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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 04 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 9.11. 2021թ. նիստի 

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

Նիստին ներկա էին ռեկտորատի 16 (տասնվեց) անդամից 13-ը (տասներեքը): 

Նիստին մասնակցում էին՝  

1. Ե. Սերոբյան՝ ռեկտորի ԺՊ,

2. Ն. Ավետիսյան՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ, 

3. Ս. Շահպարոնյան՝ ռեկտորի օգնական,

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

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

կառավարման կենտրոնի տնօրեն, 

6. Հ. Մելքոնյան՝ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ

կապերի կենտրոնի տնօրեն, 

7. Թ.Խաչատրյան՝գրադարան ուսումնա գիտական խորհրդատվթյունների, 

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն, 

8. Ա. Մկրտչյան ՝ ռազմական ամբիոնի պետ,

          9 . Լ. Մարտիրոսյան ՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկանի ՊԿ 

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

11. Ռ. Մարդոյան՝ մանկավարժության ֆակուլտետի դեկանի,

12. Օ. Հովհաննիսյան՝ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի

դեկան, 

13. Ա. Հովհաննիսյան ՝ անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման

բաժնի պետ 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. 2021-2022 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով  առկա  ուսուցման

համակարգի 1-ին  կիսամյակի 4-րդ կուրսերի  և մագիստրոսական կրթական

ծրագրով 2-րդ կուրսերի  ուսանողների    պրակտիկայի  վայրերի փոփոխության

հաստատման մասին

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-

տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

2. 2021-2022 ուստարվա  Դասավանդիր Հայաստան  մագիստրոսի  կրթական

ծրագրով՝ 2-րդ կուրսերի ուսանողների գիտամանկավարժական  պրակտիկայի

վայրերի փոփոխության հաստատման մասին
 Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-

տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում  ըստ 

ժամանակացույցի պրակտիկա է նախատեսված բակալավրի կրթական ծրագրով  

առկա  ուսուցման համակարգի 4-րդ կուրսերի և մագիստրոսի  կրթական ծրագրով  2-

րդ  կուրսերի  ուսանողների  համար: Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց 

պրակտիկաների ժամանակացույցն ու անցկացման վայրերի փոփոխությունները, 

նշելով, որ բակալավրի կրթական ծրագրով  4-րդ կուրսերի պրակտիկայի 

ժամկետներն են 15.11.2021թ.-17.12.2021թ., մագիստրոսի  կրթական ծրագրով 2-րդ 

կուրսերի գիտահետազոտական պրակտիկայի ժամկետները. 15.11.2021-10.12.2021թ. 

Տիկին Ավետիսյանի կողմից նշվեց նաև, որ համապատասխան բոլոր փաստաթղթերը 

ուսանողների կողմից ներկայացվել են սահմանված ժամկետներում, այդ թվում  

առկա են նաև դպրոցների տնօրենների միջնորդագրերը՝ պրակտիկաների  

անցկացման համար: 

Պրակտիկաների ժամանակացույցն ու անցկացման վայրերի փոփոխությունները 

կցված են արձանագրությանը: 

1. ԼՍԵՑԻՆ՜

2021-2022 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով  առկա  ուսուցման համակարգի 

1-ին  կիսամյակի 4-րդ կուրսերի  և մագիստրոսական կրթական ծրագրով 2-րդ 

կուրսերի  ուսանողների    պրակտիկայի  վայրերի փոփոխության  հաստատման 

մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

1. Հաստատել  2021-2022 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով  առկա

ուսուցման համակարգի 1-ին  կիսամյակի 4-րդ կուրսերի ուսանողների

պրակտիկայի  անցկացման վայրերի փոփոխությունները /կցված է/:

2. Մագիստրոսական կրթական ծրագրով 2-րդ կուրսերի այն  ուսանողները,

ովքեր  մինչև ս/թ.-ի   նոյեմբերի 11-ը կներկայացնեն միջնորդագրեր իրենց

մասնագիտությանը համապատասխան պրակտիկայի վայրից, թույլատրել

պրակտիկայի վայրի փոփոխություն:
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ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

13 անդամ. կողմ՝ 13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

2. ԼՍԵՑԻՆ՜

2021-2022 ուստարվա «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» մագիստրոսի  կրթական ծրագրով 

2-րդ կուրսերի ուսանողների գիտամանկավարժական  պրակտիկայի  անցկացման 

վայրերի  հաստատման մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

Հաստատել  2021-2022 ուստարվա «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» մագիստրոսի  

կրթական ծրագրով՝ 2-րդ կուրսերի ուսանողների գիտամանկավարժական  

պրակտիկայի  անցկացման վայրերը /իրենց աշխատավայրում/. /կցված է/: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

13 անդամ. կողմ՝ 13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 
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2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման համակարգի 4-րդ կուրսերի ուսանողների 

պրակտիկայի վայրի փոփոխություն  

N Ֆակուլտետ Մասնագիտություն Ուսանողի ԱԱՀ Պրակտիկայի վայր 

1. Մանկավարժության Տարրական 

մանկավարժություն և 

մեթոդիկա 

Միքայելյան Արուս Շահվալադի Շիրակի մարզի 

«Վարդաքարի միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

2. Մանկավարժության Տարրական 

մանկավարժություն և 

մեթոդիկա 

Կարապետյան Արմինե Վարդգեսի Շիրակի մարզի «Արթիկի N 2 

հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 

3. Մանկավարժության Տարրական 

մանկավարժություն և 

մեթոդիկա 

Մուրադյան Մարիամ Յուրիկի Շիրակի մարզի 

«Լեռնակերտի միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

4. Մանկավարժության Տարրական 

մանկավարժություն և 

մեթոդիկա 

Բայրիկյան Դիանա  Ջիվանի Շիրակի մարզի «Ազատանի 

միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 

5. Մանկավարժության Տարրական 

մանկավարժություն և 

մեթոդիկա 

Ավետիսյան Անի  Արմենի Շիրակի մարզի «Փոքր 

Մանթաշի միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

6. Սոց. գիտ. և իրավունքի Պատմություն Բադոյան Լյուդմիլա Մանվելի Շիրակի մարզի «Սիզավետի 

միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 

7. Սոց. գիտ. և իրավունքի Պատմություն Թադևոսյան Գրապիոն Արթուրի Շիրակի մարզի «Ողջիի 

Ղարիբ Առուստամյանի 
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միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 

8. Սոց. գիտ. և իրավունքի Հոգեբանություն Գրիգորյան Մարիետա Արթուրի «ԿԱՐԻՏԱՍ-ԱՐԵԳԱԿ» ԲՀ –ի 

«Էմիլի Արեգակ» կենտրոն 

9. Բնագիտամաթեմատիկական Աշխարհագրություն Արղուշյան Հասմիկ Կարենի Շիրակի մարզի «Հոռոմի 

միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 

10. Բնագիտամաթեմատիկական Աշխարհագրություն Մխոյան Արփինե  Կարապետի Շիրակի մարզի «Ազատանի 

միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 

11. Բնագիտամաթեմատիկական Կենսաբանություն Գրիգորյան Նարինե Արտեմի Շիրակի մարզի «Կամոյի 

միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 

12. Բնագիտամաթեմատիկական Կենսաբանություն Թադևոսյան Սեդա  Ռազմիկի Շիրակի մարզի «Փանիկի  

միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 
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2021-2022 ուստարվա 1-ին  կիսամյակում     «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» մագիստրոսական  կրթական ծրագրի 2-րդ կուրսերի 

ուսանողների գիտամանկավարժական պրակտիկայի  վայրի փոփոխություն 

N Ֆակուլտետ Մասնագիտություն Ուսանողի ԱԱՀ Պրակտիկայի վայր 

1. Բնագիտամաթեմատիկական Մաթեմատիկա Հարությունյան Սոս Սամվելի Լոռու մարզի Դսեղի միջն. 

դպրոց 

2. Բնագիտամաթեմատիկական Մաթեմատիկա  Եղիկյան Վանուհի Սամվելի Արմավիրի մարզի 

Բագարանի միջն. դպրոց 

3. Սոց. գիտ. և իրավունքի Պատմություն Բեգունց Նարեկ Արմենի Արմավիրի մարզի «Արաքսի 

միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ 

4.  Սոց. գիտ. և իրավունքի Պատմություն Ստեփանյան Աննա Վասիլիի Արմավիրի մարզի 

«Արշալույսի  միջնակարգ 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

5. Սոց. գիտ. և իրավունքի Պատմություն Ավետյան Հասմիկ Աշոտի Լոռու մարզի 

«Բլագոդարնոյեի հիմն. 

դպրոց» ՊՈԱԿ 

6. Սոց. գիտ. և իրավունքի Պատմություն Մամիկոնյան Պողոս Վարդանի Լոռու մարզի «Լերմոնտովոյի 

միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 

7. Հումանիտար գիտությունների 

և արվեստի 

Ռուսաց լեզու և 

գրականություն 

Սողոմոնյան Նունե Սարգսի Լոռու մարզի «Լորուտի 

միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 
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