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 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 01 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 10.09. 2020թ. նիստի 

Ռեկտորատի նիստը կայացավ ք. Գյումրի, Պ. Սևակ 4 հասցեում: 

Նիստին ներկա էին ռեկտորատի 16 (տասնվեց) անդամից 15-ը (տասնհինգ): 

Նիստին մասնակցում էին՝  

 

 

1.  Ե. Սերոբյան՝ ռեկտորի ԺՊ 

2.  Կ. Պետրոսյան` ռեկտորատի քարտուղար, գիտական քարտուղար, 

3. Ն. Ավետիսյան՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի   

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ  

4.  Ս. Շահպարոնյան՝ ռեկտորի օգնական 

5. Հ. Մելքոնյան՝ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ 

կապերի կենտրոնի տնօրեն 

6.   Ա. Սարգսյան՝  գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և 

կառավարման կենտրոնի տնօրեն, 

7.   Վ. Խաչատրյան՝ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, 

8. Ռ. Քալաջյան՝ ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահ,  

9. Թ.Խաչատրյան ՝գրադարան - ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն, 

       10.   Ա. Մկրտչյան ՝ ռազմական ամբիոնի պետ, 

       11.   Լ. Մարտիրոսյան ՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկանի ՊԿ  

       12.  Թ. Մելիքյան՝ հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի դեկան, 

       13.  Ռ. Մարդոյան՝ մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան 

       14. Օ. Հովհաննիսյան՝ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի  

դեկան 

       15.  Ա. Հովհաննիսյան ՝ անձնակազմի կառավարման և իրավական  

ապահովման բաժնի պետ 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

 

1.  Շիրակի պետական համալսարանի գիտական գործունեության համար 2019թ.-ի 

ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման մրցույթին հաղթած NShSU 01-SCI-2019 

թեման (ղեկավար՝ Լ. Մարտիրոսյան)  իրականացնող խմբում որպես անդամ 

ներգրավված ուսանողուհի Հերմինե Սարգսյանին (աշխարհագրություն մագ. 2-րդ 

կուրսի շրջանավարտ) Աստղիկ Հակոբյանով (աշխարհագրություն բակալավր 4-րդ 

կուրսի ուսանողուհի) փոխարինելու մասին 

Հաղ.` գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի 

տնօրեն Ա. Սարգսյան 

 

2.  ՀՀ-ում նոր կորոնավիրուսի տարածմամբ  պայմանավորված  արտակարգ դրության 

պայմաններում «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի 2020-2021 ուստարվա բակալավրի առկա/հեռակա և մագիստրոսի  

կրթական ծրագրերով  առաջին կիսամյակի ուսումնական գործընթացի  և 

պրակտիկաների կազմակերպման  ժամանակահատվածների մասին նոր 

ժամանակացույցի հաստատման  վերաբերյալ 

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-տնօրենի 

ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

 

3. ՀՀ-ում նոր կորոնավիրուսի տարածմամբ  պայմանավորված  արտակարգ դրության 

պայմաններում ` ի լրումն  ԳՊՄԻ  ՊՈԱԿ-ի  §Ուսումնական խորհրդատուների 

գործունեության  կարգ¦-ի  մասին 

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-տնօրենի 

ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

 

 

4. Ընթացիկ հարցեր  
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1. ԼՍԵՑԻՆ՝  

Շիրակի պետական համալսարանի գիտական գործունեության համար 2019թ.-ի 

ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման մրցույթին հաղթած NShSU 01-SCI-2019 

թեման (ղեկավար՝ Լ. Մարտիրոսյան)  իրականացնող խմբում որպես անդամ 

ներգրավված ուսանողուհի Հերմինե Սարգսյանին (աշխարհագրություն մագ. 2-րդ 

կուրսի շրջանավարտ) Աստղիկ Հակոբյանով (աշխարհագրություն բակալավր 4-րդ 

կուրսի ուսանողուհի) փոխարինելու մասին 

 

Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի 

տնօրեն Ա. Սարգսյանի կողմից ներկայացվեց, որ պարոն Լ. Մարտիրոսյանը իրեն 

դիմել է զեկուցագրով, որպեսզի ներբուհական դրամաշնորհի խմբում որպես անդամ 

ներգրավված ուսանողուհի Հերմինե Սարգսյանը (աշխարհագրություն մագ. 2-րդ 

կուրսի շրջանավարտ) փոխարինի Աստղիկ Հակոբյանին (աշխարհագրություն 

բակալավր 4-րդ կուրսի ուսանողուհի)՝ պայմանավորված վերջինիս բուհն 

ավարտելու իրողությամբ: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

 Շիրակի պետական համալսարանի գիտական գործունեության համար 2019թ.-ի 

ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման մրցույթին հաղթած NShSU 01-SCI-2019 

թեման (ղեկավար՝ Լ. Մարտիրոսյան)  իրականացնող խմբում որպես անդամ 

ներգրավված ուսանողուհի Հերմինե Սարգսյանին (աշխարհագրություն մագ. 2-րդ 

կուրսի շրջանավարտ) փոխարինել Աստղիկ Հակոբյանով (աշխարհագրություն 

բակալավր 4-րդ կուրսի ուսանողուհի):  

 
ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ` 

 Կողմ՝15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝  

ՀՀ-ում նոր կորոնավիրուսի տարածմամբ  պայմանավորված  արտակարգ դրության 

պայմաններում «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի 2020-2021 ուստարվա բակալավրի առկա/հեռակա և մագիստրոսի  

կրթական ծրագրերով  առաջին կիսամյակի ուսումնական գործընթացի  և 

պրակտիկաների կազմակերպման  ժամանակահատվածների մասին նոր 

ժամանակացույցի հաստատման  վերաբերյալ: 

Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ  նոր կորոնավիրուսի 

տարածմամբ  պայմանավորված  արտակարգ դրության պայմաններում 

համալսարանում փոփոխության են ենթարկվել  և° ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման, և° պրակտիկայի ժամանակացույցերը: Պարոն Սերոբյանը լրացրեց, 

որ եթե պետական մակարդակով դպրոցների վերաբացման կամ հետագայում այլ 

փոփոխությունների հետ կապված հարցեր առաջանան, ապա բուհում ևս դրանց 

համապատասխան փոփոխություններ կլինեն: 
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 Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց պրակտիկաների կազմակերպման  

ժամանակահատվածների փոփոխությունները.    

 Բակալավրի առկա ուսուցման  IV կուրսերի ուսանողների 3-րդ կուրսի  2-րդ 

կիսամյակում չիրականացված (նոր կորոնավիրուսի 

տարածմամբ  պայմանավորված¤ պրակտիկայի անցկացման ժամկետներն են.  

  05.10.2020թ.-23.10.2020թ.՝ դասապրոցեսի  հետ համատեղելով, 3 շաբաթ՝   

նախկին 4 շաբաթյա պրակտիկայի  փոխարեն:  Դրական գնահատման համար 

պահպանվում է  մինիմալ 11օր պրակտիկային մասնակցությունը:  

 Բակալավրի առկա ուսուցման  IV կուրսերի ուսանողների, (այդ թվում նաև 

ռազմական ամբիոնի  IV կուրսերի ուսանողների¤  5 շաբաթյա ուսումնական 

պրակտիկան անցկացվելու է 4 շաբաթում: 

      Անցկացման ժամկետներն են.  

 23.11.2020-18.12.2020թ. դրական գնահատման համար պահպանվում է      

մինիմալ 13 օրը: 

 Բակալավրի հեռակա ուսուցման  V կուրսերի ուսանողների IV կուրսում 

չիրականացված պրակտիկայի անցկացման ժամկետներն են.  

16.11.2020թ.-30.11.2020թ.՝ դասապրոցեսին հետ համատեղելով: 

Տիկին Ավետիսյանը նշեց, որ ՇՊՀ ռազմական ամբիոնի պրակտիկաների  

ժամանակացույցը կներկայացվի    առանձին: 

          ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

Հաստատել ՀՀ-ում նոր կորոնավիրուսի 

տարածմամբ  պայմանավորված  արտակարգ դրության պայմաններում 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

2020-2021 ուստարվա բակալավրի առկա/հեռակա և մագիստրոսի  կրթական 

ծրագրերով  առաջին կիսամյակի ուսումնական գործընթացի  և 

պրակտիկաների կազմակերպման  ժամանակահատվածների նոր 

ժամանակացույցը: 

 

 Բակալավրի առկա ուսուցման համակարգով սովորող 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 

կուրսերի և մագիստրատուրայի 1-ին և 2-րդ կուրսերի ուսանողների ուսումնական 

գործընթացն իրականացվում է հիբրիդային եղանակով՝ առկա (ըստ 

անհրաժեշտության՝ գործնական, լաբորատոր պարապմունքներ) և առցանց 

(դասախոսություններ) տարբերակների համադրմամբ: 

 

1. Առցանց ուսումնական գործընթացը  կազմակերպել ըստ հետևյալ 

ժամատախտակի՝ 1 դասաժամը 80 րոպե տևողությամբ. 
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ԺԱՄԱՏԱԽՏԱԿ 

                     I ՀԵՐԹ                                                           II ՀԵՐԹ 

 

 

 

 

 

Առկա ուսուցման գործընթացը կազմակերպել ըստ հետևյալ ժամատախտակի՝ 1 

դասաժամը 70 րոպե տևողությամբ. 

 

Դասաժամ Սկիզբ Ավարտ Դասամիջոցի տևողություն 

1-2 09:30 10:40 5 րոպե 

3-4 10:45 11:55 10 րոպե 

5-6 12:05 13:15  

 

. Առկա ուսուցմամբ բակալավրի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ կուրսերի ուսումնական գործընթացն 

իրականացվում է  առաջին հերթով: 

Առկա ուսուցմամբ բակալավրի 4-րդ և մագիստրատուրայի 1-ին, 2-րդ կուրսերի 

ուսումնական գործընթացն իրականացվում է երկրորդ հերթով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԱԺԱՄ ՍԿԻԶԲ ԱՎԱՐՏ 

1-2     13:45 15:05 

3-4 15:15 16:35 

5-6 16:45 18:05 

ԴԱՍԱԺԱՄ ՍԿԻԶԲ ԱՎԱՐՏ 

1-2     09:00 10:20 

3-4 10:30 11:50 

5-6 12:10 13:30 
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3. Ուսումնական  պրակտիկաների կազմակերպման ժամանակահատվածների 

փոփոխություն 

 

Պրակտիկա՝ ըստ ուսուցման ձևերի Կիսամյակ Տևողություն 
Ժամանակահա

տված 

Բակալավրի առկա ուսուցման  IV 

կուրսերի ուսանողների՝ նախորդ՝ 3-րդ 

կուրսի 2-րդ կիսամյակում 

չիրականացված պրակտիկա 

1-ին 3 շաբաթ 

05.10.2020թ.-

23.10.2020թ. 

դասապրոցեսի  

հետ 

համատեղելով 

Բակալավրի առկա ուսուցման  IV 

կուրսերի ուսանողների, այդ թվում՝ նաև 

ռազմական ամբիոնի IV կուրսերի 

ուսանողների պրակտիկա   

1-ին 4 շաբաթ 

23.11.2020թ.-

18.12.2018թ. 

 

Բակալավրի հեռակա ուսուցման  V 

կուրսերի ուսանողների՝ նախորդ՝ IV 

կուրսում չիրականացված պրակտիկա  
1-ին 

Չլրացված 

օրեր 

16.11.2020թ.-

30.11.2020թ. 

դասապրոցեսի  

հետ 

համատեղելով 

 

Ֆակուլտետների դեկաններին և մասնագիտական ամբիոնների վարիչներին 

հանձնարարականներ տրվեց ուսանողների հետ ակտիվ համագործակցել` 

ZOOM հավելվածով ուսանողների ուսումնական գործընթացն արդյունավետ 

կազմակերպելու նպատակով: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ` 

 Կողմ՝15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 

3. ԼՍԵՑՒՆ՝ 

ՀՀ-ում նոր կորոնավիրուսի տարածմամբ  պայմանավորված  արտակարգ դրության 

պայմաններում ` ի լրումն  ԳՊՄԻ  ՊՈԱԿ-ի  §Ուսումնական խորհրդատուների 

գործունեության  կարգ¦-ի  մասին  

Տիկին Ավետիսյանը առաջարկեց ՀՀ-ում նոր կորոնավիրուսի 

տարածմամբ  պայմանավորված  արտակարգ դրության պայմաններում ԳՊՄԻ  

ՊՈԱԿ-ի  §Ուսումնական խորհրդատուների գործունեության  կարգ¦-ում լրացումներ 

կատարել, որպեսզի ZOOM հարթակով առցանց դասապրոցեսը կազմակերպելիս 

ուսումնական խորհրդատուները կուրսերի ավագների հետ համագործակցված 

կոորդինացնեն  այն և ներկայացրեց ձևաթուղթ, որտեղ ներառված են կապի 

հաստատման բոլոր կետերը, առաջարկեց գործածության մեջ դնել: 
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 Սերոբյանը նշեց, որ իր կողմից ընդունելի է ձևաչափը, սակայն ուսումնական 

խորհրդատուի փոխարեն հանդես գան ֆակուլտետների դեկանները և այս 

աշխատանքային ձևաչափը  պետք է հաստատել  դեկանների կողմից: 

Պարոն Սերոբյանը քվեարկության դրեց ներկայացված ձևաթուղթը դեկանների 

կողմից հաստատման գործընթացը: 

   ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

 ՀՀ-ում նոր կորոնավիրուսի տարածմամբ  պայմանավորված  արտակարգ դրության 

պայմաններում ZOOM հարթակով առցանց պարապմունքներ իրականացնելու 

գործընթացը կարգավորող ձևաչափը հաստատել ֆակուլտետների դեկանների կողմից:  

Միավորված խմբերում  երկու դեկանները համատեղ են կարգավորում  ZOOM 

հարթակի աշխատանքները:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ` 

 Կողմ՝15, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 

4. Ընթացիկ հարցեր  

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ ուսանողների կողմից սոցծառայություն 

ներկայացվող տեղեկանքները տրվում են դեկանատների կողմից, բացառությամբ 

բակալավրի առկա ուսուցմամբ և մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորող առաջին 

կուրսերի ուսանողների, որոնց տեղեկանքները տրվում են բուհի  ընդունող 

հանձնաձողովի կողմից` վարձավճարի մուծման կտրոնի առկայության դեպքում: 

Պարոն Սերոբյանը նշեց նաև, որ տեղեկանքում փոխադրման մասին չի նշվելու, այլ 

պետք է ստուգել, որ եթե ուսանողի հաջորդ կուրս  փոխադրման համար խոչընդոտ  

չկա, տեղեկանքում նշել, որ սովորում է տվյալ կուրսում: 

   ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Տեղեկությունն ընդունել ի գիտություն: 

Պարոն Սերոբյանը ռեկտորատի անդամներին ծանոթացրեց նաև 

ընդունելության քննությունների արդյունքների հետ և հույս հայտնեց, որ հեռակա 

ընդունելության գործընթացը նույնպես լավ արդյունքներ կարձանագրի բուհում: 

Պարոն Սերոբյանը ռեկտորատի անդամներին տեղեկացրեց նաև, որ արդեն 

նախարարի հրամանի հիման վրա տասներեք կազմակերպություններ  հաղթահարել 

են դպրոցների տնօրենների վերապատրաստման գործընթացը կազմակերպելու 

մրցույթը և ՇՊՀ-ն նույնպես հաղթել է այդ մրցույթում, ինչպես անցած տարի, այս 

տարի ևս հայտարարությունը կտարածվի և´ նախարարության կողմից, և´ 

համալսարանի կայք-էջում: Պարոն Սերոբյանը նշեց, որ այս գործընթացը 

կազմակերպելու համար իրենք կենտրոններ են բացել Գյումրիում, Աշտարակում, 
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Իջևանում, Վանաձորում, Գավառում: Հավաքագրումից հետո, եթե այլ մարզերում 

փոքր խմբեր ընդգրկվեն, ապա դասընթացները կվարվեն առցանց տարբերակով: 

Պարոն Սերոբյանը մեկ անգամ ևս դեկաններին հորդորեց և հանձնարարեց 

ուսումնական գործընթացին  հատուկ ուշադրություն դարձնել և դասախոսական 

համակազմի կողմից ճիշտ ժամանակին լսարանում պարապել, առավել ևս այս 

համավարակի պայմաններում: 

Պարոն Սերոբյանը ռեկտորատի ավարտին հորդորեց, ու համալսարանի 

արհեստակցական կազմակերպությունը հարկ է, որ վերաստեղծվի, քանի որ 

հատկապես համավարակի պայմաններում իր ֆինանսական միջոցներով 

համալսարանին մեծ ա0ջակցություն է ցուցաբերել: Ուստի հարկ է, որ անկախ 

անձերից, թե ով կընտրվի արհմիության նախագահ, կարևոր չէ, այլ  ուժեղ 

արհմիություն ունենալը աշխատակիցներին ավելի պաշտպանված է դարձնում: 

Պարոն Սերոբյանը առաջարկեց, որ ստորաբաժանումներից և ՊԴ համակազմից   այն 

անդամները, որոնք ժամանակին իրենց դիմումների հիման վրա դուրս են եկել 

արհմիությունից, նորից կազմակերպեն  արհմիության նոր նախագահի ընտրություն 

իրավաչափ չևով,  քանի որ բուհի համար արհեստակցական կազմակերպությունը 

առանձնահատուկ նշանակություն ունի:  
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