրականություն» գրավոր քննական առարկայի ուղղությամբ, որն իրականացվել է 

բուհի լավագույն մասնագետներից մեկի կողմից: Այնուհետև ներկայացվեց ՇՊՀ-ի 

բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրի (առկա, հեռակա) 

մասնագիտություններն ըստ ընդունելության քննությունների:  

Այնուհետև դիտարկվեց  Շիրակի մարզի հանրակրթության շրջանավարտների 

թվի համեմատությունը ՇՊՀ ընդունված դիմորդների և նույն տարում ՇՊՀ-ի 

շրջանավարտների թվի հետ, ներկայացվեց համապատասխան դիտարկում: 

Նշվեց, որ հաշվետու տարում անհամեմատ աճել է մագիստրոսի ԿԾ-ով սովորողների 

թվաքանակը, որ առաջին հերթին դիմորդների հավաքագրման ճիշտ 

քաղաքականության իրականացման արդյունք է:  

Աղյուսակների  և գծապատկերների միջոցով ներկայացվեց ընդունելության 

արդյունքներն  ըստ անվճար և վճարովի տեղերի` վերջին չորս տարիների 

համեմատությամբ,  օտարերկրյա ուսանողների համակազմը և հաշվեկշիռը 

հիմնական  համակազմում: Նշվեց, որ բակալավրի առկա համակարգի ուսանողների  

հաշվեկշիռը ընդհանուր համակազմում կազմում է մոտ 42%,  հեռակա համակարգի 

ուսանողների  հաշվեկշիռը՝ 40%, իսկ մագիստրոսական համակարգինը՝ 18%: 

3-րդ` Պրոֆեսորադասախոսական կազմ բաժնում տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, 

որ բուհի գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշներից է 

մասնագիտական ԿԾ-ների իրականացման համար անհրաժեշտ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմով ապահովված լինելը: ՇՊՀ-ն ունի մարդկային 

բավարար ռեսուրսներ, մասնավորապես մասնագիտական 

պրոֆեսորադասախոսական կազմ, ովքեր իրականացնում են կրթական ծրագրեր՝ 

ապահովելով դրանց վերջնարդյունքների ձեռքբերումը: Հաշվետու տարում ՇՊՀ-ն 

ունի 176 հիմնական աշխատակից, 10-ը գիտությունների դոկտոր են, 10-ը՝ պրոֆեսոր, 

88-ը՝ գիտությունների թեկնածու և 73-ը՝ դոցենտ, այնուհետև աղյուսակներով 

ներկայացվեց հիմնական դասախոսական կազմի բաշխումն ըստ պաշտոնների, 

գիտական աստիճանների, կոչումների, այնուհետև` ուսանող/դասախոս 
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հարաբերակցությունը, ուսանող / ուսումնաօժանդակ կազմ հարաբերակցությունը, 

կատարեց համապատասխան եզրակացություններ: 

        Հաշվետվության ավարտին տիկին Ավետիսյանի կողմից ներկայացվեցին  

մի շարք խնդիրների լուծումներ, որոնք առավելապես բարելավելու են  կրթական 

ծառայությունների մատուցման որակը, որոնք ներկայացված են ստորև. 

ՇՊՀ-ի առաքելությամբ թելադրված՝ Կենտրոնը  նախատեսում է իր նպատակին 

միտված մի շարք խնդիրների լուծում, որոնք առավելապես բարելավելու են  

կրթական ծառայությունների մատուցման որակը:  

 Ավարտված համարելով ՊԻԳԲ շրջափուլը ՄԿԾ-ների համար և հիմնվելով 

իրականացված ինքնավերլուծության արդյունքների վրա՝ համակարգել և 

կազմակերպել  կրթական ծրագրերի բարելավման գործընթացը: 

 Անցում կատարել կրեդիտների բաշխման ամրագրված քաղաքականության 

ընթացակարգային փուլի՝ ապահովելով հետադարձ կապ ուսանողական 

համակազմի հետ և բարելավելով կազմակերպման, վերահսկման 

գործիքակազմը:  

 Բարելավել արտաքին շահակիցների  մասնակցությունը ՄԿԾ-ների մշակման  

և բարելավման գործընթացներում: 

 Բարելավել ուսանողների գնահատման համակարգը՝ միտված դասընթացների 

վերջնարդյունքներին:  

 Կազմակերպել ուսանողների մնացորդային գիտելիքների ստուգում: 

ԱՐՏԱՀԱԸՏՎԵՑԻՆ` 

Պարոն Մարտիրոսյանը հարցով դիմեց տիկին Ավետիսյանին, նշելով, որ 

բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետում  պրակտիկաները ժամանակին և 

պատշաճ անցկացնում են, սակայն ի՞նչ կարելի է անել, որ դրանք ևս գնահատվեն: 

Տիկին Ավետիսյանը շնորհակալություն հայտնեց և ասաց, որ շատ լավ հարց է 

բարձացվում պարոն Մարտիրոսյանի կողմից, ապա պատասխանեց, որ իրենք 

քանզիցս բախվել են այս հարցի հետ ու առաջին անգամ  հարցը քննարկվել է 

Մանկավարժության ամբիոնում, քանի որ նրանք էլ ունեն ուսումնական պրակտիկա` 

դասընթացի շրջանակներում  և իր կողմից առաջարկվել է դասընթացի մեջ 

ներառված պրակտիկան մտցնել  գնահատման համակարգի մեջ` որպես գործոն: 

Ապա տիկին Ավետիսյանի կողմից նշվեց, որ իր կարծիքով,  իսկապես, եթե չկան 

գնահատման հստակ մեխանիզմներ,  լծակներ ուսանողին գնահատելու, ապա դա 

կբերի շատ անկանխատեսելի արդյունքների նաև կատարված աշխատանքը 

կարժևորվի: Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ գնահատման կարգի հետ 

կապված նախատեսվում է փոփոխություն և այս հարցը ևս կկատարվի: 

Պարոն Վ. Խաչատրյանի կարծիքով բուհում գործող գնահատման համակարգը, 

իրեն սպառել է, ուստի գուցե անհրաժեշտ է այն փոփոխման ենթարկել: 
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Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ հաշվետու տարվա ընթացքում 

ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի կողմից բոլոր 

մասնագիտական ամբիոններին գրություն է իջեցվել գնահատման համակարգի 

փոփոխությունների հետ կապված առաջարկությունների ներկայացման նպատակով 

և նշեց, որ առաջարկներով թղթապանակը կարող է ներկայացնել պարոն 

Խաչատրյանին, ապա հավելեց, որ ինքը առցանց տարբերակով մասնակցում է 

տարբեր քննարկումների և հանրապետության բոլոր բուհերում գնահատման 

համակարգերում նախարարության կողմից նախատեսվում  են փոփոխություններ, 

միասնական` 20 միավորանոց համակարգ ներդնելու: 

Պարոն Սերոբյանը հարց ուղղեց տիկին Ավետիսյանին, հաշվետվության մեջ 

ներկայացված ուսանող-դասախոս հարաբերակցության հետ կապված, նշելով, որ 

սրա հաշվարկման մեխանիզմը արժի հստակեցնել, թե այլ բուհերում ինչպե՞ս են այն  

հաշվարկում, քանի որ իր կարծիքով այստեղ տարբեր գործոններ կարելի է նկատի 

ունենալ : 

Տիկին Ավետիսյանը պատասխանեց, որ հարաբերակցությունը կազմելիս  

հաշվի է առնվել  համալսարանի հիմնական ՊԴ համակազմը, ինչպես հաշվարկվում 

է նաև այլ բուհերում: 

Տիկին Ավետիսյանը  ներկայացրեց որոշման նախագիծը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի  2020-2021 ուստարվա 

գործունեության հաշվետվությունը գնահատել բավարար և  առաջարկված որոշման 

նախագիծն ընդունել հիմք՝ արված առաջարկություններով հանդերձ: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

33 անդամ. կողմ՝ 33, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

2. ԼՍԵՑԻՆ`  

 Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի 2020-

2021 ուստարվա գործունեության հաշվետվության մասին 

 

Տիկին Սարգսյանը գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և 

կառավարման կենտրոնի 2020-2021 ուստարվա գործունեության հաշվետվությունը 

ներկայացրեց սալիկահանդեսի և հավելվածների միջոցով: 

Տիկին Սարգսյանը ներկայացրեց, որ հաշվետվությունը կազմված է ըստ 

Մասնագիտական ուսումնական հաստատության ինստիտուցիոնալ 
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կարողությունների ինքնավերլուծության ՈԱԱԿ-ի սահմանած 10 չափանիշների: Այդ 

չափանիշների շրջանակում անդրադարձ է կատարված Գիտական 

քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի 

գործառույթներով պայմանավորված գործընթացներին կամ կենտրոնի կողմից 

կատարված հետազոտությունների արդյունքներին: 

Կենտրոնի առաքելությունն ու նպատակները, կառուցվածքը ներկայացնելուց հետո 

տիկին Սարգսյանի կողմից ներկայացվեցին ՇՊՀ-ի կառավարման համակարգի մի 

քանի ԳԱՑ-եր, ուսանող/ ՊԴ կազմի, ուսանող/ աշխատողի ցուցանիշները և 

կատարվեցին վերլուծություններ: 

        <<Մասնագիտական կրթական ծրագրեր>> բաժնում` աղյուսակների և 

գծապատկերների միջոցով  ներկայացվեցին հետազոտողի մասնագիտական 

կրթական ծրագրերը, հետազոտողների ընդունելության ցուցանիշները՝ ըստ 

կրթական ծրագրերի, հետազոտողների առաջադիմության վերլուծությունը և 

պրակտիկաները, հետազոտողների ուսումնառության կազմակերպման հիմնական 

գործընթացները հաշվետու ժամանակահատվածում, հետազոտողի կրթական 

ծրագրում` սովորողների (ասպիրանտ/հայցորդ) կազմն ըստ ուստարիների, 

կատարվեցին համապատասխան վերլուծություններ  և եզրահանգումներ: 

        ՈւԳԸ-ի  գործունեության ցուցանիշների մասին խոսելիս տիկին Սարգսյանը նշեց 

ՇՊՀ-ում կայացած ուսանողական գիտաժողովների՝ ըստ տարիների և 

մասնակցության ցուցանիշների մասին, ապա  ներկայացրեց  ՇՊՀ-ում կայացած 

ուսանողական գիտաժողովներին ուսանողների  մասնակցությունը, ուսանողների 

կողմից տպագրված հոդվածների հաշվեկշիռը: Առանձնակի անդրադարձ կատարվեց 

2020թ.-ի ուսանողական գիտաժողովին, կատարվեցին համապատասխան 

վերլուծություններ: 

         Հաշվետվության հաջորդ բաժնում տիկին Սարգսյանի կողմից ներկայացվեցին 

ամբիոնների ՊԴ կազմերը՝ ըստ գիտական աստիճանների և կոչումների` առանձին 

ֆակուլտետներով, այնուհետև ներկայացվեց ՊԴ կազմի տարիքային և սեռային 

բաշխվածությունը, վարչական համակազմի  և նրանց տարիքային ու սեռային 

բաշխումը` ներկայացվեցին   համապատասխան վերլուծություններ: 

Այնուհետև ներկայացվեցին մասնագիտական եվ ոչ մասնագիտական 

վերապատրաստումները  աշխատակիցների համար` ըստ ամբիոնների: Տիկին 

Սարգսյանը շեշտեց, որ վերապատրաստումների անհրաժեշտություն կա ինչպե՛ս 

մասնագիտական, այնպե՛ս էլ մանկավարժական կոմպետենցիաների զարգացմանն 

ուղղված: Այս ուղղությամբ անհրաժեշտ են համապատասխան ֆինանսական 

միջոցներ բյուջեից, ինչը թույլ կտա ինչպես ներբուհական վերապատրաստումներ 

կազմակերպելով, այնպես էլ կապ հաստատելով այլ կազմակերպությունների և 

բուհերի հետ, ՊԴ կազմին մասնագիտական վերապատրաստումների 

հնարավորություն ընձեռել, այստեղ մեծապես պետք է օգտագործել հեռաուսուցման 

հարթակներով առաջարկվող հնարավորությունները: 
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       Հաշվետվության հաջորդ` <<Գիտահետազոտական գործունեություն>> բաժնում 

ներկայացվեցին  հաշվետու ժամանակահատվածում գիտական աշխատանքներն 

ըստ ամբիոնների և ֆակուլտետների, 2021թ. գիտական աշխատանքներն՝ ըստ 

վարկանիշավորման սանդղակի, կատարվեց գիտական աշխատանքների հնգամյա 

վերլուծություն` ըստ վարկանիշավորման սանդղակի: Տիկին Սարգսյանը 

ներկայացրեց նաև վերջին 6 տարիներին օտարերկրյա գործընկերների հետ 

համահեղինակությամբ տպագրված գիտական աշխատությունների հաշվեկշիռը, 

ինչպես նաև  խոսվեց ՇՊՀ-Ի ՊԴ կազմի՝ գիտաժողովներին մասնակցության 

տվյալների մասին, ՇՊՀ-ի Գիտական տեղեկագրում հաշվետու ժամանակաշրջանում 

հոդված ներկայացրած հեղինակների քանակի մասին՝ ըստ տարիների: Տիկին 

Սարգսյանը ներկայացրեց ՇՊՀ  գիտական տեղեկագրի խմբագրման, սրբագրման, 

մակետավորման և տպագրության համար հատկացված գումարները`  ըստ 

տարիների, գիտական գործունեության համար տրվող հավելավճարները ՝ ըստ 

ամբիոնների: 

        Տիկին Սարգսյանը անդրադարձավ համալսարանի կողմից ֆինանսավորվող 

ներբուհական դրամաշնորհային ծրագրերին` ներկայացնելով ուսանողների 

ներգրավվածությունը այդ ծրագրերում: Տիկին Սարգսյանը ներկայացրեց նաև ԳԿ-ի 

կողմից ֆինանսավորվող դրամաշնորհները, ՇՊՀ-ում կազմակերպված գիտական 

սեմինարները, գիտաժողովներն  ըստ տարիների, նրա կողմից ներկայացված 

գծապատկերների միջոցով կատարվեցին համապատասխան վերլուծություններ: 

        Հաշվետվության հաջորդ բաժնում Տիկին Սարգսյանը կանգ առավ գիտական 

քաղաքականությանն ուղղված հիմնական գործընթացների վրա, ներկայացրեց, որ 

2021թ.-ին ԳՔՈԱԿԿ-ի տնօրենի գլխավորությամբ կատարվել է  ինքնավերլուծության 

լրամշակում «Հետազոտություն եվ զարգացում» չափանիշի շրջանակում և 

ներկայացրեց swot-վերլուծությունը, ապա նաև թույլ կողմերի և վտանգների 

հաղթահարման պլանավորվող ուղիները: 

        <<ՇՊՀ-ի որակի ապահովման ներքին համակարգ>>  բաժնում տիկին Սարգսյանը 

խոսեց որակի ապահովման համակարգողների գործունեության մասին, նշեց որ  

կենտրոնի տնօրենը   պարբերաբար հանդիպումներ է անցկացնում  ֆակուլտետների, 

ամբիոնների և քոլեջի որակի ապահովման համակարգողների հետ, քննարկվում են 

տարբեր հարցեր, կազմվում արձանագրություններ, լուսաբանվում ՇՊՀ-ի կայքէջի 

<Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի 

<<Իրադարձություններ>> բաժնում: Այս արդյունքում վեր են հանվել  տարբեր 

խնդիրներ կամ նշվել  որոշ գործընթացների և մեխանիզմների արդյունավետությունը։ 

          Տիկին Սարգսյանը ներկայացրեց <<Համալսարանից և ուսումնական 

գործընթացներից շրջանավարտների բավարարվածության գնահատման>> 

հարցումները, ինչպես նաև աղյուսակների ու գծապատկերների միջոցով վերլուծեց 

<<Ընդհանուր գոհունակությունը ամբիոնների և ֆակուլտետների աշխատանքից>> 

հարցումների, <<ՇՊՀ ՊԴ կազմի կողմից բուհի կառավարման համակարգի, 
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վարչական կառույցների և գործընթացների գնահատման վերաբերյալ>> 

հարցումների, <<ՇՊՀ ուսանողների կողմից բուհում ստացած կրթության, բուհի 

մասնագիտական և կազմակերպչական վարկանիշների, գործընթացների  

գնահատման վերաբերյալ>> հարցումների, <<ՇՊՀ ուսանողների կողմից 

մանկավարժական պրակտիկայի արդյունավետության եվ որակի գնահատման>> 

հարցումների, <<ՇՊՀ հետազոտողի կրթական աստիճանում ուսումնառողների 

կողմից բուհում ստացած հետբուհական կրթության, մասնագիտական և 

կազակերպչական վարկանիշների գնահատման>> հարցումների,  <<ՇՊՀ-ի 

ուսանողների կողմից բուհի մասնագիտական և կազմակերպչական գործընթացներից 

ակնկալիքների  գնահատման>> հարցումների, <<ՇՊՀ-ում հեռավար ուսուցման 

կազմակերպման գործընթացից  ՊԴ կազմի և ուսանողների գոհունակության  և 

կարիքների գնահատման>> հարցումների, <<Ամփոփիչ ատեստավորման 

հանձնախմբի անդամ գործատուների կողմից ՇՊՀ-ի շրջանավարտների 

մասնագիտական պատրաստվածության որակից բավարարվածության 

գնահատման>> հարցումների արդյունքները: Ներկայացվեց  նաև  ՊԴ կազմի 

շրջանում անցկացված հարցումների ընդհանրացված արդյունքների համեմատումը 

երկու ուստարիների համար 

Տիկին Սարգսյանի կողմից  նշվեց, որ մշակվել են ՇՊՀ-ում հեռավար ուսուցման 

կազմակերպման գործընթացից ուսանողների և ՊԴ կազմի գոհունակության և 

կարիքների գնահատման հարցարաններ, անցկացվել հարցումներ, որոնց 

արդյունքները ներկայացվել են և հիմք են ընդունվել ուսումնական գործընթացի 

հետագայում հեռավար կազմակերպման ժամանակ: 

          Տիկին Սարգսյանի կողմից ներկայացվեց 2020-2021 ուստարում գիտական 

քաղաքականության, որակի ապահովման եվ կառավարման կենտրոնի կողմից 

կազմակերպված որակի ապահովմանն ուղղված հիմնական գործընթացները, ՇՊՀ-ի 

հավատարմագրմամն գործընթացը և կենտրոնի կողմից իրականացված 

գործողությունները:  Ինքնավերլուծության լրամշակում «որակի ապահովման ներքին 

համակարգ» չափանիշի շրջանակներում ներկայացվեցին  SWOT վերլուծությունը և 

թույլ կողմերի և վտանգների հաղթահարման պլանավորվող ուղիները: 

ԱՐՏԱՀԱԸՏՎԵՑԻՆ` 

Պարոն Ս. Սարգսյանը դիտարկում կատարեց, որ  հաշվետվությունում 

ներառված էր ուսանողների հոդվածների քանակը, նրան հետաքրքրում էր, թե 

հոդվածների  հեղինակներից հետագայում քանի՞սն են  իրենց  ուսումը  շարունակում 

ասպիրանտուրայում: 

Տիկին Սարգսյանը պատասխանեց, որ նման ցուցանիշ իրենց կողմից չի 

դիտարկվել, իրականում ներկայացված հոդվածների  քանակում ներառված են  նաև  

հետազոտողի կրթական ծրագրով սովորող հայցորդների  աշխատանքները: 



12 
 

Պարոն Ա. Դավինյանը նշեց, որ իր տեղեկություններով  ՇՊՀ-ի քոլեջում 

նույնպես պետք է հավատարմագրման գործընթաց անցկացվի, ուստի հարց ուղղեց, 

թե ինչպե՞ս է տիկին Սարգսյանը պատկերացնում այդ գործընթացում իրենց 

կենտրոնի  և քոլեջի հետ համագործակցային աշխատանքների կազմակերպումը: 

Տիկին Սարգսյանը պատասխանեց, որ այո՛, քոլեջներում նույնպես 

նախատեսված է հավատարմագրման գործընթացի անցկացում, այն քոլեջները, 

որոնք բուհի ստորաբաժանում չեն հանդիսանում հավատարմագրման գործընթացի 

ֆինանսավորումը իրականացվում է ԿԳՄՍՆ-ի կողմից, իսկ բուհի ստորաբաժանում 

հանդիսացող քոլեջների դեպքում հարցը դեռևս քննարկման մեջ է, նույնիսկ 

նախատեսված է առաջիկայում չափանիշների փոփոխություն քոլեջների 

հավատարմագրման գործընթացի հետ կապված, սա դեռևս հստակեցված չէ: 

Պարոն Վ. Խաչատրյանին հետաքրքրում էր, թե ներկայացված հոդվածները, 

որոնք տպագրվում են գիտական ամսագրերում ինչքանո՞վ են դրանք նորարար, 

արդիական կամ արդյո՞ք պահանջված են և դրանց ճակատագիրը ի՞նչ է լինում, 

այսինքն դրանք տպագրվում են միայն տպագրվելու համար, թե՞ ունենում են նաև 

զարգացումներ: 

Տիկին Սարգսյանը պատասխանեց, որ գիտական ամսագրերը ունեն իրենց 

խմբագրությունները և ունեն նաև որդեգրած քաղաքականություն, որով էլ նրանք 

առաջնորդվում են, ընդհանուր առմամբ բարձր որակավորում ունեցող ամսագրերում 

գործում է գրախոսման գործընթացը, բարձր վարկանիշավորման ամսագրերում 

արդիականության և կիրառելիության հարցը կարգավորվում է միաժամանակ երկու 

տարբեր գրախոսների ուղարկելով, եթե կիրառելիության հարցն է բարձրացվում, 

ապա դա վերաբերում է տվյալ հեղինակի H ինդեքսին, այսպիսի սահմանված 

ցուցանիշ կա, որին կարող է հետևեք, սակայն այս պարագայում տպագրված 

հոդվածը անպայման պետք է տպագրված լինի Web 0f science scopuc 

շտեմարաններում, որ այդ ինդեքսով կարելի լինի հասկանալ, թե քանի ցիկլում  է եղել 

և քանի հեղինակների կողմից է կիրառություն գտել: Եթե այդ շտեմարաններից դուրս 

է դիտարկվում, իրենք չեն կարող այդ ցուցանիշներին անդրադառնալ: Տիկին 

Սարգսյանը շարունակեց, որ իրեց կենտրոնի կողմից չի դիտարկվում գիտական 

հոդվածների կիրառելիությունը,  դիտարկվում է ներբուհական դրամաշնորհի 

շրջանակում ստացված արդյունքը, քանի որ որպես նպատակ սահմանված է, որ 

պիտի ներդրվի ուսումնական գործընթացում: 

Պարոն Սերոբյանը դիտարկում կատարեց, որ իր կարծիքով պարոն 

Խաչատրյանի հարցն ավելի շատ հռետորական է, ապա ավելացրեց, որ այսօրվա 

պարբերականները խիստ դասակարգում ունեն: 

Պարոն Խաչատրյանը ռեպլիկի կարգով ասաց, որ դա խիստ կասկածելի է:  
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Պարոն Սերոբյանը պատասխանեց, որ դա Պարոն Խաչատրյանի 

գնահատականն է ընդամենը, կարելի է խոսել միայն մեր հանրապետության մասին, 

որը այլ է, եթե խոսում են աշխարհի մասշտաբով հոդվածների մասին` բոլորովին այլ 

է և պետք է դեռ ոլորտն էլ հստակեցնել :    

Պարոն Լ. Մարտիրոսյանին հետաքրքրում էր, թե ներբուհական դրամաշնորհ  

ստանալու համար բուհի 14 ամբիոններց քանի՞սն են դիմում և հատկապես ո՞ր 

ամբիոնները կամ եթե դիմում են և գրախոսման արդյունքում չեն հաղթում, ապա 

ցանկալի է, որ տիկին Սարգսյանը անդրադառնա դրանց, որպեսզի  ոչ 

օբյեկտիբության  հետ կապված հարցեր չառաջանան: 

Տիկին Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնեց հարցի համար և 

պատասխանեց, որ ներբուհական դրամաշնորհի շրջանակում բուհի կողմից 

հայտարարություն է տարածվում, մասնակցելու հնարավորություն ունեն ՇՊՀ-ի 

բոլոր աշխատակիցները, ուսանողները: Մասնակցություն են ցուցաբերել 

մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ՏՏ-ի ամբիոնը, աշխարհագրության, կենսաբանության և 

քիմիայի ամբիոնը, և ներգրավվածություն եղել է գործարարության և 

վարչարարության, ինչպես նաև հոգեբանության ամբիոնների կողմից: Արտաքին 

գրախոսման արդյունքում, ընդ որում ուղարկվում է երկու անկախ գրախոսումների, 

կատարվում է նաև բուհի խորհրդի կողմից վերջնական  դիտարկում: 4 ամբիոններից  

ֆինանսավորում եղել է միայն երկու ամբիոնների ներկայացրած հայտերին, դրանք 

են մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ՏՏ-ի ամբիոնը ու  աշխարհագրության, 

կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնը: 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, քանի որ ինքը այս գործընթացի, հատկապես 

վերջնական փուլին ունի մասնակցություն և օբյեկտիվության մասին խոսք հնչեց, 

ապա իր կողմից ավելացնել է ուզում, որ հաշվետու տարում ոչ մի աշխատանք չի 

ֆինանսավորվել, քանի որ արտաքին և ներքին  գրախոսման արդյունքում միայն մեկ 

աշխատանք էր հավաքել անցողիկ շեմը և քանի որ ամբիոններից կարծիքներ կային 

կիրառելիության հետ կապված, արդյունքում ինքը նորից դիմեց հանձնաժողովին, 

հստակ հասկանալու դա հետազոտությու՞ն է, թե՞  վերապատրաստում, պատասխան 

եղավ, որ այն իրենից ներկայացնում է վերապատրաստում: Քանի որ իրենց 

նպատակը հետազոտությունների ֆինանսավորումն էր, այդ իսկ պատճառով էլ այն 

նույնպես չֆինանսավորվեց: Ապա պարոն Սերոբյանը շեշտեց, որ այս գործընթացում 

օբյեկտիվության տեսանկյունից  կասկած անգամ չի կարող լինել:  

Տիկին Սարգսյանը հավելեց,  քանի որ նախատեսվում էր դրամաշնորհի 

արդյունքները ներդնել կրթական ծրագրերում, հարցում է իրականացվել ամբիոնի 

վարիչների շրջանում, թե այդ փոփոխություններն  ընդունելի՞ են արդյոք, քանի որ 

առանց այդ համաձայնության իրենք չեն կարող ներդնել, այդ հարցման արդյունքում է 

պարզվել, որ դրա անհրաժեշտությունը չկա: 
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Տիկին Սարգսյանը  ներկայացրեց որոշման նախագիծը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ`  

Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի 

2020-2021 ուստարվա գործունեության հաշվետվությունը գնահատել բավարար և  

առաջարկված որոշման նախագիծն ընդունել հիմք՝ արված առաջարկություններով 

հանդերձ: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

33 անդամ. կողմ՝ 33, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

3.ԼՍԵՑԻՆ`  

Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի 2020-

2021 ուստարվա գործունեության հաշվետվության մասին 

         Պարոն Մելքոնյանը <<Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության 

հետ կապերի կենտրոն>>-ի  2020-2021 ուստարվա գործունեության հաշվետվությունը 

նույնպես ներկայացրեց սալիկահանդեսի և հավելվածների միջոցով: 

         Պարոն Մելքոնյանը ներկայացրեց, որ Արտաքին համագործակցության և 

հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի  կողմից 2020-2021 ուստարում 

իրականացված աշխատանքների բովանդակությունն ու ձևաչափն ամենից առաջ 

պայմանավորվել են այդ ժամանակահատվածում առկա իրավիճակով (համավարակ, 

արցախյան ազատամարտ և այլն): Իհարկե, Կենտրոնը փորձել է առավելագույնս 

իրականացնել իր կանոնակարգով, ընթացակարգերով և բուհի 

առաջնահերթություններով պայմանավորված աշխատանքները, ինչը, կարելի է ասել, 

որ հիմնականում հաջողվել է, այնուհետև նշվեցին  աշխատանքների հիմնական 

ուղղությունները:  Պարոն Մելքոնյանը ներկայացրեց, որ  համալսարանը 2020-2021 

ուստարում Եվրամիության  Էրազմուս+ ծրագրերի շրջանակներում իրականացրել է 

բուհերի կարողությունների զարգացմանը միտված  3 ծրագիր՝ abionet, WBL4JOB և 

SMARTI:   

1. ԲԻՈԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ  ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ 

ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ- abionet ԾՐԱԳԻՐ  (2017-2021թ.թ.) 

 2. ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ԵՎ ՄՈԼՈԴՈՎԱՅԻ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ - WEB4JOB 

ԾՐԱԳԻՐ   (2021-2024թ.թ.) 
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3.ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՎ ԴԱՍԱՎԱՆԴԵԼՈՒ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆԸ, ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻՆ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄԻ 

ԿԻՐԱՌՄԱՆԸ՝ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ ԲԱՐԵԼԱՎԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ – SMARTI ԾՐԱԳԻՐ  

 (2021-2024թ.թ.) 

Պարոն Մելքոնյանի կողմից առանձին անդրադարձ կատարվեց ծրագրերի 

նպատակներին, ակնկալվող արդյունքներին, ծրագրերի հայաստանյան և 

եվրոպական գործընկերներին, ծրագրերի կատարման արդյունքում 

համալսարանի կողմից իրականացված աշխատանքներին: Պարոն Մելքոնյանի 

կողմից գծապատկերի  տեսքով ներկայացվեց նաև 2016-2021թ.թ. հնգամյա 

ժամանակահատվածում ակադեմիական շարժունության ծրագրերին ՇՊՀ 

աշխատակազմի և ուսանողների մասնակցությունը:  

Պարոն Մելքոնյանը նշեց, որ հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ն կնքել է 

նոր պայմանագրեր ու համաձայնագրեր, ինչի արդյունքում նրա  արտաքին 

համագործակցության շրջանակներն ընդլայնվել են, մասնավորապես՝  

համագործակցության պայմանագրեր ու հուշագրեր են կնքվել կամ վերակնքվել 

ԵՄ, ՌԴ և ՀՀ մի շարք համալսարանների և այլ կազմակերպությունների հետ: 

Դրանց մի մասը կնքվել է ավելի վաղ, սակայն հաշվետու ժամանակահատվածում 

դրանց վերջնաժամկետները չեն ավարտվել և պայմանավորված համավարակի 

արդյունքում ստեղծված իրավիճակով՝ հաշվետու ժամանակահատվածում 

վերոնշյալ որոշ բուհերի ու այլ կազմակերպությունների համագործակցությունն 

իրականացվել է հիմնականում առցանց անցկացվող վեբինարների, 

քննարկումների և աշխատաժողովների միջոցով: 
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Հաշվետվության <<Հասարակության հետ կապեր և լրատվություն>> բաժնում պարոն 

Մելքոնյանը ներկայացրեց, որ հաշվետու՝ 2020-2021 ուստարում Շիրակի պետական 

համալսարանի արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ 

կապերի կենտրոնի կողմից աշխատանքներ են տարվել հասարակայնության հետ 

կապերի և լրատվության ուղղությամբ՝ ապահովելու համալսարանի 

հաշվետվողականությունը պետության և հասարակության առջև։ Նկատի ունենալով 

համավարակի արդյունքում ստեղծված իրավիճակը՝ Կենտրոնը ստեղծել է բոլոր 

հնարավորությունները՝ արտաքին շահառուների հետ կապի ամրապնդման և հուզող 

հարցերին սպառիչ պատասխան տալու ուղղությամբ։ Համալսարանի 

գործունեության մասին տեղեկատվությունը ներկայացվել է առավելագույնս 

հասանելի ու թափանցիկ` նշելով, որ աշխատանքներ են տարվել 

Հասարակայնության հետ կապերի ընթացակարգի և Մարքեթինգային 

ռազմավարության հայեցակարգի մշակման և ներդրման ուղղությամբ, որոնք 

հաստատվել են գիտական խորհրդի 2020 թվականի հոկտեմբերի 6-ի թիվ 03 նիստում։ 

Պարոն Մելքոնյանը ներկայացրեց նաև, որ ՇՊՀ-ի մշակութային, սոցիալական ու 

գիտակրթական գործունեությունը, անցուդարձը, ոլորտի բարեփոխումներն ու այդ 

ուղղությամբ իրականացվող ծրագրերը հասարակությանը հասանելի են դարձել 

հիմնականում ֆոտոռեպորտաժների, տեղեկատվական գրառումների և հոդվածների, 

երբեմն էլ՝ «Համալսարանական լրագիր» հաղորդաշարի տեսառեպորտաժների 

միջոցով: Անդրադարձ է կատարվել նաև բուհի հենակետային ավագ դպրոցի և քոլեջի 

աշխատանքներին ու իրականացրած միջոցառումներին: Այնուհետև պարոն 

Մելքոնյանի կողմից ներկայացվեց, որ 2021թ.-ի փետրվարին և ապրիլին ՇՊՀ-ի կայքի՝ 

արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի 

անգլերեն և հայերեն էջերում ստեղծվել են Էրազմուս+ WBL4JOB - 

«Շրջանավարտների աշխատունակությունը բարձրացնելու նպատակով 

աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության ներդրում Հայաստանի և Մոլդովայի 

բարձրագույն կրթության համակարգերում» և Էրազմուս+ SMARTI - «Աջակցություն 

անգլերենով դասավանդելու նորարարական մեթոդաբանությանը, մոտեցումներին և 

գործիքակազմի կիրառմանը՝ կրթության արդյունավետությունը, կայունությունը և 

միջազգայնացումը բարելավելու նպատակով» ծրագրերի անգլերեն և հայերեն 

կայքէջերը՝ իրենց ենթաբաժիններով: Հաշվետու ժամանակահատվածում Կենտրոնի 

կողմից ՇՊՀ-ի էլեկտրոնային գրադարանի կայքում տեղադրվել է 20 էլեկտրոնային 

գիրք - https://library.shsu.am/ : 

Հաշվետվության ավարտին պարոն Մելքոնյանը ներկայացրեց, որ հաշվետու 

ժամանակահատվածում  մշակվել և  ՇՊՀ-ի գիտխորհրդի հաստատումից հետո 

ներդրվել է «Հասարակայնության հետ կապերի ընթացակարգը», որում  արտացոլված 

է հասարակական կարծիքի ձևավորման և հետադարձ կապի հաստատման 

գործիքակազմը։ Ընթացակարգում սահմանված է նաև արտաքին և ներքին 

շահառուների հետ հետադարձ կապի և հասարարական կարծիքի գնահատման 

http://shsu.am/media/pdf/PR-yntacakarg.pdf
http://shsu.am/media/pdf/marqeting-yntacakarg.pdf
http://shsu.am/media/pdf/marqeting-yntacakarg.pdf
https://library.shsu.am/
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առանցքային ցուցիչներն ու վերջիններիս կիրառման միջոցները։ Ըստ 

վիճակագրության՝ վերջին երկու տարում Instagram սոցցանցում ուսանողների, 

շրջանավարտների, դիմորդների և այլ շահակիցների հարցումները կրկնակի աճել են՝ 

Facebook-ի համեմատ։ Պարոն Մելքոնյանի կողմից հարցումների արդյունքները 

ներկայացվեցին գծապատկերների տեսքով, կատարվեցին համապատասխան 

վերլուծություններ և  եզրահանգումներ:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ` 

Պարոն Ս. Սարգսյանն  ասաց. հայտնի է, որ Մեծ Բրիտանիան դուրս է եկել 

Եվրոմիության կազմից և միջազգային ծրագրերը հիմնականում Եվրոմիության 

ծրագրերն են,  ապա հարց ուղղեց պարոն Մելքոնյանին, թե արդյո՞ք Անգլիական 

Քիլլի համալսարանը պաշտոնապես շարունակում է իր համագործակցությունը ՇՊՀ-

ի հետ: 

Պարոն Մելքոնյանը պատասխանեց, որ կնքված պայմանագիրը 

երկարաժամկետ է, մինչև 2022թ.-ը, դրանից հետո իրեց կենտրոնը գրություններ է 

ուղղել Անգլիական համալսարանին, բայց պատասխաններ չեն ստացել, քանի որ 

2022թ.-ին պայմանագրի ժամկետը լրանում է, ուստի ինքստինքյան այս հարցը  

լուծվում է: 

Տիկին Ավետիսյանը ռեպլիկի կարգով արտահայտվեց` շնորհակալություն 

հայտնելով պարոն Մելքոնյանին ամենասերտ և գործընկերային ճիշտ 

համագործակցության համար, ապա նա շարունակեց, որ համագործակցություն 

ցուցաբերվել է և՛ կրթական նոր ծրագրի ներդրման, և՛ համատեղ իրականացված 

բոլոր գործընթացների համատեքստերում: 

Պարոն Սերոբյանը հարց ուղղեց. հաշվետվությունից երևում է, որ կարծես 

բուհի մասին հրապարակումները հաշվետու տարում նվազել են, դա իր կարծիքով 

բուհում կատարված լավ կամ վատ աշխատանքի արդյու՞նքն է  և արդյո՞ք կենտրոնի 

կողմից կան վերլուծություններ, թե լրատվության տարբեր դաշտերում  եղած 

հրապարակումներից  դրական կամ բացասական  արձագանքների  ինչպիսի՞ 

հարաբերակցություն կա, այսինքն դասակարգվե՞լ են դրանք, եթե չկան, ուղղակի 

ցանկալի է հետագայում այսպիսի վերլուծություններ կատարելը: 

Պարոն Մելքոնյանը պատասխանեց, որ բացասական հոդվածներին 

արձագանքելը իրոք նվազել է, իսկ առաջ քաշված վերլուծության մասով հարցին 

պատասխանեց Մերի Աղաբաբյանը, ասելով, որ վերոհիշյալ նյութերին 

արձագանքման նվազումը հաշվետու ժամանակահատվածում հիմնականում 

կապված էր համավարակի, այնուհետև պատերազմական իրավիճակով, 

համալսարանում միառժամանակ դասընթացներն իրականացվեցին հեռավար 

եղանակով, իսկ ինչ վերաբերում է կենտրոնի հաշվետվության մեջ ներկայացվածին, 

ապա դրանք միայն մամուլի հրապարակումներն են, այսինքն առանձին անհատների 
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ստատուսները, գրառումները ընդգրկված չեն, իսկ վերլուծություններ այդպիսիք 

չունեն: 

Պարոն Մելքոնյանը  ներկայացրեց որոշման նախագիծը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի 

2020-2021 ուստարվա գործունեության հաշվետվությունը գնահատել բավարար և  

առաջարկված որոշման նախագիծն ընդունել հիմք՝ արված առաջարկություններով 

հանդերձ: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

33 անդամ. կողմ՝ 33, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

4. ԼՍԵՑԻՆ`

Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի 2020-2021 ուստարվա գործունեության 

հաշվետվության մասին 

Տիկին Խաչատրյանը ներկայացրեց, որ 2020-2021 ուստարում Կենտրոնի 

գործունեությունը ծավալվել է՝ շրջանցելով COVID-19 համավարակի տարաբնույթ 

մարտահրավերները, փոփոխվող վարքագծային չափորոշիչներն ու պահանջները:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում Կենտրոնի գրադարանը համալրվել է 377 

միավոր (այդ թվում՝ 340 միավոր նվիրատվություն) նոր գրքով, 587 միավոր 

պարբերական հրատարակությամբ (թերթեր, ամսագրեր և այլն) և այլն: 

2017-2018 ուստարվանից սկսած՝ համալսարանի ներքին շահակիցների՝ 

ընթերցանության հանդեպ հետաքրքրության բարձրացման նպատակով 

կազմակերպվել են գրքերի քննարկումներ: Հաշվետու ժամանակահատվածում 

կազմակերպվել է ընդամենը 2 ստեղծագործության քննարկում՝ պայմանավորված 

համավարակային իրավիճակով:    

2020-2021 ուստարում Կենտրոնը շարունակել է գիտահետազոտական 

գրագիտության, հետազոտական ու համակարգային (ընդհանրական) 

կոմպետենցիաների վրա հիմնված խորհրդատվությունների կազմակերպման ու 

վերահսկման աշխատանքների իրականացումը:  

Համալսարանի գործունեությանն աջակցող համակարգչային ու ցանցային 

սարքավորումների տեխնիկական սպասարկումը, նոր տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ներդրումն ու աջակցումն իրականացվել և իրականացվում է 

Կենտրոնի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետների օպերատիվ 

գործունեության շնորհիվ:  Այնուհետև տիկին Խաչատրյանը ներկայացրեց կենտրոնի 

կառուցվածքն ու կառավարումը, տարածքը: Գրադարանային ֆոնդի համալրման 
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մասին խոսեիս տիկին Խաչատրյանը նշեց, որ  հաշվետու ժամանակահատվածում, 

ինչպես և նախորդ ուստարում, գրադարանային ֆոնդի համալրումը մեծապես 

կատարվել է նվիրատվությունների և ո՛չ թե գնման գործընթացի շնորհիվ: Մինչդեռ 

Կենտրոնը կարիք ունի հատկապես նոր մասնագիտությունների (սոցիոլոգիա, 

իրավունք, ներառական կրթություն, կենսատեխնոլոգիա, զբոսաշրջություն և այլն) 

գծով տպագիր գրականության ձեռքբերման: Եվ, իհարկե, կան մասնագիտություններ 

(հոգեբանություն, հայոց լեզու և գրականություն,  և այլն), որոնց շրջանակներում ևս 

անհրաժեշտ է կատարել նոր համալրում:  

Ինչ վերաբերում է պարբերական հրատարակություններին, hաշվետու 

ժամանակահատվածում Կենտրոնի գրքաֆոնդը համալրվել է 587 միավորով, որից 543 

միավոր հայալեզու, 39 միավոր ռուսալեզու և 5 միավոր անգլալեզու պարբերական 

հրատարակություն: Հավելենք, որ 587 միավոր պարբերական հրատարակությունից 

168 միավորը թերթ է, իսկ 419-ը՝ ամսագիր:  

2020-2021 ուստարում համալսարանի գրադարանային ֆոնդի համալրումը 

պարբերական հրատարակություններով՝ ըստ լեզուների (ըստ թվաքանակի) տիկին 

Խաչատրյանը ներկայացրեց գծապատկերների միջոցով` նշելով, որ կենտրոնը 

հաշվետու ժամանակահատվածում ստացել է ատենախոսության 28 սեղմագիր, որից 

26-ը հայերենով են, իսկ 2-ը՝ ռուսերեն: Տիկին Խաչատրյանը խոսեց նաև 

«#Ճանապարհորդող գրքեր» ստեղծարար նախաձեռնության  մասին: Վերջինիս 

թիրախում առաջնահերթ համալսարանի աշխատողներն ու սովորողներն էին: 

Նախաձեռնության նպատակը Կենտրոնի գրքաֆոնդը վերջին 10 տարում 

հրատարակված գեղարվեստական կամ գիտական գրքերով համալրելը և 

համալսարանի ներքին շահակիցներին հետաքրքիր միջոցառումների շուրջ 

միավորելն էր: Նախաձեռնությունը 5 քայլերի ամբողջությունն էր: Նոր գիրքը 7 

ընթերցողների ձեռքերով անցնելուց հետո նվիրվելու էր Կենտրոնին: Եվ, իհարկե, 

նախաձեռնության մասնակիցները կարող էին սոցիալական ցանցերում կիսվել իրենց 

տեսանյութով կամ փոքրիկ հոդված-նյութերով: Նախաձեռնության իրագործման 

համար Կենտրոնի տնօրենի կողմից պատրաստվել է առանձին տեսանյութ 

(տեսանյութը տե՛ս՝ https://www.youtube.com/watch?v=CxOtygu3md0) և պաստառ, որը 

այժմ էլ փակված է Կենտրոնի գլխավոր հայտարարությունների տախտակին:  

Նշվեց, որ տպագիր մասնագիտական նոր գրականության պակասը մասամբ 

կարգավորվում է Կենտրոնի՝ «library.shsu.am» կայքի հավելվածում տեղադրված 

էլեկտրոնային գրքերի շնորհիվ։ Հաշվետու ժամանակահատվածի ավարտին 

էլեկտրոնային գրքերի ընդհանուր թիվը կազմել է 621։ Այստեղ համեմատաբար նոր 

գրականության տեղադրման հարցում սահմանափակող գործոն է հեղինակային 

իրավունքների պահպանման հարցը: Նշվեց, որ նոր ուսումնական տարում 

համապատասխան մասնագիտական ամբիոնների աշխատակազմերի և 

սովորողների էլեկտրոնային փոստերի հասցեներին որոշվել է ուղարկել նոր 

հրատարակված, հնարավոր է համացանցում ոչ այնքան բաց հասանելիություն 
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ունեցող գրքերը: Կենտրոնից օգտվողների սպասարկման տվյալները ներկայացնելիս, 

տիկին Խաչատրյանը նշեց, որ համալսարանի  գիտական խորհրդի  2019 թ. 

դեկտեմբերի 26-ի նիստի № 8/5 որոշման համաձայն՝ հաստատվել է ««Շիրակի   

Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի «Գրադարան-

ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների եվ 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների» կենտրոնի գրադարանից օգտվելու» կանոնները։  

Կենտրոնի համար շարունակում է խնդրահարույց մնալ այն հարցը, որ բուհի 

աշխատողները դժվարությամբ կամ ընդհանրապես ետ չեն վերադարձնում 

գրադարանից վերցված գրքերը։ Սպասակման պատասխանատուները նման խնդրի 

չեն բախվում ուսանողների հետ աշխատելիս, քանի որ գրքի պարտքի առկայության 

դեպքում նրանք չեն ստանում իրենց ավարտական փաստաթուղթը:  Ներկայացվեց, 

որ կենտրոնից օգտվողների փաստացի հաճախումների քանակը կազմում է 2919 (այդ 

թվում՝ ընթերցարանից օգտվողների փաստացի հաճախումների թիվը՝ 901), 

սովորողների հաճախումների քանակը կազմում է 2365 (այդ թվում՝ ընթերցարանում 

ուսանողների հաճախումների քանակը՝ 840), համալսարանի աշխատողների 

հաճախումների քանակը 554 է։ Կենտրոնից օգտվողների փաստացի հաճախումների 

քանակը 2017-2018-ից մինչև 2020-2021 ուստարիներին՝ ըստ օգտվողների 

վիճակագրական կատեգորիաների, կենտրոնի գրքատացքը 2017-2018-ից մինչև 2020-

2021 ուստարիներին՝ ըստ օգտվողների վիճակագրական կատեգորիաների և 2020-

2021 ուստարում ֆակուլտետների և առանձին Ռազմական ամբիոնի ընթերցողների՝ 

Կենտրոնից օգտվելու ցուցանիշները  ներկայացվեց աղյուսակների միջոցով, 

կատարվեցին համապատասխան վերլուծություններ: 

Տիկին Խաչատրյանը նշեց նաև, որ գրադարանային սպասարկման ձևը կարիք ունի 

արդիականացման, ինչը ենթադրում է համապատասխան գրադարանային ծրագրի 

ներդրում, նոր գրապահարանների գնում և այլն։ Հասկանալի է, որ նման ծրագրի 

իրագործումը ենթադրում է լուրջ ֆինանսական ներդրումներ:  

Տիկին Խաչատրյանը խոսեց նաև հաշվետու ժամանակահատվածում 

կազմակերպված միջոցառումների` մասնավորապես գրքերի քննարկումներըի 

մասին` նշելով, որ դրանք երևում են shsu.am կայքի կենտրոնի կայքէջի 

«Միջոցառումներ» բաժնում (http://shsu.am/entertainments-library/), որտեղ 

անցկացվելիք միջոցառման պոտենցիալ մասնակցի համար ստեղծված է վաղօրոք 

գրանցվելու հնարավորություն: 2020-2021 ուստարում անցկացված միջոցառումների 

ցուցակը ներկայացվեց աղյուսակների տեսքով: Նշվեց որ համալսարանը 

շարունակում է անդամակցել «Հայաստանի թվային գրադարանների ասոցիացիա» 

ՀԿ-ին, ինչն ապահովում է մի շարք էլեկտրոնային գրքերի, ամսագրերի, 

գրադարանային ոլորտի աշխատողների համար վերապատրաստումների 

հասանելիությունը:   

Տիկին Խաչատրյանի կողմից նշվեց, որ 2020-2021 ուստարում համալսարանի 

ուսանողների համար շարունակվել են մատուցվել ակադեմիական 
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խորհրդատվությունների ձևերը և ներկայացվեց գիտահետազոտական 

գրագիտության խորհրդատուների ցուցակը, 2020-2021 ուստարում 

գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվություններին փաստացի 

մասնակցած ուսանողների ցուցանիշները: 

 Ընդգծվեց, որ հաշվետու ժամանակահատվածի համար հատկանշական էր այն, որ 

դեմ առ դեմ ձևաչափով խորհրդատվությունների մատուցմանը փոխարինել է ZOOM 

հարթակի կիրարկմամբ առցանց ձևաչափով աշխատանքային հանդիպումների 

կազմակերպումն ու անցկացումը:  

Տիկին Խաչատրյանը խոսեց  նաև ՏՏ ոլորտում կատարված աշխատանքների, 

կենտրոնի ներկայացվածությունը սոցիալական մեդիայում, shsu.am կայքում եվ 

համալսարանի շահակիցների հետ հետադարձ կապի մեխանիզմի մասին` նշելով, որ 

կենտրոնի գործունեությունը հնարավորինս լուսաբանվում է ինչպես համալսարանի 

պաշտոնական կայքի համապատասխան էջում՝ ըստ կառուցվածքային բաժինների, 

այնպես էլ facebook սոցիալական ցանցում: Գրեթե առանց բացթողման սոցիալական 

ցանցում տեղադրվում են հերթական խորհրդատվությանը վերաբերող 

հայտարարություններն ու նորությունները, գրքի քննարկումները, նոր ստացված 

գրականությանը վերաբերող նյութերը և ոչ միայն: Ներկայումս էջի ընկերների թիվը 

հասնում է 1076-ի, որը փոփոխվող տվյալ է և անընդհատ ավելանում է: Նույն 

սոցիալական ցանցի նամակագրական կապը կիրառվել է օգտվողների կողմից՝ 

անհրաժեշտ գրքերի վերաբերյալ հարցում կատարելու նպատակով:  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ` 

Պարոն Ս. Սարգսյանը հարց  ուղղեց,  որ հաշվետվությունում ներկայացվեց գրքային 

ֆոնդը, արդյո՞ք համալսարանի գրադարանն ունի դասագրքային իմաստով այն 

բազան, որ սպասարկի մասնագիտությունների առարկաները և այդ ուղղությամբ 

ունե՞ն պլանավորած աշխատանքներ: 

Տիկին Խաչատրյանը պատասխանեց, որ մինչ ուսումնական տարին սկսելը 

գրադարանի կողմից գրություն է իջեցվում ամբիոններ, որով խնդրում են նշել այն 

գրքերը, որոնք անհրաժեշտ են իրենց մասնագիտական ծրագրերի իրականացման 

համար: Ամբիոնների կողմից ներկայացվում է որոշակի գրքերի ցանկ, որից հետո 

իրենք ճշտում են գրքերի արժեքը և արդյո՞ք կան վաճառքում: Հիմնականում 

հանդիպում են այն հանգամանքում, որ շատ գրքեր վաղ են հրատարակվել և այլևս 

վաճառքում չկան, այդ պատճառով էլ ամբիոնը ներկայացնում է, բայց գրադարանի 

կողմից ձեռքբերումը չի ստացվում իրականացնել, մյուս դեպքերում անհրաժեշտ 

գրքերի ցանկը ներկայացվում է ռեկտորին և գնման գործընթացը կատարվում է կամ 

դիմում են տարբեր կազմակերպությունների, որոնք այս ուղղություններով 

աշխատանքներ են իրականացնում, որոնք գրքերը ուղղակի նվիրում են 

համալսարանին, կան երբեմն առանց պահանջի` անհատներն են տարբեր գրքեր 

նվիրում:  
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Պարոն Սերոբյանը հավելեց, որ այն ուսումնական ձեռնարկները, որոնց 

անհրաժեշտությունը եղել է հիմնավորված` համալսարանի կողմից գնվել են:  

Տիկին Խաչատրյանը  ներկայացրեց որոշման նախագիծը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի 2020-2021 ուստարվա գործունեության 

հաշվետվությունը գնահատել բավարար և  առաջարկված որոշման նախագիծն 

ընդունել հիմք՝ արված առաջարկություններով հանդերձ: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

33 անդամ. կողմ՝ 33, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

Պարոն Սերոբյանի կողմից կատարվեցին մի քանի նկատառումներ: Նա նշեց, որ ինքը 

բավականին մանրազնին կարդացել է հաշվետվությունները, որոշ 

հաշվետվություններ խիստ ծավալուն էին, ուստի առաջարկում է առաջիկա 

գիտական խորհրդի նիստերից մեկում հստակ հանձնաժողով կազմել, որի նպատակը 

կլինի և՛ դեկանների, և՛ կենտրոնի տնօրենների հաշվետվությունների մասով հստակ 

ձևաչափ և համապատասխան միասնական ծավալ սահմանել: Պարոն Սերոբյանը 

խոսեց նաև հաշվետվություններում բերված թվային տվյալների, 

տեղեկատվությունների  մասին` շեշտելով, որ ավելի ճիշտ կլինի, որ դրանք  

վերլուծվեն և արդյունքում էական  եզրահանգումներ լինեն: 

 Պարոն Սերոբյանը նշեց նաև, որ հաշվետվություններում կան գնահատականներ, 

որոնք, իր կարծիքով, վիճելի են, ինչ որ տեղ ցանկությունների տիրույթ են տանում, 

եթե կան քննադատություններ, դրանք իր կողմից խիստ ողջունելի են, սակայն դրանք 

պետք է լինեն հիմնավորված, բոլոր կողմերի կարծիքները հաշվի առնված:    

Հաշվետվություններում արտացոլված չէին  համավարակի և պատերազմական  բարդ 

ժամանակաշրջանում կատարված անկանխատեսելի աշխատանքները, դիցուք` 

ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի հաշվետվության մեջ 

արտացոլված չէին այն աշխատանքները, որով` համալսարանը հմտություններ ու 

կարողություններ ցուցաբերելով, միջոցներ ներդնելով` 1-2 օրում  հեռավար 

ուսուցում կազմակերպեց, քանի որ դրանք թույլ էին տալիս և՛ բուհի տեխնիկական 

միջոցները, և՛ կատարած ահռելի աշխատանքը`  կապված նաև 

փաստաթղթավորման և ընդհանրապես կարգավորումների հետ: Պարոն Սերոբյանը 

շեշտեց, որ ինքն այս բոլորը սպասում էր տեսնել վերոգրյալ կենտրոնի 

հաշվետվության մեջ, որը բացակայում էր, ապա անդրադարձավ արտաքին 

համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի 

հաշվետվությանը, ասելով, որ համավարակի ամենասուր պիկի ժամանակ 1.5 ամիս 

համալսարանի հյուրատունը տրամադրվել է Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոցի 
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բժիշկներին, որպեսզի նրանց ընտանիքները զերծ մնան համավավարակով 

վարակվելուց:  Արդյունքում համալսարանին ուղղված շնորհակալական խոսքեր են 

հնչել և՛  Շիրակի մարզպետի կողմից, և՛ սոցիալական ցանցերով` ֆեյսբուքյան էջերով 

բժիշկներն են տարածել իրենց շնորհակալական խոսքը : Բացի դրանից պատերազմի 

առաջին օրերից հյուրատանը հյուընկալվել էին  Հադրութից եկած մոտ 22 ընտանիք, 

որոնց երեխաների հետ մեծ աշխատանք են կատարել համալսարանի 

հոգեբանության ամբիոնի  մասնագետները:  

Պարոն Սերոբյանը նշեց, որ  այդ ամենը ցանկալի կլիներ համապատասխան 

կենտրոնների հաշվետվությունների մեջ ներառվեյին, քանի որ փաստացի այդ 

աշխատանքները կատարվել են և նիստի ավարտին  շնորհակալ եղավ գիտական 

խորհրդի անդամներին  արդյունավետ աշխատանքի համար: 
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