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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 17 

 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

գիտական խորհրդի 14.05.2020թ. նիստի 

Նիստը կայացավ հեռահար կապի միջոցով: Հաղորդագրություններ են ուղարկվել 

գիտական խորհրդի 40 (քառասուն) անդամներին: 

 Դիտարկումներ ու համաձայնություններ են ուղարկել գիտական խորհրդի 31 

(երեսունմեկ¤ անդամներ. 

 

  

1.  Սերոբյան Երվանդ Գիտական խորհրդի նախագահ, ռեկտորի ԺՊ 

2.  Ավետիսյան 

Նազելի 

Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի  

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ 

3.  Նիկողոսյան 

Գագիկ 

ՇՊՀ պրոռեկտոր-աշխատակազմի ղեկավար 

 

4.  Մելքոնյան Հովիկ Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի  

կենտրոնի 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.  Պողոսյան Բագրատ Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան 

9.  Մելիքյան Թամարա Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան 

10.  Մարդոյան 

Ռուզաննա 

Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան 

11.  Մկրտչյան Արթուր Ռազմական ամբիոնի պետ 
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12.  Դարբինյան Կարեն ՇՊՀ ավագ դպրոցի տնօրեն 

13.  Սողոյան 

Սպարտակ 

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

14.  Սարգսյան Սամվել ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ. գիտությունների  դոկտոր,  

մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների  

ամբիոնի պրոֆեսոր 

15.  Մարտիրոսյան 

Լևոն 

Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի վարիչ,  

աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

16.  Ղուկասյան Լուսիկ Մանկավարժության ֆակուլտետի մանկավարժության ամբիոնի  

վարիչի ԺՊ, մ.գ.թ., դոցենտ 

17.  Աղանյան Գևորգ Մանկավարժության ֆակուլտետի ֆիզիկական դաստիարակության 

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

18.  Խորիկյան 

Հովհաննես 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի պատմության և 

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

19.  Հովհաննիսյան 

Արտակ 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի իրավագիտության 

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

20. Սահակյան 

Կարինե 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի հոգեբանության   

ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  հոգ.գ.թ., դոցենտ 

21. Հայրապետյան 

Սերգո 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի հայոց լեզվի և 

 գրականության ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. դոկտոր 

22. 

 

Կուրազյան Օֆելյա Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի արվեստի  

ամբիոնի վարիչի ԺՊ, բ.գ.թ., ասիստենտ 

23. Տեր-Ադամյան 

Շուշան 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի միջմշակութային 

 հաղորդակց. և զբոսաշրջության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, բ.գ.թ., ասիստենտ 

24. Մաթևոսյան 

Էվելինա 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի և 

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

25. Համբարյան Ժենյա Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի ինֆորմատիկա և  

կիրառական մաթեմատիկա մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի 

26. Հովհաննիսյան 

Յուլյանա 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի մաթեմատիկա  

մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի 

27. Վիրաբյան Ալլա Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի  ռուսաց լեզվի և  

գրականություն  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

28. Ամիրխանյան 

Անուշ 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի  թարգմանչական 

 գործ՝ անգլերեն և ռուսերեն մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 

29 Քոչարյան Անահիտ Մանկավարժության ֆակուլտետի տարրական մանկավարժություն և  

մեթոդիկա  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 
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30. Խաչատրյան 

Կարեն 

Մանկավարժության ֆակուլտետի  ֆիզիկական դաստիարակություն և 

սպորտային մարզումներ մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանող 

31. Հովհաննիսյան 

Հռիփսիմե 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի սոցիոլոգիա   

մասնագիտության   3-րդ  կուրսի ուսանողուհի 
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                                                          ՕՐԱԿԱՐԳ  

 

 

1. ՀՀ-ում նոր կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (COVID-19)  ստեղծված  

իրավիճակի և  հանրապետությունում  հայտարարված մեկամսյա արտակարգ 

դրությամբ  պայմանավորված՝ «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարան» հիմնադրամի 2019-2020 ուստարվա ավարտական  քննությունների 

կազմակերպման հետ կապված «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարան» հիմնադրամի մագիստրատուրայի և բակալավրի շրջանավարտների 

ամփոփիչ ատեստավորման» ընթացակարգում (հաստատված՝ 26.11.2019թ.-ին)  

լրացում կատարելու մասին 

Հաղ.`     ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-տնօրենի 

ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

 

ԼՍԵՑԻՆ՝  

ՀՀ-ում նոր կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (COVID-19)  ստեղծված  իրավիճակի 

և  հանրապետությունում  հայտարարված մեկամսյա արտակարգ դրությամբ  

պայմանավորված՝ «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի 2019-2020 ուստարվա ավարտական  քննությունների կազմակերպման 

հետ կապված «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի մագիստրատուրայի և բակալավրի շրջանավարտների ամփոփիչ 

ատեստավորման» ընթացակարգում (հաստատված՝ 26.11.2019թ.-ին)  լրացում 

կատարելու մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հաստատել ՀՀ-ում նոր կորոնավիրուսի տարածմամբ  պայմանավորված  արտակարգ 

դրության պայմաններում  Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարան  հիմնադրամի 2019-2020 ուստարվա ավարտական քննությունների 

կազմակերպման հետ կապված «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարան» հիմնադրամի մագիստրատուրայի և բակալավրի շրջանավարտների 

ամփոփիչ ատեստավորման» ընթացակարգում (հաստատված՝ 26.11.2019թ.-ին)  

ներառված  լրացուցիչ դրույթները. 

 

1. Արտակարգ դրության իրավիճակում 2019-2020 ուստարվա բակալավրի 

առկա/հեռակա և մագիստրատուրայի կրեդիտային կրթական ծրագրերով 

ուսումնառությամբ շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացները 

(ռազմական ամբիոնի պետական քննությունների, ԱԱ-ի և ՄԹ-ի 
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նախապաշտպանություններ, հրապարակային պաշտպանություններ) 

իրականացվում են առցանց եղանակով: ԱԱ-ի և ՄԹ-ի հրապարակային 

պաշտպանություններն և բողոքարկումները կատարվելու են Zoom տեսակոնֆերանսի 

հարթակում, իսկ անհրաժեշտ ամբողջ փաստաթղթաշրջանառությունը 

իրականացվելու է համապատասխան էլեկտրոնային եղանակովֈ  

2. 2019-2020 ուստարվա բակալավրի առկա/հեռակա և մագիստրատուրայի կրեդիտային 

կրթական ծրագրերով ուսումնառությամբ շրջանավարտների ամփոփիչ 

ատեստավորման գործընթացներով պայմանավորված ներքին էլեկտրոնային 

փաստաթղթաշրջանառության ժամանակ գործընթացի շահառուի պաշտոնական 

(և/կամ անձնական) էլեկտրոնային փոստից ստացված ցանկացած գրություն կամ 

փաստաթուղթ համարվում է պաշտոնական, վավեր և համարժեք ստորագրությամբ 

(և/կամ կնիքով) վավերացված գրությանը և փաստաթղթինֈ  

3. 2019-2020 ուստարվա բակալավրի առկա/հեռակա և մագիստրատուրայի կրեդիտային 

կրթական ծրագրերով ուսումնառությամբ շրջանավարտների ամփոփիչ 

ատեստավորման գործընթացները կազմակերպելու նպատակով մասնագիտական 

ամբիոնների և ֆակուլտետների համար գործածվելու են ՇՊՀ-ի կողմից հատկացված 

հատուկ էլեկտրոնային հասցեներ/պաշտոնական էլ.փոստեր, որոնցով պետք է 

իրականացվի ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացում տվյալ ստորաբաժանմանը 

վերաբերող ողջ էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությունըֈ  

4. Ֆակուլտետի դեկանի ներկայացմամբ ՇՊՀ ռեկտորը նշանակում է. 

ա/ 2019-2020 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացում ֆակուլտետի 

էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության ապահովման պատասխանատու(ներ)ին, 

ով իր գործառույթն իրականացնում է դեկանի անմիջական ենթակայության և 

վերահսկողության ներքո,  

բ/ 2019-2020 ուստարվա ԱԱ-ի և ՄԹ-ի պաշտպանությունների ժամանակ Zoom 

հարթակում տեսակոնֆերանսների հրավիրման, անցկացման, տեսաձայնագրման և 

մասնակիցների ներգրավման գործընթացների իրականացման 

պատասխանատու(ներ)ին, ով իր գործառույթն իրականացնում է դեկանի անմիջական 

ենթակայության և վերահսկողության ներքո (այսուհետ` Zoom-օպերատոր)ֈ 

Ֆակուլտետների Zoom-օպերատորները յուրաքանչյուր Zօօm տեսակոնֆերանսից 

առնվազն մեկ օր առաջ տեսակոնֆերանսի բոլոր մասնակիցներին ուղարկում են Zօօm 

տեսակոնֆերանս մուտք գործելու ID ծածկագիրըֈ 



5. 2019-2020 nluum-rpqu pu\ur1ul$f urn\ru/hhntu\tu h riruqfuuillururnlpluJfr \pbafruulflt

\pptu\urtr bpurqphpnrl nrunrtlhurnnrplurilp 2p2urhur{urprnhhp}r unf{inrlrlr2

uuhuurur{npriurh UU-h b Ufd-ft hpurqurpur\-:hlt qur2rnqurtrntplurh olrp

hurrlurqunnuruluruh durtffrh, unlul \nr-puir nruruhnrlhtrpp rifurhnui hh Zoorn

urhuru\nh$hpruhufrh h puui rftuupuhfr hhppur\tuh hurtlurpf hhp\ulurgtrnuf hh hnhttg

ur2]uurtntuhpp:

2019-2020 muurr-up{ur pru\ru1un]p}r urn\ur/hhnur\ur h ilurqfruurprunnlFuJ}r \phafruurl}rtt

\ppur\rutr bpurqphpm{ nr-unrtihtunntplruilp 2p2urhullurpurhhp}r uil$n$f2

ururhuuur{nprirutr qhurhtutnur\tutrtrhpp hur3tntupurprlnttt hh Zoom hruppur\nr-ri:

2019-2020 nrurnurptlu pur\urltut$|r run\tu/hhnur\ur t-r tluqfutnpurulnlpurJfr \phafrnurlfrtr

\ppru\urh bpruqphpntl nrunu.ltrurnntpSrudp 2p2rutru{urpurtrhpfr uil$n$f2

uurhurnr-ur].nptfurtr qhurhurutu\*trh pnrlnpurp\riurtr r1|linr-ritihpp ptr4nlhr{nr-tf htt

hunftuluurpurhfr \nrpifr g huru\ur g {ru b hruurnt\ L1. r{rnurnfrh :

2019-2020 nrurntqrr.lur pur\ru1ur{pfr urn\ur/hhnur\ur h rJurq}ruurpurtnnr-pruJfr \phafruurlfrh

\ppur\urtr bpruqphpn{ nruntilhunnr-plunfp 2p2urhunlurpnhhp}r urttr]rnf}r1

ruuhutnun{nprfurh qhurhururur\rutrtrhpg urtfptuqp{nr-ri hLI huiluqulnruufuurh

ulft|rnrlrurphppnrtf (Zunlhplurb 1), nF[ nrqurp\rlnlrl L huniurqunntuufuurh ptrtrur\urtr

hrutr&hurbnrlnrftr hu]uurqruhfr fl.rfnuufrg Sru\ntltnhn]r qur2untrur\urh Ll.rfrnuurfrL:

.Chp-bh U. Lurpurh4lurhlr uh{utr qhurur\urh hrurfurlur.upurhn hfriltrur4purilfr

r.iurqfruurpurmm-pu1fr tr ptu\tu1ur.trph Zng*t tur,lurpurhhpfr urtftfnrlrlr2 uurhuuullnpilruh,

phpugur\urpqf (huutnurtn{urb'26.11.2019p.-}rtr) U untlh purgntglr2 4pntlphhplr

urnrutr&|rh \htnhpf ,Ihllt hu\urunr.plnrhtrhpfr 4hqpnr-il qnpbhlnr- h l-purgntgfr2

4pnr-S phhpn{ tru}uutnhu{rub \hrnp:
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