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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 18 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 01.04. 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. Գ. Նիկողոսյան՝ պրոռեկտոր-աշխատակազմի ղեկավարի ԺՊ,

3. Ն. Ավետիսյան՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ, 

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

5. Ս. Շահպարոնյան՝ ռեկտորի օգնական,

6. Հ. Մելքոնյան՝ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ

կապերի կենտրոնի տնօրեն, 

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

կառավարման կենտրոնի տնօրեն, 

8. Թ.Խաչատրյան ՝գրադարան - ուսումնագիտական խորհրդատվությունների,

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն, 

9. Ա. Մկրտչյան ՝ ռազմական ամբիոնի պետ,

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

11. Ռ. Մարդոյան՝ մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան,

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. ՇՊՀ-ում ուսումնական գործընթացը, առաջին  ստուգումները  և աշխատանքները

համավարակի պայմաններում   կազմակերպելու մասին 

Հաղ.`ռեկտորի ԺՊ Ե. Սերոբյան 

2. ՇՊՀ-ի 2020-2021 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի  բակալավրի կրթական ծրագրի

հեռակա ուսուցման համակարգի 5-րդ կուրսերի պրակտիկաներին չմասնակցած ուսանողների 

կրկնակի պրակտիկայի ժամանակահատվածի և վայրերի մասին 

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-

տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

3. ՇՊՀ-ի 2020-2021 ուսումնական տարվա  2-րդ կիսամյակի Մագիստրոսի կրթական

ծրագրի 2-րդ կուրսի  պրակտիկային  չմասնակցած ուսանողի կրկնակի պրակտիկայի 

ժամանակահատվածի և վայրի մասին 

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-

տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

4. ՇՊՀ-ի  2020-2021 ուսումնական տարվա  2-րդ կիսամյակի  բակալավրի կրթական

ծրագրի առկա ուսուցման համակարգի  3-րդ կուրսերի ուսանողների պրակտիկայի 

(դպրոցների տնօրենների միջնորդագրերի հիման վրա¤  վայրերի փոփոխության  մասին 

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի պրոռեկտոր-

տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 
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ԼՍԵՑԻՆ` 

ՇՊՀ-ում ուսումնական գործընթացը, առաջին  ստուգումները  և աշխատանքները 

համավարակի պայմաններում   կազմակերպելու մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ի 

«Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ պայմանավորված կարանտին սահմանելու 

մասին» N 1514-Ն որոշումը, ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի 

հոկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային 

հիվանդության տարածման կանխարգելման նպատակով կիրառվող ՍԿ N 3.1.2-001-

20 սանիտարական կանոնները հաստատելու մասին» N 30-Ն հրամանը, սեպտեմբերի 

11-ի «Անհատական պաշտպանության միջոցների ցանկը, կիրառման դեպքերն ու 

կարգը, սանիտարահամաճարակային անվտանգության կանոնները հաստատելու 

մասին» N 23-Ն հրամանը և ԿԳՄՍ նախարարի 10.03.2021թ.- ի  01/11-1/4435-2021 

գրությունը. 

Համավարակի պայմաններում ՇՊՀ-ում ուսումնական գործընթացը և առաջին 

ստուգումները    կազմակերպել հետևյալ կերպ.  

1. Բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման համակարգի I-II կուրսերի

գիտելիքների գնահատման առաջին ստուգումը կազմակերպել 05.04.2021թ.-

09.04.2021թ. ժամանակահատվածում առկա եղանակով՝ ըստ 2020-2021 ուստարվա 2-

րդ կիսամյակի ժամանակացույցի (կամավորական սկզբունքով¤: 

2. Սույն թվականի ապրիլի 5-ից մինչև ապրիլի 17-ը ներառյալ բակալավրի կրթական

ծրագրի առկա ուսուցման համակարգի IV կուրսերի, մագիստրոսի կրթական ծրագրի 

I կուրսերի ուսանողների ուսումնական գործընթացը կազմակերպել առցանց 

եղանակով՝ բացառությամբ որոշ մասնագիտությունների ուղղությամբ 

ուսումնառության հատուկ պայմաններ պահանջող դասընթացների 

(լաբորատորիաներ, մարզադահլիճներ, հատուկ կահավորմամբ կաբինետներ և այլն)։ 

3. Սույն թվականի մարտի 12-ից մինչև ապրիլի 17-ը ներառյալ բակալավրի կրթական

ծրագրի առկա ուսուցման համակարգի I-II կուրսերի, մագիստրոսի կրթական 

ծրագրի I  կուրսերի, ուսումնական գործընթացը կազմակերպել առցանց եղանակով՝ 

բացառությամբ որոշ մասնագիտությունների ուղղությամբ ուսումնառության հատուկ 

պայմաններ պահանջող դասընթացների (լաբորատորիաներ, մարզադահլիճներ, 

հատուկ կահավորմամբ կաբինետներ և այլն): 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ` 

Կողմ՝13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 

2. ԼՍԵՑԻՆ`
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ՇՊՀ-ի 2020-2021 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի  բակալավրի կրթական ծրագրի 

հեռակա ուսուցման համակարգի 5-րդ կուրսերի պրակտիկաներին չմասնակցած ուսանողների 

կրկնակի պրակտիկայի ժամանակահատվածի և վայրերի մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Հաստատել  2020-2021 ուսումնական տարվա 1-ին  կիսամյակի բակալավրի 

կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման համակարգի 5-րդ կուրսերի ուսանողների 

կրկնակի պրակտիկայի վայրի փոփոխությունները  հետևյալ ժամանակացույցով. 

01.04.2021թ.-30.04.2021թ.: 

 ( աղյուսակը կցված է¤: 

2020-2021 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակ բակալավրի կրթական ծրագրի հեռակա 

ուսուցման համակարգի 5-րդ կուրսերի պրակտիկաներին չմասնակցած ուսանողներ 

(կրկնակի պրակտիկա՝ 01.04.2021թ.- 30.04.2021թ.) 

N Ֆակուլտետ Մասնագիտո

ւթյուն 

Ուսանողի 

ԱԱՀ 

Պրակտիկայի 

վայր Ծանոթություն  

(պրակտիկային չներ- 

կայանալու պատճառը) 

1 Մանկավարժությ

ան 

Տարրական 

մանկավարժ

ություն և 

մեթոդիկա 

Մինասյան 

Լուսինե 

Աշոտի 

Արագածոտնի 

մարզի 

Արագածավանի 

միջն. դպրոց 

Առողջական խնդիրներ 

կից՝ բժշկ. տեղեկանք,  

ինչպես նաև խնամքին  

1,8 տարեկան երեխա 

2 Սոց.գիտություննե

րի և իրավունքի 

Հոգեբանությ

ուն 

Ալեքսանյան 

Դիանա 

Կիմիկի 

«Արևամանուկ» 

ընտանիքի և 

երեխայի 

խնամքի 

հիմնադրամ 

Ծննդաբերություն 

կից՝ բժշկ. տեղեկանք 

3 Ռազմական ՆԶՊ Սուքիասյան 

Ռաֆֆի 

Յուրիկի 

Արմավիրի 

մարզի 

Մերձավանի 

միջն. դպրոց 

Տրանսպորտային խնդիրներ, 

 կից՝ զինհաշմանդամություն 

 3-րդ կարգ 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ` 

Կողմ՝13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 

3. ԼՍԵՑԻՆ`

ՇՊՀ-ի 2020-2021 ուսումնական տարվա  2-րդ կիսամյակի Մագիստրոսի կրթական 

ծրագրի 2-րդ կուրսի  պրակտիկային  չմասնակցած ուսանողի կրկնակի պրակտիկայի 

ժամանակահատվածի և վայրի մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 
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Հաստատել  2020-2021 ուսումնական տարվա 2-րդ  կիսամյակի մագիստրոսի 

կրթական ծրագրի 2-րդ կուրսի ուսանող ի կրկնակի պրակտիկայի վայրի 

փոփոխությունը  հետևյալ ժամանակացույցով. 01.04.2021թ.-23.04.2021թ.: 

 ( աղյուսակը կցված է¤: 

2020-2021 ուսումնական տարի 2-րդ կիսամյակ 

Մագիստրոսի կրթական ծրագրի 2-րդ կուրսի  

պրակտիկաներին չմասնակցած ուսանողներ 

(կրկնակի պրակտիկա՝ 01.04.2021թ.- 23.04.2021թ.) 

N Ֆակուլտետ Մասնագիտո

ւթյուն 

Ուսանողի 

ԱԱՀ 

Պրակտիկա

յի վայր 

Ծանոթություն  

(պրակտիկային  

չներկայանալու պատճառը) 

1 Մանկավարժու

թյան 

Տարրական 

մանկավարժ

ություն և 

մեթոդիկա 

Պասկևիչյան 

Էդիտա 

Նիկոլայի 

ՇՊՀ 

մանկավար

ժության 

ամբիոն 

COVID-19  

Չկա բժշկ. տեղեկանք,  

կատարել է կրեդիտ վճարում 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ` 

Կողմ՝13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 

4. ԼՍԵՑԻՆ`

 ՇՊՀ-ի  2020-2021 ուսումնական տարվա  2-րդ կիսամյակի  բակալավրի կրթական 

ծրագրի առկա ուսուցման համակարգի  3-րդ կուրսերի ուսանողների պրակտիկայի 

(դպրոցների տնօրենների միջնորդագրերի հիման վրա¤  վայրերի փոփոխության  մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ` 

Հաստատել  2020-2021 ուսումնական տարվա 2-րդ  կիսամյակի բակալավրի 

կրթական ծրագրի առկա ուսուցման համակարգի 3-րդ կուրսերի ուսանողների 

կրկնակի պրակտիկայի (դպրոցների տնօրենների միջնորդագրերի հիման վրա¤   վայրերի 

փոփոխությունները  ( աղյուսակը կցված է¤: 

2020-2021 ուսումնական տարի 2-րդ կիսամյակ 

Բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման համակարգի 3-րդ կուրսեր 

(01.04.2021թ.-30.04.2021թ.) 

Դպրոցների տնօրենների միջնորդագրեր 
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N Ֆակուլտետ Մասնագիտություն Ուսանողի 

ԱԱՀ 

Պրակտիկայի վայր 

1. Մանկավարժության Տարրական 

մանկավարժություն 

և մեթոդիկա 

Ավետիսյան 

Անի Արմենի 

Շիրակի մարզի Փոքր Մանթաշի 

միջն. դպրոց 

2. Մանկավարժության Տարրական 

մանկավարժություն 

և մեթոդիկա 

Կարապետյան 

Արմինե 

Վարդգեսի 

Շիրակի մարզի Վարդաքարի 

միջն. դպրոց 

3. Մանկավարժության Տարրական 

մանկավարժություն 

և մեթոդիկա 

Համբարյան 

Մարգարիտ 

Սերժիկի 

Շիրակի մարզի Սարատակի 

 միջն. դպրոց 

4. Մանկավարժության Տարրական 

մանկավարժություն 

և մեթոդիկա 

Մանուկյան 

Սյուզաննա 

Մարտինի 

Շիրակի մարզի Հովտաշենի 

միջն. դպրոց 

5. Մանկավարժության Տարրական 

մանկավարժություն 

և մեթոդիկա 

Միքայելյան 

Արուս 

Շահվալադի 

Շիրակի մարզի Վարդաքարի 

միջն. դպրոց 

6. Մանկավարժության Տարրական 

մանկավարժություն 

և մեթոդիկա 

Մուրադյան 

Մարիամ 

Հուրիկի 

Շիրակի մարզի Լեռնակերտի 

միջն. դպրոց 

7. Սոց. գիտ. և 

իրավունքի 

Պատմություն Ալեքսանյան 

Ամալյա 

Կարապետի  

Շիրակի մարզի Սառնաղբյուրի 

 միջն. դպրոց 

8. Սոց. գիտ. և 

իրավունքի 

Պատմություն Թադևոսյան 

Գրապիոն 

Արթուրի 

Շիրակի մարզի Ախուրյանի  

Ն. Աղբալյանի անվ. ավագ դպրոց 

9. Սոց. գիտ. և 

իրավունքի 

Պատմություն Բադոյան 

Լյուդմիլա 

Մանվելի 

Շիրակի մարզի Սիզավետի 

միջն. դպրոց 

10. Բնագիտամաթեմատ

իկական 

Կենսաբանություն Թադևոսյան 

Սեդա 

Ռազմիկի 

Շիրակի մրազի Փանիկի 

միջն. դպրոց 

11. Բնագիտամաթեմատ

իկական 

Կենսաբանություն Գրիգորյան 

Նարինե 

Արտեմի 

Շիրակի մարզի Կամոյի 

միջն. դպրոց 

12. Բնագիտամաթեմատ

իկական 

Աշխարհագրություն Արղուշյան 

Հասմիկ 

Կարենի 

Շիրակի մարզի Հոռոմի 

 միջն. դպրոց 

13. Բնագիտամաթեմատ

իկական 

Աշխարհագրություն Մխոյան 

Արփինե 

Կարապետի 

Շիրակի մարզի Ազատանի 

միջն. դպրոց 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ` 

Կողմ՝13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0։ 
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