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1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  

 

2017-2018 հաշվետու տարում  ՇՊՀ-ը գործառնել է որպես հավատարմագրված  

համալսարան՝ իր գործունեության տիրույթում պահելով առկա մարտահրավերներն 

ընդունելու, ճգնաժամային իրավիճակները կառավարելու և հաղթահարելու, 

ուսումնական գործընթացներ կանոնակարգելու և ուսանողակենտրոն կրթական 

միջավայր ունենալու ռազմավարությունը: 

Հաշվետու ժամանակահատվածը ճգնաժամային էր համալսարանի համար, քանի 

որ բուհի կազմակերպաիրավական նոր ձևին անցնելուն  հարմարվելու և 

բարեփոխումների շրջանն ուղեկցվեց ներբուհական լարվածությամբ ու կոնֆլիկտային  

իրադրություներով, որոնք շոշափելի արտահայտություն ունեցան բուհի 

գործունեության արդյունավետության վրա: Այս իրողություները խոչընդոտեցին ինչպես 

ուսումնական գործընթացի առաջընթացը, այնպես էլ, ակադեմիական համակազմի  

աշխատանքային մոտիվացիայի և  բուհի հեղինակության բարձրացումը: 

Այսուհանդերձ համալսարանը կարողացել է հաջողություններ գրանցել 

բարձագույն կրթության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների բարելավման, 

բազմազանեցման,  նոր տիպի ծառայությունների ներմուծման,  միջազգացնացման, 

համագործակցության ընդլայնման ուղղություններում, որոնց մասին հաջորդիվ 

կներկայացվեն հաշվետվության բաժիններում: 

Հիմք ունենալով ԳՊՄԻ ենթակառուցվածքային հավատարմագրման 

փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների վերացման գործողությունների 

ծրագիրը, բուհի ռազմավարական զարգացման ծրագիրն ու դրանում անհրաժեշտ 

լրամշակումների, վերանայումների հնարավորությունները, բարձրագույն կրթության 

մասին օրենսդրական բարեփոխումների  առաջարկները, ՈԱԱԿ-ի սահմանած 10 

չափանիշները՝ Գործունեության տարեկան հաշվետվությունը կազմելիս առաջնորդվել 

ենք նաև վերոնշյալ փաստաթղթերի բովանդակության հաշվառմամբ: 

Հաշվետվության յուրաքանչյուր բաժին ներկայացնում է հաշվետու 

ժամանակաշրջանում իրականացված գործողությունները, ստացած 

վերջնարդյունքները, առաջարկություններ և դիտողություններ կատարվածի 

վերաբերյալ: Բաժիններում ներկայացված քանակական տեղեկատվությունը 

ներկայացված է աղյուսակներով և գծապատկերներով: 

ՇՊՀ-ի առաքելությունն ու նպատակները իրականացվում են համապատասասխան 

հաստատված գործընթացների և  իրավական կարգավորման մեխանիզմների: 

Կառավարում և վարչարարություն բաժինը ներառում է տեղեկատվություն 

համալսարանի կազմակերպական կառուցվածքի, Կառավարման և Գիտական խորհրդի 

կազմերի,  կազմակերպական կառավարման  և վարչարարության ուղղությամբ 

կատարված ու նախատեսվող քայլեր մասին: 

«Մասնագիտության կրթական ծրագրեր» բաժնում ներկայացված են 2017-2018 

ուստարում իրականացվող կրթական ծրագրերն՝ ըստ ֆակուլտետների և 
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մասնագիտություների, ընդունելության ցուցանիշները՝ ըստ ուսումնառության ձևի և 

կրթական աստիճանի, ինչպես նաև այս ուղղությամբ իրականացվող 

գործողությունների: 

 «Ուսանողներ» բաժնում ներկայացված է հաշվետու տարում համալսարանի 

ուսանողական համակազմի ընդհանուր պատկերն ըստ կրթական աստիճանի, ինչպես 

նաև` ամփոփ տեղեկություններ  շրջանավարտների մասին: 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմը ներկայացված է ըստ գիտական աստիճանի և 

կոչման, ինչպես նաև տարիքային բաժանման: Բաժնում ամփոփված է 

տեղեկատվություն պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստումների 

մասին: 

«Հետազոտություն և զարգացում» բաժնում ամփոփված է համալսարանի 

գիտահետազոտական գործունեության  ընթացիկ պատկերը /գիտական 

աշխատանքներ, գիտաժողովներին մասնակցություն,  գիտական տեղեկագիր, 

գիտական գործունեության խրախուսում, դրամաշնորհային ծրագրեր և այլն): 

Հաշվետվության «Ենթակառուցվածք և ռեսուրսներ» մասը նեկայացնում է 

համալսարանի ուսումնական, ուսումնագիտական շինությունների ծավալային 

ցուցաանիշները և ընթացիկ տեխնիկական հագեցվածության մասին: 

«Հասարակական պատասխանատվություն» բաժնում խոսվում է համալսարանի 

հասարակության հետ կապերի և լրատվության ուղղությամբ իրականացված 

աշխատանքների մասին: 

«Արտաքին կապեր  և միջազգայնացում» բաժնում ներառված են տեղեկություններ 

ՀՀ և արտասահմանյան համալսարանների հետ համագործակցության կապերի 

հաստատման և զարգացման, ակադեմիական շարժունության և փոխանակման 

ծրագրերի մասին: 

Որակի ներքին ապահովման համակարգի նկարագրում ներառված է 

տեղեկատվություն համակարգի կազմակերպման, իրականացրած գործընթացների, 

գնահատող հարցումների, կատարված և նախատեսվող քայլերի մասին: 

ՇՊՀ-ի քոլեջի և ավագ դպրոցի մասին ամփոփ տեղեկատվություն է ներկայացված 

հաշվետվության առաձին բաժնում ( սովորողների և դասավանդողների համակազմ): 

Վերջին բաժնում ներկայացված է համալսարանի հաշվետու տարվա ֆինանսական 

հաշվետվությունը: 
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2.ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ ՏԵՍԼԱԿԱՆ 
2 .1 .ՇՊՀ-Ի  ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ Ը  ԵՎ  ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ Ը  

 

Շիրակի պետական համալսարանի առաքելությունը և նպատակները բխում են 

Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի 

Զարգացման ռազմավարական ծրագրից /http://gspi.am/media/pdf/49b5a6d9f710c497f3ef 

9d734a599d20.pdf/ 

ՇՊՀ-Ի  Ա Ռ Ա Ք Ե Լ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ը 

Շիրակի պետական համալսարանը կրթական, գիտական և մշակութային 

հաստատություն է, որի առաքելությունն ազգային աշխատաշուկայի պահանջներին 

համապատասխան կարողություններով և անհրաժեշտ գիտելիքներով օժտված 

մասնագետների պատրաստումն է բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի 

որակավորումներով՝ մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացման միջոցով: 

ԳՊՄԻ-ի գործունեությունը միտված է իր առաքելությունից բխող հետևյալ 

նպատակներին.  

1. ձևավորել ուսանողակենտրոն միջավայր, որակի և սովորելու մշակույթ՝ 

մասնագիտության կրթական ծրագրերի (ՄԿԾ) մրցունակության ու որակավորումների 

համադրելիության ապահովման, արտաքին հարափոփոխ միջավայրի 

մարտահրավերներին դիմակայելու համար, 

 2. ձևավորել մշակույթ՝ գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման, 

շրջանավարտներին աշխատանքային կարիերային նախապատրաստելու և 

գիտելիքահենք հասարակությանն ինտեգրելու համար,  

3. ձևավորել արտաքին և ներքին շահակիցների հետ մասնակցային 

համագործակցության և հաշվետվողականության մշակույթ՝ նպաստելով 

հասարակությանը մատուցվող կրթական և այլ ծառայությունների թափանցիկությանը: 

 

 

 

 

 

http://gspi.am/media/pdf/49b5a6d9f710c497f3ef%209d734a599d20.pdf
http://gspi.am/media/pdf/49b5a6d9f710c497f3ef%209d734a599d20.pdf
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ՇՊՀ-Ի   Տ Ե Ս Լ Ա Կ Ա Ն Ը 

1. Դառնալ աշխատաշուկայի պահանջներին համահունչ կրթական ծառայություններ 

մատուցող ժամանակակից մրցունակ ուսումնական, գիտահետազոտական ու 

մարզամշակութային հաստատություն, որը կկարողանա համադրել ինչպես ուսուցման 

ավանդական մեթոդների վերանայված ու լրամշակված տարբերակները, այնպես էլ 

ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաների, դասավանդման մեթոդիկաների, 

նորաստեղծության /իննովացիոն/ հնարավորությունները՝ կիրառելով ու 

շարունակաբար զարգացնելով կրթության ու դաստիարակության արդիական 

մեթոդները:  

2. Դառնալ «սովորող կազմակերպություն», որի գործունեության բոլոր ոլորտներում 

կարևորվում է հարատև սովորելու միջավայրի առկայության և որակի մշակույթի 

ձևավորման ու շարունակական զարգացման անհրաժեշտությունը:  

3. Շիրակի մարզի, Գյումրի քաղաքի գիտակրթական, մարզամշակութային և սոցիալ-

տնտեսական ոլորտներում, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության 

ձևավորման գործընթացում տարածքային ու տեղական ինքնակառավարման 

կառույցների հետ սոցիալական գործընկերության միջոցով դառնալ յուրատեսակ 

«համայնքային կենտրոն»:  

4. Դառնալ հաստատություն, որի գործունեությունը միտված է եվրոպական կրթական 

համակարգին ինտեգրմանը և գիտակրթական համակարգի միջազգայնացմանը: 

 

2 .2 .  ԳՊՄԻ -Ի  ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ  ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ  

ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ  ԶԵԿՈՒՅՑՈՒՄ  ՆՇՎԱԾ  

ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  «ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ  ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ »  

ՉԱՓԱՆԻՇԻ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  

 

 Ըստ ենթակառուցվածքային հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցի՝ այս 

չափանիշը գնահատվել է բավարար, բայց նշվել են հետևյալ թերությունները. 

1. Առաքելությունն ընդհանրական է և ցույց չի տալիս բուհի առանձնահատկությունը: 

2. Բուհի անվանումը և կանոնադրությունը չեն արտացոլում ոչ մանկավարժական 

ծրագրերի առակայությունը և չեն համապատասխանում բուհի գործունեության առկա 

իրավիճակին: 
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3. ՌԾ-ն չի ներառում նախորդ ռազմավարական զարգացման հայեցակարգով 

իրականացված գործունեության վերլուծություն: 

4. ՌԾ-ն մշակվել է արտաքին շահակիցների ոչ բավարար մասնակցությամբ, 

հատկապես ոչ մանկավարժական ոլորտի առումով: 

5. Ռազմավարական նպատակների իրականացման արդյունքների չափման և 

գնահատման բազմաբնույթ մեխանիզմներ և ընթացակարգեր մշակված չեն: 

Չափանիշի 

բարելավմանն 

ուղղված 

փորձագիտակ

ան 

խորհրդատվու

թյուն 

1. 

Հստակացնել բուհի առաքելությունը՝ վերջինիս մեջ արտացոլելով 

բուհի առաձնահատկությունը, ուժեղ կողմերը և շահառուների, 

մասնավորապես անձնակազմի, շրջանավարտների, 

ուսանողների, ինչպես նաև տարածաշրջանի բնակչության 

կարիքները: 

2. 

Հստակեցնել և իրար համապատասխանեցնել բուհի 

առաքելությունը, անվանումը, կանոնադրությունն ու իրական 

գործունեությունը:  

3. 

Մշակել և կյանքի կոչել ռազմավարական նպատակների 

իրականացման որակական և քանակական գնահատման, ինչպես 

նաև ռազմավարական ծրագրի բարելավման հստակ 

մեխանիզմներ և ընթացակարգեր: 

4. 

ՌԾ իրականացման գործընթացում ապահովել շահառուների 

(հատկապես արտաքին) ակտիվ ընդգրկվածությունը և հետադարձ 

կապը: 

 

 

2 .3 .  ԳՊՄԻ -Ի  ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ  ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ  

ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ  ԶԵԿՈՒՅՑՈՒՄ  ՆՇՎԱԾ  

ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՎԵՐԱՑՄԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՈՒ  

ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ  ՔԱՅԼԵՐ  

Գործողություն Քայլեր 
Ընթացիկ 

վիճակը 

Ժամանակ

ահատված 

1.  
Հստակացնել բուհի 

առաքելությունը 

1.1 
Ձեռք բերել համալսարանի 

կարգավիճակ 

Իրականացման 

փուլ 

2016թ. I եռ.- 

2016թ. IV 

եռ. 

1.2 
Վերանայել բուհի 

առաքելությունը 

Պլանավորման 

փուլ 

2016թ. IV 

եռ.- 2017թ. I 

եռ. 

2.  

Հստակեցնել բուհի 

կանոնադրությունն ըստ 

իրականացվող 

գործունեության 

2.1 
Վերախմբագրել բուհի  

կանոնադրությունը 

Պլանավորման 

փուլ 

2016թ. IV 

եռ.- 

2017թ. II եռ. 
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3.  

Մշակել ՌԾ-ի 

իրականացման 

գնահատման, 

մշտադիտարկման և 

բարելավման 

մեխանիզմներ  

3.1 

Մշակել ՌԾ-ի իրականացման 

գնահատման, 

մշտադիտարկման, 

բարելավման մեխանիզմներ և 

գործիքակազմ 

Պլանավորման 

փուլ 

2016թ. II 

եռ.- 

2016թ. IV 

եռ. 

3.2 

Կիրառել ՌԾ-ի իրականացման 

գնահատման, 

մշտադիտարկման, 

բարելավման մեխանիզմներ և 

գործիքակազմ 

Պլանավորման 

փուլ 

2016թ. IV  

եռ.-ից 

մինչև ՌԾ-ի 

ավարտը 

4.  

Ապահովել ներքին և 

արտաքին 

շահառուների ակտիվ 

ներգրավվածությունը 

ՌԾ-ի իրականացման 

գործընթացում 

4.1 

Վերանայել ՌԾ-ի 

նպատակների իրականացման 

աշխատանքային պլանը 

Պլանավորման 

փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2016թ. 

IV եռ.-ից 

 

Վերը նշված գործողությունների ընթացքի վերաբերյալ. 

1.1. Պետական ռեգիստրում գրանցվել է որպես իրավաբանական անձ «Շիրակի 

Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ /2016.12.02/: 

1.2. ՇՊՀ-ի առաքելության վերանայված տարբերակը հետևյալն է. 

Դառնալ ապագայի հայկական համալսարան՝ հիմնված գիտական, կրթական, 

տնտեսական, մշակութային ու սոցիալական գործընթացների միասնական սկզբունքների, 

հայրենասիրական ու հումանիստական համընդգրկուն արժեքների վրա: Համալսարան, 

որը ծառայելու է տարածաշրջանի (Շիրակի մարզ, Ջավախքի հայ համայնքներ, իսկ 

առանձին մասնագիտությունների դեպքում՝ նաև Սփյուռք) գիտակրթական, 

սոցիալ-տնտեսական և մշակութային զարգացումներին՝ ապահովելով համապատասխան 

մասնագետների որակյալ պատրաստումը՝ գիտության և կրթության զարգացման 

միջազգային չափանիշներին և ՀՀ գիտակրթական քաղաքականությանը ներդաշնակ՝ 

աջակցելով արտաքին ու ներքին շահառուների համապատասխան կարիքների 

բավարարմանը: 

 

2.1. ՀՀ Կառավարության` 2016 թ.-ի սեպտեմբերի 22-ի N 1031-Ն որոշման հավելված 

N 1-ի /«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

կանոնադրություն http://shsu.am/media/pdf/SHSU_kanonadrutyun.pdf/ համաձայն 

հաստատվել է ՇՊՀ-ի կանոնադրությունը: 

http://shsu.am/media/pdf/SHSU_kanonadrutyun.pdf/
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Դրանից հետո այն ենթարկվել է փոփոխությունների: Հոգաբարձուների խորհրդի` 

30.08.2018 թ.-ի նիստով առաջարկվել է փոփոխություն, որը գրանցվել է պետական 

ռեգիստրում 04.12.2018 թ.-ին: Կանոնադրությունում փոփոխությունների առաջարկներ 

են եղել նաև Հոգաբարձուների խորհրդի` 19.01.2019 թ.-ի նիստով, որոնք, սակայն, 

հաստատման փուլում են: 

Փոփոխությունները պայմանավորված են եղել այն հանգամանքով, որ 

կանոնադրությունում առկա են եղել ոչ հստակ ձևակերպումներ, և միտում է եղել  

բացառելու երկիմաստությունները: 

3.1. «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

զարգացման ռազմավարական ծրագրի մշակման, իրականացման և 

հաշվետվողականության ընթացակարգ՝ հաստատված Գիտական խորհրդի` 2018 թ.-ի 

հունվարի 31-ի նիստում: 

3.2. Պայմանավորված ՇՊՀ ներքին կառուցվածքային փոփոխություններով, ինչպես 

նաև,  այն իրողությամբ, որ ձևավորվել են ֆակուլտետների և ամբիոնների ՌԾ մշակող 

հանձնախմբերը՝ համապատասխան աշխատանքները գտնվում են իրականացման 

նախապատրաստական փուլում: Մասնավորապես, մասնագիտական ամբիոնների 

մասնակցությամբ մշակվել են ֆակուլտետների զարգացման ՌԾ-ների  նախնական 

տարբերակները: Վերջիններիս հիման վրա ՇՊՀ-ի զարգացման ՌԾ մշակման 

հանձնախմբի կողմից կազմվել է համալսարանի զարգացման լրամշակված ՌԾ-ն՝ 

ապահովելով ներքին և արտաքին շահառուների ներգրավվածությունը: 

4.1. Պայմանավորված 3.2-ում նշված իրավիճակով՝ պլանավորման փուլում է 

գտնվում ՌԾ-ի իրականացման աշխատանքային պլանի մշակումը:  

Արդեն ձևավորվել են ՇՊՀ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի, ֆակուլտետների 

և քոլեջի զարգացման ռազմավարական ծրագրերը մշակող հանձնախմբեր:  

Նախատեսված ժամկետում մշակվել և ՇՊՀ-ի Գիտական խորհրդի` 2018 թ.-ի հունիսի 

22-ի նիստում հաստատվել է /«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարան» հիմնադրամի քոլեջի զարգացման ռազմավարական ծրագիրը/: 

2018 թ.-ի հունվարին կազմվել են ֆակուլտետների, ամբիոնների ռազմավարական 

ծրագրերի նախնական տարբերակները: Վերջիններիս հիման վրա ՇՊՀ-ի զարգացման 

ռազմավարական ծրագրի մշակման հանձնախմբի կողմից մշակվելու էր համալսարանի 

զարգացման հնգամյա ռազմավարական ծրագիրը:  

Ապահովվելու էր նաև գործատուների ներգրավվածությունը ոչ միայն ՌԾ-ի 

մշակման, այլև իրականացման գործընթացում: 

Սակայն գործընթացն անավարտ է մնացել՝ պայմանավորված ՀՀ-ում և ՇՊՀ-ում 

կատարված գործընթացներով: 

2018 թ.-ին վերանայվել էր ԳՊՄԻ-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 

փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների վերացման գործողությունների 

ծրագիրը: 
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3. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  ԵՎ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  
3 .1 .  ՇՊՀ -Ի  ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ,  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ,  ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ  ՈՒ  ԳԻՏԱԿԱՆ   

ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻ  ԿԱԶՄԵՐԸ  

ՇՊՀ -ի  կառուցվածքը  (հաստատվել է Հոգաբարձուների խորհրդի 23.04.2018, N 11/1 որոշմամբ) 
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ՇՊՀ-ի ֆակուլտետներ և ամբիոններ 

 

ՇՊՀ-ում գործել են 4 ֆակուլտետ և 14 ամբիոն (Ռազմական ամբիոնն ունի  հատուկ 

կարգավիճակ) 

 

1.   Բնագիտամաթեմատիկական  ֆակուլտետ 

 1.  Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ամբիոն 

 2.  Գործարարության և վարչարարության ամբիոն 

 3.  Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոն 

2.   Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ 

 4.  Հայոց լեզվի և գրականության  ամբիոն 

 5.  Ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոն 

 6.  Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոն 

 7.  Միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոն 

 8.  Արվեստի ամբիոն 

3.   Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետ 

 9.  Իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոն 

 10.  Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի 

ամբիոն 

 11.  Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոն 

4.   Մանկավարժության ֆակուլտետ 

 12.  Մանկավարժության ամբիոն 

 13.  Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և մեթոդիկայի ամբիոն 

5.   Ռազմական ամբիոն 
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           ՇՊՀ-ի  ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ  ԽՈՐՀՈՒՐԴ  (04.02.2017թ.-ի դրությամբ) 

Ֆ. Ցոլակյան «ՇՊՀ» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 

նախագահ, ՀՀ Նախագահի վերահսկողական 

ծառայության պետ,  Կ.Պետրոսյան «ՇՊՀ» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 

քարտուղար, «ՇՊՀ» հիմնադրամի կենսաբանության, 

բնապահպանության և նրանց դասավանդման 

մեթոդիկաների ամբիոնի դոցենտ,  Ս.Ավետիսյան ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր, 

Ա.Սահակյան 

Հ. Սիմոնյան 

 

 

 

 

 

Հ 

 

 

 

 

  

ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր, 

ՀՀ Շիրակի մարզպետ 

Ա. Նազարյան՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ, 

 
Ա. Ենգոյան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ՀՀ Ազգային ժողովի 

հետ կապերի վարչության պետ, 

 

 

 

 

Մ. Մկրտչյան 

Գ. Ղումաշյան 

ՀՀ ԿԳ նախարարի տեղակալ 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, 

մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի 

պետ, Ս. Շիլաջյան «Ալֆա-ֆարմ» ՓԲԸ-ի դեղատների ցանցի տնօրեն, 

Մ. Մովսիսյան  ՀՀ ԿԳՆ  «Գյումրու «Ֆոտոն» վարժարան» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն, 

 
Ե. Սերոբյան «ՇՊՀ» հիմնադրամի ֆիզիկայի, տեխնոլոգիայի և նրանց 

դասավանդման մեթոդիկաների ամբիոնի դոցենտ, 

Ն. Հարությունյան  ՝ 

 

  

Ա. Մկոյան                                           

 «ՇՊՀ» հիմնադրամի բարձրագույն մաթեմատիկայի և 

մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի 

դոցենտ, 

«ՇՊՀ» հիմնադրամի մանկ. և սոց. աշխատանքի ամբիոնի 

պրոֆեսոր 

Հ. Մելքոնյան «ՇՊՀ» հիմնադրամի հայոց լեզվի և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, 

Վ. Մանուկյան «ՇՊՀ» հիմնադրամի ֆիզիկայի, տեխնոլոգիայի և նրանց 

դասավանդման մեթոդիկաների ամբիոնի դոցենտ, 

Է. Մաթևոսյան  «ՇՊՀ» հիմնադրամի արտասահմանյան գրականության 

ամբիոնի վարիչ, 

Գ. Աղանյան «ՇՊՀ» հիմնադրամի ֆիզիկական դաստիարակության և 

նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ, 

Ա. Մինասյան «ՇՊՀ» հիմնադրամի սերվիս մասնագիտության II կուրսի 

ուսանող, 

Մ. Գևորգյան «ՇՊՀ» հիմնադրամի անգլերեն լեզու և գրականություն  

մասնագիտության  II կուրսի ուսանող, 
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2018թ.-ի` մարտի 7-ի ՀՀ վարչապետի հրամանով «ՇՊՀ» հիմնադրամի հոգաբարձուների 

խորհրդի կազմում կատարվել են փոփոխություններ. 

ա. §Հ. Սիմոնյան- Շիրակի  մարզպետ¦ բառերը փոխարինել  §Ա. Խաչատրյանին- ՀՀ 

Շիրակի մարզպետ¦ բառերով,  

բ. §Լիազոր մարմնի կողմից առաջադրված խորհրդի անդամներ¦ բաժնում Ե. Սերոբյան- 

ՇՊՀ-ի ֆիզիկայի և տեխնոլոգիայի և նրանց դասավանդման մեթոդիկաների ամբիոնի 

դոցենտ¦ բառերը փոխարինել §Շ. Ալվաջյան- ՇՊՀ-ի մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ¦ բառերով, 

գ. §Պրոֆեսորադասախոսական կազմից ընտրված խորհրդի անդամներ¦ բաժնում §Կ. 

Պետրոսյան -ՇՊՀ-ի կենսաբանության, բնապահպանության և նրանց դասավանդման 

մեթոդիկաների ամբիոնի դոցենտ¦ բառերը փոխարինել §Ա. Ամազարյան - ՇՊՀ-ի 

աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ¦ բառերով: 

 

2018թ.-ի  օգոստոսին ձևավորվել է ՇՊՀ-ի Հոգաբարձուների խորհրդի նոր կազմ, որի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներն ընտրվել են  բուհի թիվ 34 գիտական 

խորհրդում: 

 

 

           ՇՊՀ-ի ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ (09.08.2018թ.-ի դրությամբ) 

 

Մ.Հովհաննիսյան         «ՇՊՀ» հիմնադրամի կառավարում մասնագիտության III   

կուրսի ուսանող, 

Ա. Սարգսյան «ՇՊՀ» հիմնադրամի նախազորակոչային և ֆիզիկական 

պատրաստություն   մասնագիտության II կուրսի  

ուսանող,  Ռ. Սարգսյան «ՇՊՀ» հիմնադրամի իրավագիտություն մասնագիտության 

III կուրսի ուսանող, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Լ. Կարապետյան  «ՇՊՀ» հիմնադրամի կրթության կազմակերպում 

մասնագիտության մագիստրատուրայի I կուրսի ուսանող 

1. Կարեն 

Սարուխանյան 

 ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր 

2. Հայկակ 

Արշամյան  

<<Հայաստան>> Համահայկական հիմնադրամի տնօրեն 

3. Ամալյա 

Ենգոյան  

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ՀՀ Ազգային 

ժողովի հետ կապերի վարչության պետ 

4. Լուսինե 

Առաքելյան 

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ 

5. Սոֆյա 

Հովսեփյան 

  ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր 
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6. Ռոբերտ 

Սուքիասյան 

Կրթության և գիտության նախարարության 

աշխատակազմի բարձրագույն ու հետբուհական 

կրթության վարչության պետ 

7. Կարեն 

Ավագյան  

Գյումրու ավիամոդելային խմբակի ղեկավար 

8. Լևոն 

Բարսեղյան  

Ժուռնալիստների §Ասպարեզ¦ ակումբի խորհրդի 

նախագահ 

9. Սուրեն 

Մանուկյան  

Ամերիկյան համալսարանի դասախոս 

10. Սեյրան 

Մարտիրոսյան  

«Ա. Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների 

պաշտպանության հայկական կենտրոն¦-ի տնօրեն 

11. Գայանե 

Շագոյան 

ՀՀ ԳԱԱ-ի հնագիտության և ազգագրության 

ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող 

12. Գևորգ 

Պետրոսյան  

«Բիոսոֆիա¦ ՀԿ-ի ղեկավար 

13. Աիդա 

Գարեգինյան 

«ՇՊՀ» հիմնադրամի ռուսաց լեզվի և գրականության 

ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ.-ի թեկնածու 

14. Նաշիկ 

Հարությունյան 

 

«ՇՊՀ» հիմնադրամի մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղ. 

տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ, ֆիզմաթ. գիտ. 

թեկնածու  
15. Էվելինա 

Մաթևոսյան  

«ՇՊՀ» հիմնադրամի ռուսաց լեզվի և գրականության 

ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ 

16. Գրիգոր 

Բարսեղյան 

«ՇՊՀ» հիմնադրամի ֆիզիկական դաստիարակության 

տեսության և մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս 
17.  Խաչատուր 

Իսրայելյան  

«ՇՊՀ» հիմնադրամի գործարարության և 

վարչարարության ամբիոնի դասախոս  

18. Արտուշ 

Խաչատրյան  

«ՇՊՀ» հիմնադրամի  ֆիզիկական դաստիարակության 

տեսության և մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս 

19. Օվսաննա 

Թերզիբաշյան  

«ՇՊՀ» հիմնադրամի մանկավարժության ֆակուլտետի 

մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական 

կրթություն) բաժնի 4-րդ  կուրսի ուսանողուհի 

20. Ռիմա 

Խաչատրյան 

«ՇՊՀ» հիմնադրամի հումանիտար գիտությունների  և 

արվեստի ֆակուլտետի հայոց լեզու և գրականություն 

բաժնի 4-րդ  կուրսի ուսանողուհի 

21. Մառա 

Հարությունյան  

«ՇՊՀ» հիմնադրամի  սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի հոգեբանություն բաժնի 4-րդ  

կուրսի ուսանողուհի 
22. Սվետլանա 

Հովհաննիսյան  

«ՇՊՀ» հիմնադրամի  հումանիտար գիտությունների  և 

արվեստի ֆակուլտետի ռուսաց լեզու և գրականություն 

բաժնի 4-րդ  կուրսի ուսանողուհի 
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Քաղ. 

Պաշտոն զբ.

25%

Քաղ. 

Պաշտոն 

չզբ.

75%

ՇՊՀ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄ

 

          

ուսանողներ

25%

ՇՊՀ-ի 

դասախոսներ

25%

հասարակ. հեղ. և 

առաջատար 

անդամներ

42%

գործատուներ

8%

ՇՊՀ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄ

 

ՇՊՀ-ի Գիտական խորհուրդ (05. 06. 2018թ.-ի դրությամբ) 

 

1. Սերոբյան Երվանդ Սերյոժի  —Ռեկտորի պարտականություններ կատարող     

2. Պետրոսյան Կարինե Ռահիմի — Գիտական քարտուղար, կենսաբանական  

գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

3. Խաչատրյան Վալերի Գրիգորի — Արհեստակցական կազմակերպության նախագահ 

4.Պողոսյան Բագրատ Ժորայի – Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան, 

մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս, 

ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

5. Հովհաննիսյան Օֆելյա Հայկազի -Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի 

ֆակուլտետի դեկան 

6. Տոնոյան Երվանդ  Պարույրի — Ռազմական ամբիոնի պետի տեղակալ- ուսումնական 

մասի պետ 

23. Անուշավան 

Սարգսյան 

«ՇՊՀ» հիմնադրամի ռազմական ամբիոնի նախնական 

զինվորական պատրաստության բաժնի 4-րդ կուրսի 

ուսանող  

24. Ռիմա 

Պողասյան  

«ՇՊՀ» հիմնադրամի բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի կառավարում բաժնի II կուրսի 

ուսանողուհի 
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7. Խաչատրյան Թերեզա Արթուրի -Գրադարան- ուսումնագիտական 

խորհրդատվությունների, նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն 

8.  Ռաֆֆի Քալաջյան Վաղինակի — Ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների 

ծրագրավորման և հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ- գլխավոր հաշվապահ 

9. Սարգսյան Սամվել Հովհաննեսի — ֆիզմաթ. գիտությունների  դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ 

ԳԱԱ թղթակից անդամ, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ամբիոնի պրոֆեսոր 

10. Հայրապետյան Սերգո Արտուշի — Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ, 

հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ 

11. Հովհաննիսյան Անահիտ Սերյոժայի — Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր, անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի  պրոֆեսոր 

12. Դրմեյան Հենրիկ Ռուբենի — Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 

մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսոր 

13. Մարդոյան Ռուզաննա Արամայիսի — Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան, 

մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, մանկավաժության ամբիոնի 

պրոֆեսոր 

14. Մելիքյան Թամարա Հմայակի — Հումանիտար գիտությունների և արվեստի 

ֆակուլտետի դեկան, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ռուսաց 

լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ 

15. Տեր-Ադամյան Շուշանիկ Վոլոդյայի — Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 

միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոնի ասիստենտ 

16. Ղուկասյան Լուսիկ Հենրիկի— Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ 

17. Հակոբյան Լիզա Հելբերդի — Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ 

18. Սարգսյան Արմենուհի Հակոբի — ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն 

19. Մարտիրոսյան Լևոն Մովսեսի — Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դոցենտ 

20. Ղազարյան Ջեմմա  Կարոյի— ՇՊՀ ՈՒԽ նախագահի ԺՊ,  Հումանիտար  

գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ, «Լրագրություն » 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

21. Խաչատրյան Աննա Արմենի — Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի 

ֆակուլտետ, «Սոցիալական աշխատանք», 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

22. Ավետիսյան Հրանուշ Կարապետի — Հումանիտար գիտությունների և արվեստի 

ֆակուլտետ, «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

23. Ավագյան Էլմիրա Սոսի —Մանկավարժության ֆակուլտետ, «Մեթոդիկա» 3-րդ կուրսի 

ուսանողուհի 

24.Հովհաննիսյան Լիլիթ Գոռի — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ, 

«Աշխարհագրություն» 2-րդ կուրսի ուսանողուհի 

25.  Հարությունյան Քաջիկ Հակոբի — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ, 

«Աշխարհագրություն» 1-ին կուրսի ուսանող (մագիստրատուրա) 
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26.Հարությունյան Ստեփան  Մերուժանի — Ռազմական ամբիոն, «Նախազորակոչային և 

ֆիզիկական պատրաստություն» 2-րդ կուրսի ուսանող  

27.  Չարչօղլյան Արթուր Էդվարդի — Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի  

ֆակուլտետ, «Պատմություն» 2-րդ կուրսի ուսանող: 

08.11.2018թ.-ի ՇՊՀ-ի ռեկտորի ԺՊ-ի թիվ 170 հրամանի համաձայն գիտական խորհրդի 

անդամներ են նշանակվել . 

Հովիկ  Սենեքերիմի Մելքոնյան-արտաքին համագործակցության և հասարակայնության 

հետ կապերի կենտրոնի տնօրեն, 

Արտաշես  Ալեքսանի Հովհաննիսյան-անձնակազմի կառավարման և իրավական 

ապահովման բաժնի պետ (հիմք՝ ՇՊՀ-ի կանոնադրության 50-րդ կետ), դադարեցվել է 

ռազմական ամբիոնի պետի տեղակալ Երվանդ Պարույրի Տոնոյանի լիազորությունները և 

նրա փոխարեն խորհրդի անդամ է նշանակվել ՇՊՀ-ի ռազմական ամբիոնի պետ, փ/գ 

Արթուր Վազգենի Մկրտչյանը  (համաձայն ՀՀ Պաշտպանության նախարարի թիվ 952 ա/վ 

09.07.2018թ. հրամանի):  

ՇՊՀ-ի ռեկտորի ԺՊ-ի 20.11.2018թ.-ի թիվ 178 հրամանի համաձայն գիտական խորհրդի 

կազմում վերականգնվել են  «Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոն»-ի վարիչի ԺՊ  

Հովհաննես  Գեորգու  Խորիկյանի լիազորությունները (հիմք՝ Շիրակի մարզի առաջին 

ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի թիվ ՇԴ 1502 0218 քաղաքացիական 

գործով 24.10.2018թ. օրինական ուժի մեջ մտած՝ 15.03.2018թ. թիվ 51 հրամանն անվավեր 

ճանաչելու մասին վճիռը): 

 

                

27%

20%

13%

40%

ՇՊՀ-ի գիտական խորհուրդ

ուսանողներ գիտ. դոկտոր կամ/ևպրոֆեսոր

առանց գիտ. աստիճանիև կոչման գիտ. թեկնածու և/կամ դոցենտ
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ՇՊՀ-ի ռեկտորատի կազմ 

1.  Ե. Սերոբյան- ռեկտորի ԺՊ 

2.  Ս. Շահպարոնյան- ռեկտորի խորհրդական, 

3. Կ. Պետրոսյան- ռեկտորատի քարտուղար, գիտական քարտուղար, 

4. Վ. Խաչատրյան- արհեստակցական կազմակերպության նախագահ, 

5.  Հ. Մելքոնյան- արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի 

կենտրոնի տնօրեն 

6. Ռ. Քալաջյան- ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահ,  

7.  Ա. Սարգսյան-  գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման 

կենտրոնի տնօրեն, 

8.  Ն. Ավետիսյան- ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 

փոխտնօրեն   

9.  Ռ. Քալաջյան- ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվառման բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահ, 

10.   Մկրտչյան Արթուր- ռազմական ամբիոնի պետ, 

11.  Բ. Պողոսյան - բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան  

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

13.  Ռ. Մարդոյան- մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան  

14.  Օֆ. Հովհաննիսյան- սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի  դեկան 

 15.  Ա. Հովհաննիսյան - անձնակազմի կառավարման և իրավական  

ապահովման բաժնի պետ 

 

 

 

3 .2 .ԳՊՄԻ -Ի  ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ  ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ  

ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ  ԶԵԿՈՒՅՑՈՒՄ  ՆՇՎԱԾ  

ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  «ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  ԵՎ  ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ »  

ՉԱՓԱՆԻՇ Ի  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  

 

Ըստ ենթակառուցվածքային հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցի` այս 

չափանիշը գնահատվել է անբավարար՝ նշելով հետևյալ թերությունները. 

1. Կառավարման համակարգը հարմարեցված չէ ռազմավարական խնդիրների և 

նպատակների իրականացմանը: 

2. Օպերատիվ կառավարման համակարգում առկա է կառավարչական ռեսուրսների ոչ 

արդյունավետ տեղաբաշխում: Մասնավորապես ուսումնական գործունեության, 

գիտության, արտաքին կապերի կառավարման, ինչպես նաև ուսումնամեթոդական 

վարչության պետի պարտականությունների կենտրոնացում: 

3. Ընդգծվում է անհրաժեշտ ֆինանսական և նյութական ռեսուրսների պակաս, որի 

արդյունքում կրճատվել են որոշ ծախսեր՝ ուղղված բարեփոխումներին (10%-ից 5%): 
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4. Բուհի ֆինանսական պլանավորումն իրականացվում է բուհի, այլ ոչ թե 

ֆակուլտետների և առանձին ՄԿԾ-ների մակարդակով: 

5. Պլանավորման, իրականացման և մշտադիտարկման մեխանիզմները հիմնված են 

միայն հաշվետվողականության համակարգի վրա, և մշակված չեն մշտադիտարկման, 

հետադարձ կապի և բարելավման գործուն ընթացակարգեր և մեխանիզմներ: 

6. Կատարված հարցումներից բացի, բուհի գործունեության վրա ազդող գործոնների 

ուսումնասիրության այլ մեթոդներ չեն կիրառվում: 

7. Դասախոսների և ուսանողների մասնակցության պայմաններում ցածր է իրենց 

վերաբերող խնդիրների բարձրացման նախաձեռնողականությունը, որը բացասաբար է 

ազդում բուհի կառավարման արդյունավետության վրա: 

8. Բուհի կառավարման համակարգում ստեղծված հանձնաժողովների գործունեությունը և 

գործունեության արդյունքները բավարար չափով արձանագրված և վերլուծված չեն: 

 

Չափանիշի 

բարելավմանն 

ուղղված 

փորձագիտական 

խորհրդատվություն 

 

5 

 

Բարեփոխել բուհի կազմակերպական կառուցվածքը՝ այն 

հարմարեցնելով բուհի ռազմավարական խնդիրների 

իրականացմանը: 

6 Մշակել և կիրառել էթիկայի առանձին կանոնակարգ: 

7 
Խթանել արտաքին շահառուների ներգրավվածությունը 

կառավարման գործընթացում: 

8 

 

Ռիսկերի կառավարման նպատակով ստեղծել համապատասխան 

աշխատանքային խումբ, որը պարբերաբար զեկույցներ 

կներկայացնի ՌԾ-ի իրականացման վերաբերյալ: 

9 

 

Մշակել կառավարման գործընթացների արդյունավետության 

վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման, վերլուծության և 

դրանց կիրառումը գնահատող նոր կառուցակարգեր: 
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Վերը նշված գործողությունների ընթացքի վերաբերյալ. 

5.1 Կառուցվածքային փոփոխության արդյունքում ունենք Ուսումնական գործընթացի 

կառավարման կենտրոն, Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման  և 

կառավարման կենտրոն,  Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ 

 

 

3 .3 .  ԳՊՄԻ -Ի  ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ  ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ  

ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ  ԶԵԿՈՒՅՑՈՒՄ  ՆՇՎԱԾ  

ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՎԵՐԱՑՄԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՈՒ  

ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ  ՔԱՅԼԵՐ  

Գործողություն Քայլեր 
Ընթացիկ 

վիճակը 

Ժամանակա-

հատված 

5. 

Բուհի 

կազմակերպական 

կառուցվածքի 

բարեփոխում 

5.1 
Ստեղծել գիտության և 

հետազոտության բաժին 

Իրականացման 

փուլ 

2016թ.      

 I եռ. –  

2016թ.    

       II եռ. 

5.2 
Ստեղծել մարդկային ռեսուրսների 

կառավարման բաժին 

Պլանավորման 

փուլ 

2016թ. 

IV եռ.  - 

. 

I եռ. 

6. 

Էթիկայի 

կանոնագրքի 

մշակում և կիրառում 

6.1 

Մշակել բուհի ներքին 

շահառուների էթիկայի 

սկզբունքներ 

Իրականացման 

փուլ  

2016թ. 

IV եռ.  - 

2017թ. 

I եռ. 

 

6.2 
Գործառնության մեջ դնել 

կանոնագիրքը 

Պլանավորման 

փուլ 

Մեկնարկը՝ 2017թ. 

I եռ.-ից 

 

7. 

Կառավարման 

գործընթացներում 

արտաքին 

շահառուների 

ներգրավվածություն, 

ներքին 

շահառուների 

գործունեության 

ակտիվացում 

7.1 

Լրամշակել գիտական խորհրդի, 

ֆակուլտետի խորհրդի 

կանոնակարգերը 

Իրականաց-

ման փուլ 

2016թ.       

I եռ.- 

 2016թ. 

II եռ. 

7.2 

Մշակել -կիրառել մեխանիզմներ 

ներքին շահառուների 

նախաձեռնողականության 

ակտիվացման նպատակով 

Պլանավորմ

ան փուլ 

Մեկնարկը՝ 2016թ.    

   II եռ.- ից 

 

8. 

ՌԾ-ի 

իրականացման 

ռիսկերի 

կառավարում 

8.1 

Մշակել -կիրառել ՌԾ-ի 

իրականացման 

հաշվետվողականության 

ընթացակարգ 

Պլանավորմ

ան փուլ 

Մեկնարկը՝ 2016թ.    

   II եռ.- ից 

 

9. 

Կառավարման 

գործըն-թացների 

արդյունավե-

տության 

գնահատում 

9.1 

Մշակել և կիրառել կառավարման 

գործընթացների գնահատման 

մեխանիզմներ 

Պլանավոր-

ման փուլ 

Մեկնարկը՝ 2016թ.     

  III եռ.-ից  
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կապերի կենտրոն /տե՛ս ՇՊՀ-ի կառուցվածք/: Մշակվում  են կենտրոնների 

կանոնադրությունները: 

Անհրաժեշտություն կա ունենալու  գիտական քաղաքականություն և որակի ապահովում և 

կառավարում  իրականացնող առանձին ստորաբաժանումներ, քանզի ներկայումս ստացվում 

է, որ գործառույթ իրականացնող և նրա որակը վերահսկող ու կառավարող 

ստորաբաժանումները համատեղված են, նույնն են, ինչը չի համապատասխանում որակի 

ապահովման անկախության սկզբունքին: Գուցե ներկայիս կառուցվածքը /կառուցվածքային 

լուծումը/ ընդունելի էր 2017թ-ի իրավիճակում, սակայն ներկայումս՝ հավատարմագրման 

շեմին, վերոնշյալ տարանջատումը անհրաժեշտ է 2 նկատառումով. 

ա/ կունենանք  փորձագիտական զեկույցի 5.1 կետում նշված  թերության փաստի 

վերացում 

բ/ որակի ապահովման և կառավարման խմբի աշխատանքային գործառույթների ոլորտի 

նեղացում, ինչը կբարձրացնի հավատարմագրման գործընթացում այդ կենտրոնի 

մասնակցության արդյունավետությունը: 

5.1 Կառուցվածքային փոփոխության արդյունքում ունենք ՇՊՀ-ի անձնակազմի 

կառավարման և իրավական ապահովման բաժին /տե՛ս ՇՊՀ-ի կառուցվածք/:  Բաժնի 

կանոնադրությունը գտնվում է մշակման փուլում: Բաժինը ներառում է մարդկային 

ռեսուրսների կառավարման գործառույթներ: 

6.1. Հաստատվել է «ՇՊՀ-ի էթիկայի սկզբունքներ» փաստաթուղթը 

/http://shsu.am/media/pdf/SHSU_etikayi_skzbunqner.pdf/: որում նշվում է, որ էթիկայի 

հանձնաժողովը ստեղծվում է գիտխորհրդի անդամներից, հետևաբար այն ստեղծվելու է 

գիտխորհրդի որոշմամբ: Սակայն առաջին ատյանի կայացրած …… /որոշման օրը, թիվը, 

համարը/ որոշմամբ ըստ կանոնադրության գիտխորհուրդը նման գործառույթ չունի և այժմ 

պետք է հստակեցնել , թե որ կառույցն  է տեղծելու էթիկայի հանձնաժողով և միմար 

կպահանջվի կանոնադրության մեջ կատարել որոշակի փոփոխություններ: 

6.2. Արդեն դրվել է գործածության մեջ: 

7.1. ՇՊՀ-ի Գիտական խորհրդում և ֆակուլտետների խորհուրդների կազմերում 

ընդգրկվելու են արտաքին շահառուներ: 

7.2. Հաստատվել է ՇՊՀ-ի Գիտական խորհրդի կանոնակարգը, որը ևս մեկ անգամ 

փոփոխվելու է /փոփոխության փուլում է/՝ պայմանավորված կանոնադրության վերջին 

փոփոխությամբ 

 /http://shsu.am/media/pdf/SHSU_gitxorhrdi_kanonakarg.pdf/,  

իսկ ՇՊՀ-ի ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրության 3-րդ բաժինը 

/http://shsu.am/media/pdf/SHSU_fakulteti_kanonadrutyun.pdf/ կանոնակարգում է 

ֆակուլտետների խորհուրդների գործունեությունը: 

7.3. Ռեկտորը և ռեկտորատի մյուս անդամները պարբերաբար հանդիպումներ են ունենում 

ուսանողների և դասախոսների հետ: Այդ հանդիպումների ժամանակ բարձրաձայնվում են 

տարբեր խնդիրներ:  

8.1. Կառավարման գործընթացների գնահատման մեխանիզմների մշակման գործընթացը 

դեռ պլանավորման փուլում է:  

http://shsu.am/media/pdf/SHSU_etikayi_skzbunqner.pdf
http://shsu.am/media/pdf/SHSU_gitxorhrdi_kanonakarg.pdf/
http://shsu.am/media/pdf/SHSU_fakulteti_kanonadrutyun.pdf
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 ՇՊՀ-ի նոր կառուցվածքը համապատասխանեցված է ՇՊՀ-ի զարգացման 

ռազմավարական նպատակներին և ապահովում է գործառույթների 

ապակենտրոնացվածություն: Համապատասխան ստորաբաժանումների համար 

կանոնադրությունները քննարկման փուլում են, որոնց հիման վրա կարգավորվելու են 

կենտրոնների և բաժինների գործունեությունը: Հաստատվել են Գիտական խորհրդի և 

ֆակուլտետների խորհուրդների գործունեությունները կարգավորող փաստաթղթեր:  

Հաստատվել  են ՇՊՀ-ի կանոնադրության (56-րդ կետ՝ ռեկտորի պաշտոնում ընտրվելու 

չափանիշներ. հիմք՝ ՀՀ իրավաբնական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից գրանցված 

02.12.2018թ.) և Հոգաբարձուների խորհրդի աշխատակարգերի  փոփոխությունները (հիմք՝ 

թիվ 14  հոգաբարձուների խորհրդի որոշում):    Ապահովվելու է Գիտական և ֆակուլտետների 

խորհուրդների կազմերում արտաքին շահառուների ներգրավվածությունը: 

23.04.2018թ.-ին ՇՊՀ-ի Հոգաբարձուների խորհրդի թիվ 11/1 որոշմամբ հաստատված նոր 

կազմակերպական կառուցվածքի արդյունքում կատարվել են համալսարանի մի շարք 

ամբիոնների միավորումներ՝ պայմանավորված  տվյալ ամբիոնների կողմից  սպասարկող 

մասնագիտությունների համապատասխան կուրսերում  ուսանողների թվաքանակի խիստ 

պակասով: Հետագայում միավորված ամբիոնների  աշխատանքը տեղիք տվեց  ամբիոնի 

վարիչների և աշխատակիցների կողմից արդարացի դժգոհությանը: Այսպես՝ 

§Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների¦, §Աշխարհագրության, 

կենսաբանության և քիմիայի¦ ամբիոնների վարիչների կողմից ռեկտորի ԺՊ-ին, ՇՊՀ-ի 

հոգաբարձուների խորհրդի նախագահին  ուղղված զեկուցագրերով, ինչպես նաև  բուհի 

գիտական խորհրդի նիստերին վերոգրյալ հարցը բազմիցս բարձրացնելով` նրանք հորդորում 

են  նոր կառուցվածքային փոփոխություններ իրականացնել բուհում և ամբիոնները 

առանձնացնել, ինչպես դրանք գործել են մինչև վերջին կառուցվածքային փոփոխություններ 

կատարելը, քանի որ, ըստ ամբիոնի վարիչների, նման  միավորված ամբիոնները չեն 

համապատասխանում համալսարանի առաքելությանը: Ըստ իս, այդ փոփոխությունները 

անհրաժեշտ են իրականացնել մյուս պահանջվող փոփոխությունների հետ միաժամանակ: 

Շարունակվում են աշխատանքները ներքին շահառուների նախաձեռնողականությունը 

բարձրացնելու և բարեփոխումների գործընթացներին ներգրավվածությունն ապահովելու 

ուղղություններով:  
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4.ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐԵՐ  

 
Ամփոփելով 2017/2018թթ. Գործունեության  արդյունքները՝ փաստում ենք, որ 

մասնագիտական կրթության իրականացման ոլորտում ՇՊՀ-ն փորձել է զարգացնել իր 

կարողությունները համալսարանի առջև ծառացած մարտահրավերների համատեքստում՝ 

մասնագիտական կրթության իրականացման համակարգում հետևելով իր հիմնական 

նպատակին,  այն  է՝ ուսումնական գործընթացի որակյալ կազմակերպումը, կառավարումը:  

Համալսարանի չորս՝ բնագիտամաթեմատիկական, հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի, սոցիալական գիտությունների ևիրավունքի, մանկավարժության ֆակուլտետները 

և առանձին կարգավիճակով ռազմական ամբիոնը՝ հնարավորինս պատշաճ մակարդակով 

կազմակերպել են բակալավրի (առկա/հեռակա), մագիստրոսի և ասպիրանտի/հետազոտողի 

(առկա/հեռակա) ուսումնական գործընթացի պլանավորումը,  կազմակերպումը, 

իրականացումը և վերահսկումը: ՇՊՀ-ում իրականացվում են բակալավրի 41, 

մագիստրատուրայի 22 և հետազոտողի 8 մասնագիտական կրթական ծրագրեր, որոնց 

թողարկման պատասխանատվությունը կրում են մասնագիտական ամբիոնները: Բուհը 

լիցենզիաներ էր ձեռք բերել իրականացնելու բակալավրի ԿԾ-ով առկա ուսուցմամբ յոթը և 

մագիստրատրոսի ինը նոր մասնագիտական ծրագրերի համար:  

Անփոփոխ էին մնացել հետազոտողի կրթական ծրագրերը: Սակայն 2018-2019 ուստարվա 

ընդունելության արդյունքներով արձանագրում ենք, որ ինչպես նոր թողարկվող, այնպես էլ 

ավանդաբար իրականացվող ոչ բոլոր կրթական ծրագրերով է կատարվել ընդունելություն: 

Ինչպես՝ ֆիզիկա, հաշվապահական հաշվառում, շուկայագիտություն և այլն: 
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4.1. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

 /ԱՌԿԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ, ՀԵՌԱԿԱԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ, ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ/* 

ԱՌԿԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ 
 

 

№ 
ԱՄԲԻՈՆ 

ԹՈՂԱՐԿՎՈՂՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

(ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ԱՆՎԱՆՈՒՄ 

ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

1. 
Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ամբիոն 

1. Մաթեմատիկա 

2. Ինֆորմատիկաևկիրառականմաթեմատիկա 

3. Տեղեկատվականտեխնոլոգիաներ 

4. Ֆիզիկա 

 

2. Գործարարության և վարչարարությանամբիոն 

1. Կառավարում 

2. Հաշվապահականհաշվառումևհարկում 

3. Շուկայագիտություն 

 

3. 
Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի 

ամբիոն 

1. Աշխարհագրություն 

2. Քարտեզագրությունևկադաստրայինգործ 

3. Կենսաբանություն 

4. Դեղագործականքիմիա 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԵՎԱՐՎԵՍՏԻՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

4. Հայոցլեզվիևգրականությանամբիոն 
1. Հայոցլեզուևգրականություն 

2. Լրագրություն 

 
5. Ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոն 

1. Ռուսացլեզուևգրականություն 

2. Թարգմանչականգործ՝ռուսերեն-անգլերեն 

 

6. Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոն 

1. Անգլերենլեզուևգրականություն 

2. Թարգմանչականգործ՝ռուսերեն-անգլերեն 

3. Թարգմանչականգործ՝անգլերեն-հայերեն 
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7. 
Միջմշակութային հաղորդակցության 

ևզբոսաշրջության ամբիոն 

1. Միջմշակութային հաղորդակցություն՝ ֆրանսերեն և հայերեն  

2. Միջմշակութային հաղորդակցություն՝ գերմաներեն և 

հայերեն  

3. Սերվիս  

 

 

8. Արվեստի ամբիոն 

1. Դեկորատիվկիրառականարվեստ 

2. Դիզայն  

3. Համակարգչայինգրաֆիկա 

4. Երաժշտական կրթություն 

5. Կերպարվեստ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

9. Իրավագիտության և քաղաքագիտությանամբիոն 1. Քաղաքագիտություն  

10. 
Հոգեբանության, 

սոցիոլոգիայիևսոցիալականաշխատանքիամբիոն 

1. Հոգեբանություն 

2. Սոցիոլոգիա  

3. Սոցիալականաշխատանք 

11. Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոն 1. Պատմություն 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

12. Մանկավարժությանամբիոն 1. Տարրականմանկավարժությունևմեթոդիկա 

 

13. 
Ֆիզիկական դաստիարակությանտեսության և 

մեթոդիկայի ամբիոն 
1. Ֆիզիկականդաստիարակությունևսպորտայինմարզումներ 

ՇՊՀ-ումառանձնակիկարգավիճակունեցողամբիոն 

14. Ռազմական ամբիոն 1. Նախնականզինվորականպատրաստություն 

ՀԵՌԱԿԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ 

 

№ 
ԱՄԲԻՈՆ 

ԹՈՂԱՐԿՎՈՂՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

(ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ԱՆՎԱՆՈՒՄ 

ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 
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1. 
Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ամբիոն 

1. Մաթեմատիկա 

2. Ինֆորմատիկա 

3. Տեղեկատվականտեխնոլոգիաներ 

4. Ֆիզիկա 

 
2. Գործարարության և վարչարարությանամբիոն 

1. Կառավարում 

2. Հաշվապահականհաշվառումևհարկում 

 

3. 
Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի 

ամբիոն 

1. Աշխարհագրություն 

2. Քարտեզագրությունևկադաստրայինգործ 

3. Կենսաբանություն 

5. Դեղագործական քիմիա 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԵՎԱՐՎԵՍՏԻՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

4. Հայոցլեզվիևգրականությանամբիոն 
1. Հայոցլեզուևգրականություն 

2. Լրագրություն 

 
5. Ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոն 1. Ռուսացլեզուևգրականություն 

 

6. Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոն 1. Անգլերենլեզուևգրականություն 

 

7. 
Միջմշակութային հաղորդակցության 

ևզբոսաշրջության ամբիոն 
1. Սերվիս 

 
8. Արվեստի ամբիոն 1. Կերպարվեստ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

9. Իրավագիտության և քաղաքագիտությանամբիոն 
1. Քաղաքագիտություն 

2. Իրավագիտություն 

10. 
Հոգեբանության, 

սոցիոլոգիայիևսոցիալականաշխատանքիամբիոն 

1. Հոգեբանություն 

2. Սոցիոլոգիա 

3. Սոցիալականաշխատանք 

11. Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոն 1. Պատմություն 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 
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12. Մանկավարժությանամբիոն 

1. Տարրականմանկավարժությունևմեթոդիկա 

2. Ն/դմանկավարժությունևմեթոդիկա 

3. Սոցիալականմանկավարժություն 

 

13. 
Ֆիզիկական դաստիարակությանտեսության և 

մեթոդիկայի ամբիոն 

1. Ֆիզիկականդաստիարակությունևսպորտայինմարզումներ 

2. Ն/դմանկավարժությունևմեթոդիկա 

ՇՊՀ-ում առանձնակի կարգավիճակ ունեցող ամբիոն 

 

14. Ռազմական ամբիոն 1. Նախնականզինվորականպատրաստություն 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

 

№ 
ԱՄԲԻՈՆ 

ԹՈՂԱՐԿՎՈՂՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

(ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ԱՆՎԱՆՈՒՄ 

ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

1. 
Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ամբիոն 

1. Մաթեմատիկա 

2. Ինֆորմատիկաևկիրառականմաթեմատիկա 

3. Ֆիզիկա 

 

2. Գործարարության և վարչարարությանամբիոն 1. Կառավարում 

 

3. 
Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի 

ամբիոն 

1. Աշխարհագրություն 

2. Կենսաբանություն 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԵՎԱՐՎԵՍՏԻՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

4. Հայոցլեզվիևգրականությանամբիոն 
1. Հայոցլեզուևգրականություն 

2. Լրագրություն 

 
5. Ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոն 1. Ռուսացլեզուևգրականություն 

 

6. Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոն 
1. Անգլերենլեզուևգրականություն 

2. Թարգմանչականգործ՝անգլերեն-հայերեն 
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7. 
Միջմշակութային հաղորդակցության 

ևզբոսաշրջության ամբիոն 

1. Կայունզբոսաշրջություն 

 

 
 
8. Արվեստի ամբիոն 1. Դեկորատիվկիրառականարվեստ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԵՎԻՐԱՎՈՒՆՔԻՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

9. Իրավագիտության և քաղաքագիտությանամբիոն 
1. Քաղաքագիտություն 

2. Իրավագիտություն 

10. 
Հոգեբանության, 

սոցիոլոգիայիևսոցիալականաշխատանքիամբիոն 

1. Հոգեբանություն 

2. Զինվորականհոգեբանություն 

3. Սոցիալականաշխատանք 

11. Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոն 1. Պատմություն 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

12. Մանկավարժությանամբիոն 

1. Տարրականմանկավարժությունևմեթոդիկա 

2. Սոցիալականմանկավարժություն 

3. Կրթության կազմակերպում 

 

13. 
Ֆիզիկական դաստիարակությանտեսության և 

մեթոդիկայի ամբիոն 
1. Ֆիզիկականդաստիարակությունևսպորտայինմարզումներ 

Ռազմականամբիոն 

14. Ռազմական ամբիոն 1. Նախնականզինվորականպատրաստություն 

*Ընդգծումով նշված են այն մասնագիտությունները, որոնց ուղղությամբ հաշվետու տարում կուրսեր չեն ձևավորվել:



32 
 

4.2. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ 

 Հիմք ընդունելով  ՀՀ-ում ընդունված գնահատման առանցքային ցուցիչները՝  ՇՊՀ-ում 

ունենք հետևյալ պատկերը՝ ըստ վերջին տարիների. 

4.2.1. Ընդունելության քննությունների միջին ցուցանիշներ. 

Առկա բակալավրիատի ընդունելության քննությունների միջին ցուցանիշներ՝  

ըստ մասնագիտությունների (վերջին 4 ուստարիների համար)* 

 

N Մասնագիտություն 
Ուսումնական տարի 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Մաթեմատիկա 28,6 28 28 30 

2 Ինֆ. ևկիր. մաթ. 24 24 26 25,1 

3 Տեղեկատվ. տեխնոլոգիաներ - 25,6 36,4 25,7 

4 Ինֆորմատիկա 21,2 - - - 

5 Ֆիզիկա 26,1 29,3 19,8 - 

6 Կառավարում 22 28 25,5 35,4 

7 Հաշվապ. հաշվառ. ևհարկում - - 22,7 23 

8 Շուկայագիտություն - - 24,8 - 

9 Կենսաբանություն 24,7 27 29,35 31,6 

10 Աշխարհագրություն 28,5 27 25,5 22,1 

11 Դեղ. Քիմիա 26,5 22 27,25 - 

12 
Քարտեզագրությունև 

կադաստրային գործ 
33,1 24 27,5 29,5 

13 Սերվիս 27,2 29 29 - 

14 Թարգ. գործ. (անգլ.-ռուս.) 27,8 30,5 31,1 - 

15 Թարգ. գործ. (անգլ.-հայ.) 24 31 30,53 33,7 

16 Ֆրանսերենլեզու 30,1 20 - - 

17 Ռուսացլեզուևգրակ. 30 23,5 28,2 31,8 

18 Անգլերենլեզուևգրակ. 30,3 28,8 31,9 31,4 

19 Լրագրություն 19 31 21,5 18,6 

20 Հայոցլեզուևգրակ. 24,5 25,5 30,6 28,4 

21 Տարրականմանկ. ևմեթոդ. 26,8 28,6 26,8 26,1 

22 Սոց. Աշխատանք 24,4 25,3 24 25 

23 Հոգեբանություն 28 25,4 21,6 27,4 

24 Իրավագիտություն 26,7 - - - 

25 Պատմություն 26,5 27,6 30,14 21,4 

26 
Միջմշակհաղորդակցություն (ֆր.-

հայ.) 
- - 22,4 - 

27 Քաղաքագիտություն - - 30,5 - 

28 Սոցիոլոգիա - - 27,1 26,1 

 Ընդամենը 26,7 27,3 28,1 27,5 
 

*Տվյալները հաշվելիս նկատի են առնվել միայն միասնական և համապատասխան մրցութային 

միավորները, և ընդգրկված չեն բուհում անցկացված քննությունների արդյունքները: 
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4.2.2. Հեռակա բակալավրիատի ընդունելության քննությունների միջին ցուցանիշներ՝  

ըստ մասնագիտությունների (վերջին 4 ուստարիների համար)* 

 

N  Մասնագիտություն 
Ուսումնական տարի  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Տեղեկատվ. տեխնոլոգիաներ - - 12,2 8,4 

2 Ինֆորմատիկա 11,085 10,26 11,75 8,7 

3 Մաթեմատիկա - - - - 

4 Ֆիզիկա 10,59 10,585 - - 

5 Կառավարում 10,0567 11,26 11,225 8,3 

6 Հաշվապ.  հաշվառ. ևհարկում - - 9,61 8,1 

7 Կենսաբանություն 11,825 12,03 - - 

8 Աշխարհագրություն 15 11,7 11 8,5 

9 Դեղ. Քիմիա 12,415 11,665 13,25 - 

10 Քարտեզագրությունևկադ. գործ 0 11,75 12,59 8,4 

11 Սերվիս 0 13,79 14,775 9,4 

12 Ռուսացլեզուևգրականություն 10,805 12,375 11,785 25,7 

13 Անգլերենլեզուևգրականություն 15,375 9,1 12,44 17,7 

14 Ֆրանս. լեզուևգրակ 9,625 - - - 

15 Լրագրություն 0 10,875 10,25 - 

16 Գրադ. գործևտեղ. աղբյուր - - - - 

17 Հայոցլեզուևգրականություն 9,085 - 9,875 20,5 

18 Ն/դմանկ. ևմեթոդիկա - 8,75 13,585 11,1 

19 Տարրականմանկ. ևմեթոդիկա 11,11 13,275 11,61 10,4 

20 Սոց. աշխ. 11,97 13,73 12,665 11,1 

21 Երաժշտ. կրթություն 13,665 14 - - 

22 Կերպարվեստ 8,5 13,335 16,5 - 

23 Սոց. մանկավարժություն 11,625 12,72 13,125 10,9 

24 Մանկավարժությունևհոգեբ. 12,4533 - - - 

25 Հոգեբանություն - 9,96 13,59 11 

26 Իրավագիտություն 13,375 - 12,875 18,9 

27 Պատմություն 11,54 10,04 8,665 16,5 

28 Հասարակագիտություն - 11,38 - - 

29 Սոցիոլոգիա - - 11,125 9,8 

30 Նզպ 8,785 9,72 9,94 19 

31 Ֆիզ. դաստ. ևսպ. մարզումներ 9,41 8,975 8,74 17,7 

  Ընդամենը 9,715 11,23 11,95 13,4 
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4.2.3. Մագիստրատուրայի ընդունելության միջին ցուցանիշներ՝  

ըստ մասնագիտությունների վերջին 4 ուստարիների համար. 

N Մասնագիտություն 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Մաթեմատիկա 66,75 83,36 65,17 75 

2 Ինֆ. և կիր. մաթ. - - 83,19 72,7 

3 Ինֆորմատիկա 85,88 71,85 - - 

4 Ֆիզիկա 85,31 76,08 - 62,6 

5 Կառավարում 71,65 71,27 69,28 77,9 

6 Կենսաբանություն 71,59 72,81 73,52 75,5 

7 Աշխարհագրություն 67,51 67,51 72,6 73,7 

8 Թարգ. գործ. (անգլ. - հայ.) - - 80,39 - 

9 Ռուսաց լեզու և գրակ. 65,77 66,69 88,39 76 

10 Անգլերեն լեզու և գրակ. 73,79 81,03 78,36 82,7 

11 Հայոց լեզու և գրակ. 73,59 72,54 75,87 77,4 

12 Տարրականմանկ. ևմեթոդ. 72,59 70,77 80,31 74,9 

14 Սոց. Աշխատանք - - 73,36 70,2 

15 Սոց. մանկավարժություն - - 76,07 71,7 

16 Կրթության կազմակերպում 70,57 71,14 70,37 73,5 

17 Դեկորատիվ կիր. Արվեստ - - 90,73 80,6 

18 Գեղանկարչություն 94,37 90,75 - - 

19 Հոգեբանություն 77 73,35 71,94 71,7 

20 Զինվորական հոգեբանություն - - 75,6 75,9 

21 Իրավագիտություն 84,41 74,23 71,86 65,6 

22 Պատմություն 87,46 76,76 83,01 79,7 

23 Կայուն զբոսաշրջություն - - 63,77 73,2 

24 Նզպ 65,77 66,63 77,23 77,1 

25 Ֆիզ. դաստ. ևսպ. Մարզումներ 67,16 76,09 70,85 75,8 

  Ընդամենը 73,77 73,75 75,05 74,9 

 

* Աղյուսակում ներկայացված են միջին ցուցանիշները՝ ըստ բակալավրիատի ուսումնառության միջին որակական 

գնահատականների (դիպլոմավորված մասնագետների դեպքում հաշվված է միջին գնահատականը):  

 

Աղյուսակներից երևում է, որ առկա բակալավրիատի ընդունելության միջին ցուցանիշը 

նվազել է՝ ի տարբերություն հեռակա բակալավրիատի ցուցանիշի: Այդ ցուցանիշը չնչին նվազել 

է նաև մագիստրատուրայում՝ որոշ մասնագիտությունների առումով: 
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4.2.4.  Ընդունելությունն ըստ կրթական ծրագրերի  

 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Առկա 

բակալավրիատ 
231 299 279 324 136 

Անվճար 69 83 81 82 54 

Վճարովի 162 216 198 242 82 

Հեռակա 

բակալավրիատ 
189 157 222 206 130 

Մագիստրատուրա 221 107 246 276 173 

Անվճար 38 32 45 45 37 

Վճարովի 183 75 201 231 136 

Ասպիրանտուրա 0 0 0 1 0 

Անվճար 0 0 0 1 0 

Վճարովի 0 0 0 0 0 

Ընդամենը 641 563 747 807 439 

      

 

 

 

Ակնհայտ է, որ հաշվետու տարում ՇՊՀ-ն չի իրացրել պետության կողմից ուսանողական 

նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) բոլոր տեղերը, որի 

պատճառներն ինչպես օբյեկտիվ են, այնպես էլ  սյուբյեկտիվ: Դրանցից առաջինը, իհարկե, 

2018 թվականի շրջանավարտների թվի անկումն էր, և արդյունքում՝ բակալավրիատի 

ուսանողների թվի նվազումը, իսկ մագիստրոսի ԿԾ-ների համար՝ Շիրակի մարզի, 
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մասնավորապես, Գյումրի քաղաքի ազգաբնակչության սոցիալական ծանր վիճակը: Բայց 

չենք կարող անտեսել նաև բուհի վարկանիշի մասնակի անկումը, որը ևս իր 

դերակատարությունն ունեցավ: Արդյունքում ունենք հետևյալ պատկերը վերջին հինգ 

տարիների համար 

 

Տարի 2014 2015 2016 2017 2018 

Շիրակի մարզի դպրոցների 

շրջանավարտներ 
1935 2364 2298 1999 883 

ՇՊՀ-ի բակալավրիատի 

դիմորդների թիվ 
434 593 578 665 315 

Տոկոսային հարաբերություն 22.42 % 25.08 % 25.15 % 33.27 % 35.67% 

Ընդունվածների թիվ 410 456 468 530 268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տարի 2014 2015 2016 2017 2018 

       

ՇՊՀ-ի առկա 

բակալավրիատի 

դիմորդների թիվ 

228 380 318 407 154 

ՇՊՀ-ի հեռակա 

բակալավրիատի 

դիմորդների թիվ 

206 213 260 258 161 

ՇՊՀ-ի առկա 

բակալավրիատի 

ընդունվածների թիվ 

221 299 246 324 134 

ՇՊՀ-ի հեռակա 

բակալավրիատի 

ընդունվածների թիվ 

189 157 222 206 134 
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ՇՊՀ-ի բակալավրիատի շրջանավարտներ,  

մագիստրատուրայի դիմորդներ և ընդունվածներ 

 

Ուստարի 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

ՇՊՀ 

բակալավրիատի 

շրջանավարտներ 

768 454 654 562 468 

Մագիստրատուրա

յի դիմորդների թիվ 
228 367 318 407 157 

Ընդունվածների 

թիվ 
221 107 246 324 136 
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Հաշվետու տարում նվազել է նաև մագիստրատուրա ընդունվածների թվաքանակը, ինչը 

մտահոգիչ է և հուշում է, որ բուհն այս ուղղությամբ լուրջ անելիքներ ունի:  

Այսօր ամենամեծ մարտահրավերը բուհի համար թե´ բակալավրիատի, թե´ 

մագիստրատուրայի ուսանողական համակազմերի համալրման հարցն է, շրջանավարտների 

ու բուհ ընդունվածների տարբերության մեղմացումը: Հատկապես նոր թողարկվող 

մասնագիտությունների ուղղությամբ անհրաժեշտ է ապահովել  համապատասխան 

մասնագիտական կրթությամբ որակյալ պրոֆեսորադասախոսական կազմ, ուշադրության 

կենտրոնում պահել արտադրական, ուսումնական, մանկավարժական, 

գիտամանկավարժական և գիտահետազոտական պրակտիկաների իրականացման բարձր 

մակարդակի ապահովման հարցը՝ համապատասխան նորմատիվային հիմքերի ստեղծումով: 

Այս ամենը կարող է գրավական լինել ուսանողների թվի դինամիկ աճի: 

Անդրադառնալով բարձրագույն կրթության 3-րդ մակարդակին՝ պիտի փաստել, որ վերջին 

տարիներին այս ուղղությամբ ակնհայտորեն նվազել է հետաքրքրությունը: Եթե հարցին 

պատշաճ ուշադրություն չդարձվի, ապա այն ակնհայտ սպառնալիք է առաջին հերթին 

Ուստարի 2014-15 2015-16 2016-17 2017-19 2018-19 

       

ՇՊՀ-ի մագիստրատուրայի 

շրջանավարտներ 
212 156 194 101 221 

       

ՇՊՀ-ի ասպիրանտուրա 

ընդունվածների թիվ 
0 0 0 1 0 
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պրոֆեսորադասախոսական կազմի սահուն սերնդափոխությանը, բուհի ապագային: Առանց 

այն էլ բուհի պրոֆեսորադասախոսական համակազմի միջին տարիքի ցուցանիշը 

բավականին բարձր է: 

Բուհի համար առավել քան կարևոր հարց է թերբեռնված խմբերի առկայությունը: Մինչև 

2019թ. Բակալավրի և մագիստրոսի ԿԾ-ների հայտերը ներկայացնելը հետազոտվել է այս 

հարցը, որի արդյունքում պարզվել է, որ 1-7 ուսանողից կազմված խմբերը կազմումեն 55,8%, 

8-10 ուսանողից կազմվածները՝ 15%, իսկ 11-ից ավելի ուսանողից կազմվածները՝ 29, 2%: Յոթ 

ուսանողից կազմված խմբերը ծածկում են ԿԾ-ի թողարկման համար տրամադրվող 

աշխատավարձային ֆոնդը, այսինքն՝ տնտեսական առումով շահութաբեր չեն: Այս 

ուղղությամբ քննարկումներ են իրականացվում՝ առաջարկելով տարաբնույթ լուծումներ, 

ինչպես՝ հոսքային դասընթացների կազմակերպում, հարակից մասնագիտությունների 

խմբերի միավորում համահամալսարանական, ընդհանուր մասնագիտական կրթաբլոկների 

իրականացման առումով: 

Գնահատման առանցքային ցուցիչ է նաև ուսանողական համակազմի սեռային 

տարբերակումը: ՇՊՀ-ում վերջին հինգ տարիների համար ունենք հետևյալ պատկերը. 

 

Իգական սեռի հաշվեկշիռը ընդունվածների ընդհանուր հոսքերում 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

ՇՊՀ 

ընդունվածների 

թիվը 

641 563 747 806 439 

ՇՊՀ իգական 

սեռի 

ընդունվածների 

թիվը 

488 422 527 567 295 

Իգական սեռի 

ընդունվածների 

հաշվեկշիռը 

76,13% 74,95% 70,55% 70,35% 67,2% 
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Վերջին տարիներին դիմորդների ընդհանուր հոսքում իգական սեռի բաժնեմասը շեղում է 

գրանցել, նկատվում է այդ բաժնեմասի մասնակի անկում: Եվ սա այն պարագայում, երբ 2018 

թվականից պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի պայմանը չի 

գործում: 

Օտարերկրյա ուսանողների թվաքանակը և  

հաշվեկշիռը հիմնական համակազմում 

   2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Հիմնական ուսանողական 

համակազմը  
3323 2907 2671 2562 2641 

Բակալավրիատ 18 15 14 14 25 

Առկա 2 7 8 8 14 

Հեռակա 16 8 6 6 11 

Մագիստրատուրա 0 0 0 6 6 

Օտարերկրյա 

ուսանողների ընդհանուր 

թիվը 

18 15 14 20 31 

Օտարերկրյա 

ուսանողների հաշվեկշիռը 

հիմնական համակազմում 

(%) 

0,54% 0,51% 0,52% 0,78% 1,2 % 

  

 Ակնհայտ է՝ օտարերկրյա ուսանողների թվաքանակի ցուցանիշը վերջին տարում աճել է՝ 

հասնելով 1,2%-ի: Նկատի ունենալով, որ ՇՊՀ-ի համար ռազմավարական կարևոր նպատակ 

է հյուսիսային Հայաստանի և նրա հարակից շրջանների համար կրթական, գիտական և 

մշակութային լուրջ դերակատարություն ունենալը, ապա նման ցուցանիշը չի կարող 

գոհացուցիչ լինել, անելիքներ կան նաև այս ուղղությամբ: 
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4.3. ԳՊՄԻ-Ի ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` «ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ» ՉԱՓԱՆԻՇԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Ըստ ենթակառուցվածքային հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցի՝ այս չափանիշը 

գնահատվել է անբավարար՝ նշելով հետևյալ թերությունները. 

1. Առկա են ՄԿԾ-ներ, որոնք չեն համապատասխանում ՌԾ-ում նկարագրված 

առաքելությանը: 

2. Բացակայում են դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների արդիականացման 

ընթացակարգերը: 

3. ՄԿԾ-ներում հստակ արտացոլված չէ դասավանդման մեթոդների և վերջնարդյունքների 

կապը: 

4. Կատարված վերլուծությունները չեն ընդգծում այն խնդիրները, որոնք վերաբերում են 

դասավանդման մեթոդների ու ուսումնառության ակնկալվող արդյունքների միջև կապի 

ապահովմանը: Հստակ չեն նաև հետադարձ կապի այն մեխանիզմները, որոնք 

կապահովեն վերհանված խնդիրների լուծման արդյունավետությունը: 

5. Չնայած ՄԿԾ-ների մակարդակով առկա չէ ուսանողակենտրոն ուսուցմանը նպաստող 

դասավանդման մեթոդների ընտրության հստակ քաղաքականություն, այնուամենայնիվ, 

դասավանդման և ուսումնառության ուսանողակենտրոն մոտեցման որոշակի տարրեր 

բուհում իրականացվում են: 

6. Նկարագրված չէ տվյալ դասընթացի վերջնարդյունքների և գնահատման ձևերի միջև 

կապը: 

7. Կրթական ծրագրերի և շնորհվող որակավորումների որակի մասին քանակական և 

որակական տեղեկատվության հրապարակումները գնահատող հստակ և օբյեկտիվ 

մեխանիզմներ առկա չեն: 

8. Ակադեմիական ազնվությունը ապահովելու նպատակով գնահատման համակարգը 

ներառում է բողոքարկման կարգ, որը կիրառվում է ոչ միշտ: Այս կարգում, նախքան 

բողոքարկման հանձնաժողովի ձևավորումը, նախատեսված է միջանկյալ «բանավոր 

քննարկում» դասախոսի, ամբիոնի վարիչի և դեկանի մասնակցությամբ: Այդ քննարկման 

ընթացքում ուսանողի անհամաձայնության դեպքում նոր միայն ներկայացվում է գրավոր 

բողոք գնահատականի վերաբերյալ: Այս գործընթացը կարող է խոչընդոտել 

բողոքարկման ընթացքը և ակադեմիական ազնվության սկզբունքների կիրառմանը: 
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9. Բացի բողոքարկման կարգից բուհում մշակված չեն ակադեմիական ազնվության 

ապահովման այլ մեխանիզմներ՝ մասնավորապես գրագողության դեմ պայքարի հետ 

կապված: 

10. Գործող գնահատման կարգի կիրառման արդյունավետությունը կամ օբյեկտիվությունը 

ցածր է, հատկապես հեռակա ուսուցման համակարգում, ինչը մեկնաբանվում է 

դասաժամերի անբավարար լինելով: 

11. Բուհը ՄԿԾ-ների մշտադիտարկման, գնահատման, վերանայման նոր մոտեցումների 

մշակման և ներդրման խնդիր ունի: 

12. Չի վերլուծվել ՄԿԾ-ների համապատասխանությունը ՈԱՇ-ին: 

13. Առկա են համեմատական վերլուծության (բենչմարքինգի) միայն տարրեր, որոնք 

էպիզոդիկ բնույթ են կրում և արձանագրված չեն: 

14. Չի իրականացվում ծրագրերի բովանդակության համակարգված վերանայում: 

15. Կրեդիտների ձևավորման համակարգված մոտեցում և հստակ քաղաքականություն 

առկա չէ (Մասնավորապես՝ առկա են 10-ից ավել ECTS կրեդիտ պարունակող 

դասընթացներ, դասընթացները ներառված են մեկից ավել կիսամյակներով, նույն 

դասընթացը տարբեր կիսամյակներում տարբեր կրեդիտային ծավալներ ունի): 

16. ՄԿԾ-ների մշտադիտարկման և արդյունավետության գնահատման գործընթացներին 

հիմնականում մասնակցում են ներքին շահակիցները, իսկ արտաքին շահակիցների 

մասնակցությունը դեռևս ակտիվ չէ: 

 Չափանիշի 

բարելավմանն 

ուղղված 

փորձագիտական 

խորհրդատվություն 

8. 
Բարելավել մասնագիտական կրթական ծրագրերի ցանկը՝ այն 

համապատասխանեցնելով առաքելությանը: 

9. 
Ապահովել դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների 

արդիականացում: 

10. 

Բարելավել առկա և հեռակա համակարգերի ՄԿԾ-ները, 

կանոնակարգել ՄԿԾ-ների ներդրման, իրականացման և բարելավման 

գործընթացները՝ ապահովելով ներքին և արտաքին շահառուների 

ներգրավվածությունը, դասավանդման մեթոդների, վերջնադյունքների 

և գնահատման ձևերի միջև փոխադարձ կապերը և ՈԱՇ-ին 

համապատասխանությունը: 

11. 

Մշակել և ներդնել ակադեմիական ազնվության ապահովման 

բազմազան մեխանիզմներ, բարելավել բողոքարկման գործընթացի 

կանոնակարգումը: Զարգացնել ակադեմիական ազնվության 

մշակույթ: 

 

Սա հիմք է հանդիսացել բուհում ձեռնարկված փոփոխություններին: 
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4.4. ԳՊՄԻ -Ի  ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ  ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ  

ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ  ԶԵԿՈՒՅՑՈՒՄ  ՆՇՎԱԾ  

ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՎԵՐԱՑՄԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՈՒ  

ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ  ՔԱՅԼԵՐ  

Գործողություն Քայլեր 
Ընթացիկ 

վիճակը 

Ժամանակա

-հատված 

8. 

Բարելավել մասնա-

գիտական կրթական 

ծրագրերի ցանկը՝ այն 

համապատասխանեց-

նելով 

առաքելությանը: 

8.1 

Տարածաշրջանի աշխատաշուկայի 

կարիքների պարբերաբար 

վերհանում 

Շարունակա

կան 

Մեկնարկը՝ 

2017թ. 

III եռ.-ից 

8.2 

Աշխատաշուկայում պահանջարկ 

ունեցող և առաքելությանը համապա-

տասխան նոր ՄԿԾ-ների մշակում և 

ներդրում, առաքելությանն 

անհամապատասխան ՄԿԾ-ների 

դադարեցում 

Շարունակա

կան 

Մեկնարկը՝ 

2016թ.  

Iեռ.-ից 

8.3 

Մշակել և իրականացնել դասընթաց-

ներ՝ շրջանավարտներին լրացուցիչ 

որակավորում շնորհելու նպատակով 

Պլանավոր-

ման փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2018թ.III եռ.-

ից 

9. 

Ապահովելդասավան

դման և 

ուսումնառության 

մեթոդների 

արդիականացում: 

9.1. 
Հիմնել և շահագործել հեռավար 

ուսուցման լաբորատորիա 

Իրականաց- 

մանփուլ 

Մեկնարկը՝ 

2017թ. 

IVեռ.-ից 

9.2. 

Կազմակերպել և իրականացնել 

վերապատրաստումներ դասավանդ-

ման,ուսումնառության և գմահատ-

ման արդի մեթոդների վերաբերյալ 

Պլանավոր-

ման և 

իրականաց-

ման փուլ 

2018թ. 

Iեռ.-ից 

10. 

Բարելավելառկաևհեռ

ակահամակարգերիՄ

ԿԾ-ները, 

կանոնակարգելՄԿԾ-

ներիներդրման, 

իրականացմանևբարե

լավմանգործընթացնե

րը՝ապահովելովներք

ինևարտաքինշահառո

ւներիներգրավվածութ

յունը, 

դասավանդմանմեթոդ

ների, 

վերջնադյունքներիևգն

ահատմանձևերիմիջև

փոխադարձկապերը և 

ՈԱՇ-ին 

համապատասխանու-

թյունը 

10.1. 

Մշակելևներդնել ՄԿԾ-ների մշակ-

ման և հաստատման ընթացակարգ 

(բակալավրիատի առկա և հեռակա 

համակարգերի և մագիստրատուրա-

յի)՝որում կարտացոլվի նաև կրեդիտ-

ների բաշխման քաղաքականությունը 

Իրականաց- 

ման և 

պլանավոր-

ման փուլեր 

2018թ. II եռ.- 

2018թ. III եռ. 

10.2. 

Մշակել և ներդնել ՄԿԾ-ների 

(բակալավրիատի առկա և հեռակա 

համակարգերի և մագիստրատու-

րայի) մշտադիտարկման և բարե-

լավման հստակ քաղաքականություն 

Իրականաց- 

ման և 

պլանավոր-

ման փուլեր 

2018թ. II եռ.- 

2018թ. III եռ. 

 

10.3. 

Մշակել կրթական ծրագրերի և 

շնորհվող որակավորումների որակի 

մասին քանակական և որակական 

տեղեկատվության հրապարակում-

ները գնահատող հստակ և օբյեկտիվ 

մեխանիզմներ: 

Պլանավոր-

ման փուլ 

2018թ. IIIեռ.- 

2018թ. IV եռ. 

10.4. 

Բարելավել եղած ՄԿԾ-ները (բակա-

լավրիատի առկա և հեռակա համա-

կարգերի և մագիստրատուրայի) 

Շարունակա

կան 

2017թ.III եռ.- 

2017թ. IV եռ. 
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Վերը  նշված  գործողությունների ընթացքի վերաբերյալ. 

 

8.1.Աշխատաշուկայի կարիքները պարբերաբար վերհանման գործառույթը իրականացրել 

և շարունակաբար իրականացնում է Ուսանողների աջակցության, բուհ–գործատու 

համագործակցության բաժինը: 

8.2.Ուսումնասիրությունների արդյունքում ժամանակակից աշխատաշուկայում 

պահանջարկ ունեցող  և ՇՊՀ-ի առաքելությանը համապատասխան նոր մի շարք ՄԿԾ-ներ 

են մշակվել և ներդրվել: Սակայն ոչ բոլոր ԿԾ-ներով է լիարժեք ընդունելություն 

իրականացվել, որը ևս մեկ անգամ վկայում է, որ անհրաժեշտություն է աշխատաշուկայի 

պահանջներիշարունակական ուսումնասիրությունը: 

8.3.Քննարկման փուլում է: 

9.1.Հեռավար ուսուցման լաբորատորիաների հիմնման ուղղությամբ կատարվող 

աշխատանքները հիմնականում իրականացվում են նորարարության մրցակցային 

հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող ՀՀ ԿԳՆ «Կրթության ծրագրի կենտրոնի ծրագրերի 

իրականացման գրասենյակի» (ԿԾԿԾԻԳ) կողմից համակարգվող և «Կրթության բարելավում» 

ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «ՇՊՀ հզորացման և կրթական ծառայությունների 

բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» 

ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրով: Ծրագիրը սկսվել է 2017թ. Հունվարից ևավարտվելու է 2019թ.մայիսին: 

Ծրագրի աշխատանքների իրականացման ընթացքում հիմնվել է լրացուցիչ և 

շարունակական (ցկյանս) կրթության կենտրոն՝ իր 2 ռեսուրս կենտրոններով: 

9.2.Իրականացվել են վերապատրաստման դասընթացներ հեռաուսուցում/էլեկտրոնային 

ուսուցում ուղղությամբ, որից հետո մասնակիցները հեռաուսուցման/էլեկտրոնային 

10.5. 
Վերլուծել ՄԿԾ-ների համապա-

տասխանությունը ՈԱՇ-ին 

Պլանավոր-

ման փուլ 

2018թ. II եռ.- 

2018թ. III եռ. 

10.6. 

Բարելավել և կիրառել ՄԿԾ-ների 

մասնագրերի, առարկայական նկա-

րագրերի և ԹՕՊ-երի ձևաչափերը՝ 

ապահովելով կրթական վերջնար-

դյունքների դասավանդման և ուսում-

նառության մեթոդների ընտրության 

ու գնահատման ձևերի միջև կապերը 

Բարելավ 

ման փուլ 

2017թ.IIIեռ.- 

2018թ. IIեռ. 

11. 

Ապահովել 

ակադեմիական 

ազնվության 

բազմազանմեխանիզմ

ներ, 

բարելավելբողոքարկմ

անգործընթացիկանոն

ակարգումը 

11.1. 

Բարելավել առկա և հեռակա համա-

կարգերի ուսումնառության գնահատ-

ման և բողոքարկմանկարգերը 

Բարելավ-

ման փուլ 

2017թ. III 

եռ.- 

2018թ. II եռ. 

11.2. 

Բարելավել անհատական, կուրսային, 

ավարտական աշխատանքների և 

մագիստրոսական թեզերի 

պատրաստման կարգերը 

Իրականաց-

ման փուլ 

2017թ.IV եռ.- 

2018թ. I եռ. 

 

11.3. 
Մշակել և կիրառել գրագողության 

դեմ պայքարի մեխանիզմներ 

Պլանավոր-

ման փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2018թ. 

II եռ. – ից 
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ուսուցման տարրերի կիրառմամբ վերապատրաստվել են  ներառական կրթության 

կազմակերպման և կայուն տուրիզմի զարգացում ուղղություններով: 

Նախատեսում ենք նաև դասավանդման և ուսումնառության արդի մեթոդների վերաբերյալ 

վերապատրաստումների կազմակերպումն ու իրականացումը դարձնել անընդհատ 

գործընթաց: 

10.1.Բարելավման փուլում է: Ներքին իրավական ակտերի մշակման և բարելավման 

հանձնաժողովը՝ երեք հանձնախմբով, զբաղվում է փաստաթղթերի բարելավմամբ և 

մշակմամբ: Այս ուղղությամբ նախատեսվում է ՄԿԾ-ների մշակման, բարելավման և 

հաստատման ընթացակարգի լրամշակում: Այսօր արդեն այդ աշխատանքները ընթացքի մեջ 

են: 

10.2. Պլանավորման փուլում է: Այդ ուղղությամբ արդեն այս տարի ձևավորվել  է ներքին 

իրավական ակտերի մշակման և բարելավման հանձնաժողով՝ երեք հանձնախմբով,  որը 

զբաղվում է փաստաթղթերի լրամշակմամբ և բարելավմամբ: Բարելավման ենթակա 

փաստաթղթերի շարքում կարևորներից է վերոնշյալ փաստաթուղթը: 

10.3.Քննարկման փուլում է: 

10.4. 2017-2018 ուսումնական տարում կատարած փոփոխություններից հետո ՄԿԾ-ները 

վերանայելու խնդիրն առավել քան անհրաժեշտ է դարձել, որովհետև այդ փոփոխությունները 

շարժունությանը նպաստելու փոխարեն, խոչընդոտում են այդ գործընթացը: Սակայն այսօր 

բուհը չի ուզում գնալ կտրուկ քայլերի՝ գիտակցելով, որ այն կհանգեցնի նոր ցնցումների: ԿԾ-

ների բարելավումը նախատեսում ենք իրականացնել փոքր քայլերով: Այս համատեքստում 

կարևոր է կրթական ծրագրերի  բենչմարքինգի իրականացում հայաստանյան և, ըստ 

հնարավորության, արտասահմանյան առաջադեմ բուհերի ԿԾ-ների համեմատությամբ: 

10.5.ՄԿԾ-ների՝ ՈԱՇ-ին համապատասխանությունը հավաստելու պնդումից առաջ 

անհրաժեշտ է իրականացնել ՄԿԾ-ների մասնագրերի ախտորոշիչ ուսումնասիրություն, 

մասնագիտական ամբիոնների ներկայացուցիչների, վարիչների շրջանում իրազեկման 

աշխատանքների  իրականացում, որին արդեն կհաջորդեն համապատասխան 

աշխատանքները: 

10.6. Ինչպես նշվեց, այս ուղղությամբ աշխատանքները ընթացքի մեջ են, և, ընդհանրապես, 

այս գործընթացը հիմնականում շարունակական է: 

11.1. Գնահատման կարգը երկու անգամ վերանայվելէ՝ 2017 և 2018 թվականներին (ՇՊՀ-ի 

ռեկտորատի`   27.10.2017թ. 14/1 և 10.10.2018թ. 03 որոշումներ), սակայն գործացման ընթացքը 

ցույց տվեց, որ անհրաժեշտ է լուրջ բարելավում՝ հիմնվելով գնահատմանը ներկայացվող 

ժամանակակից  պահանջների վրա: Քննարկվում է անցում 100 բալանոց համակարգից 20 

բալանոցին անցնելու հարցը՝ նկատի ունենալով հայաստանյան առաջավոր բուհերի փորձը: 

11.2.Դրական է, որ գործածության մեջ դրված մի քանի ներքին իրավական ակտեր, 

մասնավորապես ավարտական աշխատանքներին, մագիստրոսական թեզերին վերաբերող 

ընթացակարգը (ՇՊՀ-ի մագիստրատուրայի և բակալավրի շրջանավարտների ամփոփիչ 

ատեստավորման ընթացակարգ՝ հաստատված 28 դեկտեմբերի, 2017թ. ՇՊՀ-ի գիտական 

խորհրդի նիստում), վերանայվել և բարելավվել է: Իսկ անհատական և կուրսային 

աշխատանքների պատաստման կարգերը լրամշակման փուլում են: 

11.3. Նախապատրաստական փուլում է: 
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5.ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ  

5.1.  2017-2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ 

ԸՍՏ  ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ, ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՒՐՍԵՐԻ 

(անվճար՝ պպ, և վճարովի՝ վճ.  ուսուցման տեղերի խմբավորմամբ) 

 

Առկա բակալավր 

 

N Ֆակուլտետ 
I կուրս II կուրս III կուրս IV կուրս 

Ընդամեն

ը 
պպ վճ 

պպ 
վճ 

պ

պ վճ 

պ

պ վճ 

1 

Բնագիտամաթեմատիկակա

ն 
22 49 20 40 24 30 18 31 234 

2 

Հումանիտար 

գիտությունների և արվեստի 
30 89 27 55 21 81 23 45 371 

3 

Սոցիալական 

գիտությունների և 

իրավունքի 

10 42 10 45 11 58 7 25 208 

4 Մանկավարժության 13 42 18 32 15 34 8 40 202 

5 Ռազմական ամբիոն 7 20 6 8 10 11 10 13 85 

                                 Ընդամենը 82 242 
81 

18

0 81 

21

4 66 

15

4 
1100 

 

Հեռակա բակալավր* 

 

N Ֆակուլտետ 
I 

կուրս 

II 

կուրս 

III 

կուրս 

IV 

կուրս 

V 

կուրս Ընդամենը 

1 Բնագիտամաթեմատիկական 50 37 51 50 58 246 

2 

Հումանիտար 

գիտությունների և արվեստի 29 19 
20 

26 31 125 

3 

Սոցիալական 

գիտությունների և 

իրավունքի 45 49 

49 

43 44 230 

4 Մանկավարժության 49 55 39 50 66 259 

5 Ռազմական ամբիոն 33 35 23 28 18 137 

                                 Ընդամենը 206 195 182 197 217 997 
 

*Հեռակա ուսուցումը վճարովի է: 
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Մագիստրատուրա 

 

N Ֆակուլտետ 
I կուրս II կուրս 

Ընդամենը 
պպ վճ պպ վճ 

1 Բնագիտամաթեմատիկական 13 33 15 43 104 

2 

Հումանիտար 

գիտությունների և արվեստի 
11 42 12 27 92 

3 

Սոցիալական 

գիտությունների և իրավունքի 
10 

78 
8 

65 
161 

4 Մանկավարժության 3 44 6 42 95 

5 Ռազմական ամբիոն 7 6 1 5 19 

                                 Ընդամենը 44 203 42 182 471 
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Ուսանողների ընդհանուր կազմը 2017-2018 ուստարի/առկա բակալավր, 

հեռակա բակալավր, մագիստրատուրա/ 

 

 

 
Ֆակուլտետ 

ա
ռ

կ
ա

 բ
ա

կ
ա

լա
վ

ր
ի

ա
տ

 

հ
ե

ռ
ա

կ
ա

 բ
ա

կ
ա

լա
վ

ր
 

մ
ա

գ
ի

ս
տ

ր
ա

տ
ո

ւր
ա

 

ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 

1 Բնագիտամաթեմատիկական 234 246 104 584 

2 

Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի 
371 

125 92 588 

3 

Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի 
208 

230 161 599 

4 Մանկավարժության 202 259 95 556 

5 Ռազմական ամբիոն 85 137 19 241 

                                 Ընդամենը 1100 997 471 2568 
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Ասպիրանտուրայում ուսումնառողների և հայցորդների կազմը 

Ասպիրանտ/ հայցորդներ՝ ըստ ֆակուլտետների /2017-2018 ուստարի/* 

№ Ֆակուլտետ 

I 

կուրս 

II 

կուրս 

III 

կուրս 

IV 

կուրս 

V 

կուրս 
Ընդամենը 

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 

Հ
ա

յց
ո

ր
դ

ո
ւթ

յո
ւն

 
ա

ռ
կ

ա
 

ա
ս

պ
ի

ր
ա

ն
տ

ո
ւր

ա
 

հ
ա

յց
ո

ր
դ

ո
ւթ

յո
ւն

 

հ
ա

յց
ո

ր
դ

ո
ւթ

յո
ւն

 

հ
ա

յց
ո

ր
դ

ո
ւթ

յո
ւն

 

հ
ա

յց
ո

ր
դ

ո
ւթ

յո
ւն

 
ա

ռ
կ

ա
 

ա
ս

պ
ի

ր
ա

ն
տ

ո
ւր

ա
 

հ
ե

ռ
ա

կ
ա

 

ա
ս

պ
ի

ր
ա

ն
տ

ո
ւր

ա
 

հ
ա

յց
ո

ր
դ

ո
ւթ

յո
ւն

 

 1 Բնագիտամաթեմատիկական 2   1   2 2    7 7 

 2 
Հումանիտար 

գիտությունների և արվեստի 
  1 2   3 1 1  6 7 

 3 
Սոցիալական 

գիտությունների և իրավունքի 
      2 2 1    5 5 

 4 Մանկավարժության 3              3 3 

 5 Ռազմական ամբիոն                   

Ընդամենը՝ 5 1 3 2 7 4 1  21 22 

 

Ասպիրանտ/ հայցորդները՝ ըստ մասնագիտությունների /2017-2018 ուստարի/* 

ԿՐԹԱՁԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՐՍ ԱՆՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՎԻ 

Ասպիրանտուրա 

առկա 
Հայոց լեզու II 1   

Հայցորդություն 

Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա 
IV   1 

V   2 

Դասավանդման և դաստիարակության 

մեթոդիկա (մաթեմատիկա) 

I   1 

II   1 

Դասավանդման և դաստիարակության 

մեթոդիկա (աշխարհագրություն) 
I   1 

Երկրաբնապահպանություն IV   1 

Սլավոնական լեզուներ II   1 

Հայոց լեզու 
II   1 

IV   1 

Նորագույն շրջանի հայ գրականություն IV   1 

Գրականագիտություն IV   1 

Գերմանական լեզուներ V   1 

Սոցիալական հոգեբանություն (միջանձնային 

հարաբերություններ, ընտանեկան, 

տարիքային, մանկավարժական, խմբային 

գործունեություն) 

III   1 

IV   1 

Համաշխարհային պատմություն 
III   1 

IV   1 

Հոգեբանության տեսություն և պատմություն V   1 

Մանկավարժության տեսություն և 

պատմություն 
I   3 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 1 21 
 

Այս տվյալները համապատասխանում են 2017-2018 ուստարվա վերջին:
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ԱՍՊԻՐԱՆՏ/ՀԱՅՑՈՐԴ/ (ըստ տարիների) 

 

N Ֆակուլտետ 

Առկա ասպիրանտուրա Հեռակա ասպիրանտուրա Հայցորդություն Ընդամենը 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 
2016թ. 2017թ. 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 
2016թ. 2017թ. 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 
2016թ. 2017թ. 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

201

6թ. 

201

7թ. 

1 

Ֆիզմաթ և 

տնտեսագիտության 0 
1 1 0 0 

1 
2 2 1 1 6 7 3 2 1 7 10 6 3 2 

2 

Բնագիտաաշ-

խարհագրական 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 3 3 0 7 5 3 3 0 

3 Օտար լեզուների 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 

4 Պատմաբանասիրական 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 6 8 6 5 10 6 8 6 6 

5 Մանկավարժության 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 26 15 9 4 3 26 16 10 5 4 

6 ՖԴ և ՆԶՊ 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Ընդամենը 0 1 1 0 1 1 4 4 3 3 49 35 25 17 11 50 40 30 20 15 
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5.2 . 2018-2019 ՈՒՍՈՒՄԱՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ 

ԸՍՏ  ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ, ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՒՐՍԵՐԻ 

(անվճար՝ պպ, և վճարովի՝ վճ.  ուսուցման տեղերի խմբավորմամբ) 

Առկա Բակալավր 

N Ֆակուլտետ 
I կուրս II կուրս III կուրս IV կուրս Ընդա 

մենը պպ վճ պպ վճ պպ վճ պպ վճ 

1 Բնագիտամաթեմատիկական 11 18 22 46 21 35 24 29 206 

2 

Հումանիտար 

գիտությունների և արվեստի 
19 14 29 98 27 58 21 73 339 

3 

Սոցիալական 

գիտությունների և 

իրավունքի 

9 21 8 40 10 45 11 55 199 

4 Մանկավարժության 8 20 14 48 17 31 15 34 187 

5 Ռազմական ամբիոն 5 8 7 17 6 6 10 6 65 

                                 Ընդամենը 52 81 80 249 81 175 81 197 996 

 

Հեռակա Բակալավր 

 

N Ֆակուլտետ 
I 

կուրս 

II 

կուրս 
III կուրս 

IV 

կուրս 

V 

կուրս 

Ընդա 

մենը 

1 Բնագիտամաթեմատիկական 24 44 43 50 51 212 

2 

Հումանիտար 

գիտությունների և արվեստի 
10 22 21 29 24 

106 

3 

Սոցիալական 

գիտությունների և 

իրավունքի 

38 50 54 49 39 

230 

4 Մանկավարժության 41 54 59 41 50 245 

5 Ռազմական ամբիոն 17 32 33 26 29 137 

                                 Ընդամենը 130 202 210 195 193 930 

 

Մագիստրատուրա 

N Ֆակուլտետ 
I կուրս II կուրս 

Ընդամենը 
պպ վճ պպ վճ 

1 Բնագիտամաթեմատիկական 7 28 13 31 79 

2 

Հումանիտար 

գիտությունների և արվեստի 
15 14 11 42 82 

3 

Սոցիալական 

գիտությունների և 

իրավունքի 

7 

50 

10 

65 

132 

4 Մանկավարժության 4 40 3 42 89 

5 Ռազմական ամբիոն 1 3 7 3 14 

                                 Ընդամենը 34 135 44 183 396 



52 
 

5.3.  ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐ    

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                              

Ուստարի 
Առկա 

բակալավր 

Հեռակա 

բակալավր 
Մագիստրատուրա Ընդամենը 

2012-2013 445 465 179 1089 

2013-2014 366 402 212 980 

2014-2015 63 391 156 610 

2015-2016 372 282 194 848 

2016-2017 281 281 101 663 

2017-2018 219 249 221 689 
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2017-2018 ուստարվա շրջանավարտների թվակազմը՝ 

 ըստ պետական որակավորման քննությունների մասնակցության  

 

Ֆակուլտետներ 

Առկա բակալավրիատ 
Հեռակա 

բակալավրիատ 
Մագիստրատուրա Ընդամենը 

Շ
ր

ջա
ն

ա
վ

ա
ր

տ
ն

ե
ր

 

Ա
վ

ա
ր

տ
ա

ծն
ե

ր
 

ո
ր

ի
ց

՝ 
գ

ե
ր

ա
զ

ա
ն

ց.
 դ

ի
պ

լո
մ

ո
վ

 

Ն
ա

խ
ո

ր
դ

 տ
ա

ր
ի

ն
ե

ր
ի

ն
  ա

վ
. 

Շ
ր

ջա
ն

ա
վ

ա
ր

տ
ն

ե
ր

 

Ա
վ

ա
ր

տ
ա

ծն
ե

ր
 

ո
ր

ի
ց

՝ 
գ

ե
ր

ա
զ

ա
ն

ց.
 դ

ի
պ

լո
մ

ո
վ

 

Ն
ա

խ
ո

ր
դ

 տ
ա

ր
ի

ն
ե

ր
ի

ն
  ա

վ
. 

Շ
ր

ջա
ն

ա
վ

ա
ր

տ
ն

ե
ր

 

Ա
վ

ա
ր

տ
ա

ծն
ե

ր
 

ո
ր

ի
ց

՝ 
գ

ե
ր

ա
զ

ա
ն

ց.
 դ

ի
պ

լո
մ

ո
վ

 

Ն
ա

խ
ո

ր
դ

 տ
ա

ր
ի

ն
  ա

վ
. 

Շ
ր

ջա
ն

ա
վ

ա
ր

տ
ն

ե
ր

 

Ա
վ

ա
ր

տ
ա

ծն
ե

ր
 

ո
ր

ի
ց

՝ 
գ

ե
ր

ա
զ

ա
ն

ց.
 դ

ի
պ

լո
մ

ո
վ

 

Ն
ա

խ
ո

ր
դ

 տ
ա

ր
ի

ն
  ա

վ
. 

Բնագիտամաթեմա

տիկական 49 50 5 1 57 81 0 24 56 56 11 0 162 187 16 25 
Հումանիտար 

գիտությունների և 

արվեստի 67 66 12 1 30 30 0 1 38 38 9 0 135 134 21 2 
Սոցիալական 

գիտությունների և 

իրավունքի 33 33 3 0 46 54 0 5 73 73 19 0 152 160 22 5 

Մանկավարժության 47 47 1 1 66 65 0 2 49 48 11 0 162 160 12 3 

Ռազմական ամբիոն 23 23 0 0 18 19 0 0 6 6 0 0 47 48 0 0 

Ընդամենը 219 219 21 3 217 249 0 32 222 221 50 0 658 689 71 35 
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Առկա Բակալավր 

 

 

Հեռակա Բակալավր 

 

Մագիտրատուրա 
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5.4.  ՈՒԳԸ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

ՇՊՀ-ում կայացած ուսանողական գիտաժողովներ՝  

ըստ ուստարիների և մասնակցության ցուցանիշների 

 

Հ/Հ ԲՈՒՀ 2014 թ. 2015 թ. 2016 թ. 2017 թ. 2018 թ. 

1.  ԵՊՀ 6 5 2 1 1 

2.  ՎՊՀ 27 19 20 33 27 

3.  ԳՊՀ (Գորիս) 0 0 0 2 1 

4.  ԳՊՀ (Գավառ) 8 0 0 17 1 

5.  ՀՌՀ 0 0 13 6 0 

6.  ՀՊՄՀ 0 0 0 10 3 

7.  ԵՊԼՀ 0 0 1 0 1 

8.  ՀԱՊՀ 0 0 0 9 1 

9.  ՀԱՊՀ ԳՄ 0 0 5 7 0 

10.  ԵՊՀ ԻՄ 0 0 11 0 0 

11.  ՀՊՏՀ ԳՄ 11 8 0 0 0 

12.  
ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվ. 

ռազմ. համալսարան 
0 0 0 2 0 

13.  ԵՊԿ ԳՄ 0 0 0 0 1 

14.  ՀՀ ՊԿԱ 0 0 0 0 1 

15.  ՇՊՀ 67 76 90 62 40 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 119 108 142 149 79 
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Վերջին մեկ տարում նկատելի է ցուցանիշների կտրուկ նվազում` ներբուհական և 

հանրապետական գիտաժողովներին ուսանողների մասնակցության առումով: 

 

         

 

ՇՊՀ-ի ուսանողների մասնակցությունը ՀՀ բուհերի կողմից կազմակերպված 

գիտաժողովներին՝ ըստ ուստարիների. 
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Վերջին հինգ տարիների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առաջին չորս տարիների 

ընթացքում աճել է գիտահետազոտական գործունեությամբ զբաղվող ուսանողների 

մասնակցությունը հանրապետական գիտաժողովներին, սակայն վերջին տարում կտրուկ 

նվազել է մասնակցության թիվը ինչպես հանրապետության այլ բուհերի, այնպես էլ մեր 

համալսարանի կողմից կազմակերպվող գիտաժողովներին։  

 Գիտահետազոտական ոլորտում ուսանողների ներգրավման ընդլայնման նպատակով 

Ուսանողական գիտական ընկերության հետ համատեղ անհրաժեշտ է մշակել 

ընթացակարգեր և խրախուսման մեխանիզմներ։ 

 



58 
 

5.5. ԳՊՄԻ-Ի ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՈՒՄ  ՆՇՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ «ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ» 

ՉԱՓԱՆԻՇԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Ըստ ենթակառուցվածքային հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցի՝ այս չափանիշը 

գնահատվել է բավարար՝ նշելով հետևյալ թերությունները. 

1. Ընդունելության արդյունքների որակական վերլուծություն բուհի կողմից չի 

իրականացվել: 

2. Ուսանողների կրթական կարիքների ուսումնասիրման համար կիրառել այլ մեթոդներ 

բացի արդեն կիրառվող մեթոդներից (ուսանողների ներգրավվածություն բուհի 

կառավարման խորհրդում, գիտական և ֆակուլտետային խորհուրդներում, ուսանողների 

շրջանում տարաբնույթ հարցումների անցկացում): 

3. Բուհի ուսանողների շահագրգռվածությունը՝ վերհանել իրենց կարիքներն ու 

մասնակցել բուհում կատարվող գործընթացներին, այնքան էլ բարձր չէ: 

4. Հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների կարիքների վերհանումն ու 

ուսումնասիրությունը դեռ անբավարար է զարգացած բուհում: 

5. Ուսանողները գրեթե անտեղյակ են էլեկտրոնային ուղեցույցից: 

6. Դեկանատներ և ամբիոններ ուսանողների մուտքը ֆիքսված չէ ժամային գրաֆիկով, 

բացի ռեկտորի հետ հանդիպելուց: 

7. Բուհ-գործատու համագործակցության կենտրոնի աշխատանքների 

արդյունավետությունը բարձր չէ. ուսանողների կարիերային նպաստող ծառայություններ 

կենտրոնի և այլ ստորաբաժանումների կողմից գրեթե չի տրամադրվում: Կենտրոնի կողմից 

իրականացվել են միայն մի շարք հարցումներ, պլանավորել են որոշակի գործողություններ՝ 

ուղղված շրջանավարտներին աշխատանքի տեղավորման խնդիրներին: 

8. Կենտրոնում բացակայում է աշխատաշուկայում առկա թափուր աշխատատեղերի 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը, աշխատանքի կարիք ունեցող ուսանողների տվյալների 

բազան, ինչպես նաև շրջանավարտների մասին տեղեկատվությունը: 

9. Գիտահետազոտական աշխատանքներին ներգրավվածության խթանման նպատակով 

բուհը նախաձեռնում է մշակել համապատասխան ընթացակարգ: 

10. Հատկապես ցածր է արտերկրում կազմակերպվող գիտաժողովներին բուհի 

ուսանողների մասնակցության ցուցանիշը: 

11. Հետազոտական աշխատանքները հիմնականում կատարվում են 

մագիստրատուրայում՝ որպես կրթական ծրագրի բաղկացուցիչ մաս: 

12. Ուսանողների բողոքները որոշ դեպքերում չեն արձանագրվում, ներկայացվում ու 

քննարկվում են բանավոր հիմունքներով: 

13. Բուհում լրացուցիչ պարապմունքների անցկացման հնարավորությունը միայն 

ակադեմիական պարտքի վերահանձնելու դեպքում է:  

14. Ուսանողների համար լրացուցիչ պարապմունքների կազմակերպման և 

մասնագիտական խորհրդատվություն տրամադրելու գործընթացները դեռևս դրվագային 

բնույթ են կրում: 
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Չափանիշի 

բարելավմանն 

ուղղված 

փորձագիտական 

խորհրդատվություն 

12 
Իրականացնել ընդունելության արդյունքների համալիր 

վերլուծություն: 

13 

Կատարելագործել ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման 

մեխանիզմները և ուսումնասիրել դրանց արդյունավետությունը, 

խթանել ուսանողների կողմից խնդիրների վերհանման 

նախաձեռնողականությունը: 

14 
Զարգացնել ուսանողների հետազոտական գործունեությունը և 

ուժեղացնել հետազոտություն -ուսումնառություն կապը: 

15 
Բարեփոխել ուսանողների և շրջանավարտների աշխատանքային 

զբաղվածությանը խթանող գործառույթները:  

16 
Կանոնակարգել վարչական աշխատակազմին դիմելու 

գործընթացները: 

17 
Ընդլայնել լրացուցիչ պարապմունքներ կազմակերպելու և 

խորհրդատվություն տրամադրելու հնարավորությունները: 

 

5.6. ԳՊՄԻ-Ի ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ 

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՈՒ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ  ՔԱՅԼԵՐ 

Գործողություն Քայլեր 
Ընթացիկ 

վիճակը 

Ժամանա-

կահատված 

12 

Իրականացնել 

ընդունելության 

արդյունքների 

վերլուծություն 

12.1 

Իրականացնել ընդունելության 

քննությունների որակական 

վերլուծություններ 

Պլանավոր-

ման փուլ 

2018 թ.-ի  

I եռ.-ից 

13 

Կատարելագործել 

ուսանողների 

կրթական կարիքների 

վերհանման մեխա-

նիզմները և 

ուսումնասիրել դրանց 

արդյունավետու-

թյունը, օժանդակել 

ուսանողների կողմից 

խնդիրների 

վերհանման 

նախաձեռնողականու

թյանը 

13.1 

Մշակել և կիրառել ուսանողների 

կրթական կարիքների վերհանման 

մեխանիզմներ 

Իրականաց-

ման փուլ 

Մեկնարկը՝  

2017թ. 

IV եռ.-ից 

13.2 

Կազմակերպել ուսանողների լայն 

շերտերի և ռեկտորի ու ռեկտորատի 

անդամների հետ հանդիպումներ 

Իրականաց-

ման փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2016թ. 

III եռ.-ից 

13.3 

Օժանդակել կառավարման 

մարմիններում ընդգրկված 

ուսանողների ակտիվ 

մասնակցությանը 

Իրականաց-

ման փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2016թ. 

III եռ. –ից 

14 

Զարգացնել 

ուսանողների 

հետազոտական 

գործունեությունը և 

ուժեղացնել 

հետազոտություն -

ուսումնառություն 

կապը 

14.1 

Մշակել և կիրառել ուսանողների և 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

խրախուսման ընթացակարգ՝ 

ուսանողներին հետազոտական, 

գիտահետազոտական աշխատանք-

ներում ներգրավելու համար 

Պլանավոր-

ման փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2018թ. 

I եռ.-ից 

14.2 

Մշակել և ներդնել հանրապետական 

և միջազգային գիտաժողովներին 

ուսանողների մասնակցությունը 

Պլանավոր-

ման փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2018թ. 

I եռ.-ից 
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խրախուսող կանոնակարգ 

15 

Օժանդակել 

ուսանողների և 

շրջանավարտների 

աշխատանքային 

զբաղվածությանը 

15.1 

Ստեղծել և կիրառել մեխանիզմներ 

աշխատաշուկայի պահանջների և 

թափուր աշխատատեղերի 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

շրջանավարտներին հասանելի 

դարձնելու համար 

Իրականաց-

ման փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2016թ. 

I եռ.-ից 

15.2 

Ստեղծել և կիրառել մեխանիզմներ 

բուհի շրջանավարտների 

ակադեմիական տվյալները 

աշխատաշուկայի 

ներկայացուցիչներին հասանելի 

դարձնելու համար 

Իրականաց-

ման փուլ 

Մեկնարկը՝  

2018 թ. 

I եռ.-ից 

 

15.3 

Վեր հանելով գործատուների և 

շրջանավարտների կրթական 

կարիքները՝ կազմակերպել լրացուցիչ 

դասընթացներ  

Պլանավոր-

ման փուլ 

Մեկնարկը՝  

2018թ. 

II եռ.-ից 

 

15.4 

Կազմակերպել հանդիպումներ 

գործատուների, զբաղվածության 

կենտրոնների գործակալությունների 

հետ, մասնակցել ու աջակցել 

աշխատանքի տոնավաճառների 

կազմակերպմանը 

Պլանավոր-

ման փուլ 

Մեկնարկը՝  

2016թ. 

I եռ.-ից 

16 

Կանոնակարգել 

վարչական 

աշխատակազմին 

դիմելու 

գործընթացները 

16.1 

Մշակել և կիրառել ուսանողների՝ 

վարչական աշխատակազմին դիմելու 

կանոնակարգ 

Պլանավոր-

ման փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2018թ. 

I եռ.-ից 

17 

Ընդլայնել լրացուցիչ 

պարապմունքներ 

կազմակերպելու և 

խորհրդատվություն 

տրամադրելու 

հրարավորությունները 

17.1 

Մշակել խորհրդատվությունների 

(լրացուցիչ) իրականացման 

համակարգ 

Իրականաց-

ման փուլ 
2018թ. II եռ.- 

17.2 

Ներդնել խորհրդատվությունների 

(լրացուցիչ) իրականացման 

համակարգ 

Պլանավոր-

ման և մեկ-

նարկման 

փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2018թ. II եռ.-

ից 

 

12.1. ՇՊՀ-ի ընդունելության  հանձնաժողովը պարբերաբար  ընդունելության 

արդյունքների մասին քանակական տվյալներ է տրամադրում համալսարանի 

համապատասխան բաժիններին, որոնք համեմատվում են ինչպես նախորդ տարիների 

ընդունելության ցուցանիշների: Սակայն որակական վերլուծության իրականացումը 

քննարկման փուլում է: 

13.1 ՇՊՀ-ում ուսանողների կրթական կարիքների վերհանման գործընթացը 

կարգավորվում է ՇՊՀ-ի ուսանողների կարիքների բացահայտման, օժանդակման և 

ուղղորդման կարգը /հաստատված ՇՊՀ գիտական խորհրդի 2018 հունիս 3-ի նիստում/: Այս 

գործընթացում ներգարավված են համալսարանի բոլոր ենթակառուցվածքները: Ուսանողնրի 

կրթական կարիքների վերհանումն իրականացվում է ինչպես ֆորմալ, այնպես էլ ոչ ֆորմալ 

http://shsu.am/media/pdf/SHSU-usanoxneri-kariqneri-bacahaytman-karg.pdf
http://shsu.am/media/pdf/SHSU-usanoxneri-kariqneri-bacahaytman-karg.pdf


61 
 

հանդիպումների ու քննարկումների ժամանակ, որտեղ առանցքային դերակատարներ են 

հենց իրենք՝ ուսանողները: 

13.2. Ընթացիկ խնդիրներով պայմանավորված՝ ուսանողների հետ  պարբերաբար 

հանդիպումներ են ունենում ինչպես ռեկտորը, այնպես էլ ռեկտորատի անդամները 

(պրոռեկտորներ,  գիտական քաղաքականության  և որակի ապահովման և կառավարման 

կենտրոնի տնօրեն, ուսումնագիտական-խորհրդատվական կենտրոն-գրադարանի տնօրեն, 

դեկաններ և  այլն): Այս հանդիպումներն ունեն ինչպես պլանավորված, այնպես էլ 

իրավիճակային բնույթ:  

13.3. Հոգաբարձումների, գիտական, ֆակուլտետային խորհուրդներում ընդգրկված 

ուսանողների մասնակցության օժանդակման հատուկ մեխանիզմ չի գործում, սակայն 

քննարկման փուլում է ներբուհական ռեսուրսների հաշվին ուսման վարձի մասնակի 

փոխհատուցման հարցը, որը կփոխհատուցի ուսանողի կողմից ներդրած ռեսուրսը: 

Ներկայումս ուսանողները բավականաչափ ակտիվություն են ցուցաբերում՝ տարբեր հարցեր 

բարձրացնելով և շատ դեպքերում նաև օգտակար լուծումներ առաջադրելով:  

Այսպես. Գիտական խորհրդում ուսանողների ակտիվության շնորհիվ հստակեցվեց 

ներբուհական միջոցների հաշվին  ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցման համար 

ներկայացված արտոնությունների ցանկը:    

Բերվածը օրինակներից մեկն է: Սակայն աշխատանքներ են տարվում ՈՒԽ-ի, ՈՒԳԸ-ի և 

համապատասխան կառույցների կողմից ուսանողների նախաձեռնողականությունն ու 

ներգրավվածությունն առավել բարձրացնելու համար: 

14.1. ՇՊՀ-ի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի 

տրամադրման կարգում պահանջ է ներկայացված խմբում առնվազն մեկ ուսանող ընդգրկելու 

համար: 

Քննարկումների փուլում է ուսանողների համար ներբուհական  հետազոտական 

դրամաշնորհներ ներդնելու հարցը, որի առաջադրված խնդրի հաղթահարման համար 

կարևոր քայլ կարող է լինել: 

14.2. ՈՒԳԸ-ի կողմից մշակվել է համապատասխան փաստաթուղթ, որը առաջիկայում 

ներկայացվելու է Գիտական խորհրդի հաստատմանը: Բացի դրանից, համալսարանի  

ներբուհական ռեսուրսների հաշվին ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցման 

ներկայացված արտոնության խմբերում ներառված են  հանրապետական և միջազգային 

գիտաժողովներին մասնակից ուսանողները, որը ևս խրախուսմանը աջակցող քայլ է:   

15.1. Շրջանավարտների շրջանում թափուր աշխատատեղերի մասին 

հայտարարությունները տարածվում են հիմնականում համալսարանի կայքէջի, ֆեյսբուքյան 

էջի միջոցով, հնարավորության դեպքում հեռախոսազանգերով և էլեկտրոնային 

նամակագրությամբ: Հայտարարություննրի մի խումբ էլ շրջանավարտներին է հասնում բուհի 

դասախոսների և շրջանավարտների անձնական շփումների միջոցով:    

15.2. Էրազմուս HEN-GEAR ծրագրի շրջանակներում  ստեղծված բազայի շնորհիվ 

համալսարանը 2013-2016 թվականներին կարողացել է ուսանողների ակադեմիական 

տվյալները հասանելի դարձնել գործատուների առանձին խմբերին: Սակայն ծրագրի 

ավարտից հետո բազան դադարեց գործել, և այս գործընթացը կանգ առավ: Համալսարանն 
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այս պահին քննարկում է նմանատիպ բազա ունենալու հարցը, որը լուրջ ֆինանսական 

ռեսուրսների ներդրում է պահանջում:   

15.3. ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են մի քանի լրացուցիչ  

դասընթացներ, որոնց իրականացման համար հիմք են եղել ինչպես ուսանողների, այնպես էլ 

շրջանավարտների և գործատուների կրթական կարիքները: Այս դասընթացները 

հանդիսացել են փորձնական՝ համալսարանի արտաքին շահակիցների համար լրացուցիչ 

դասընթացներ մեկնարկելու գործում: Լրացուցիչ դասընթացների ուղղությամբ 

կանոնակարգված գործընթացները նախապատրաստական փուլում են: 

15.4. Ուսանողների աջակացության, բուհ -գործատու համագործակցության բաժնի կողմից 

պարբերաբար կազմակերպվում են անցկացվում են հանդիպումներ գործատուների, 

զբաղվածության կենտրոնի մասնագետների հետ: Այս հանդիպումներն իրականացվում են 

ինչպես թրեյնինգների, սեմինար-քննարկումների շրջանակներում, այնպես էլ տարբեր 

ծառայություններում այցելությունների միջոցով: Համալսարանը ակտիվորեն ընդգրկվել է 

մարզային տոնավաճառների  մասին տեղեկատվության տարածման և մասնակցության 

գործում /հայտարարությունների տարածում, հալասարանի կայք էջով և ֆեյբուքյան էջով 

տեղղեկատվության տարածում/, որի ընթացքում ձեռք են բերվել նոր 

պայմանավորվածությունների տարբեր գործատուների հետ: 

16.1. Որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի կողմից կազմվել և հաստատվել  

համապատասխան փաստաթուղթ, որը  կարգավորում է  ուսանողների վարչական 

աշխատակազմին դիմելու գործընթացը /կարգ -որոշում/: 

17.1. Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և 

տեղեկատվական կենտրոնը տրամադրում է ակադեմիական խորհրդատվություն հետևյալ 

ուղղություններով. 

 ա) գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվություններ,  

բ) համակարգային (ընդհանրական) կոմպետենցիաների վրա հիմնված 

խորհրդատվություններ, գ) կրթական ծրագրերի մասնագիտական առարկաների առանձին 

թեմաների արտածրագրային խորհրդատվություններ,  

դ) հետազոտական խորհրդատվություններ:   

Այս գործընթացը կանոնակարգվում է ՇՊՀ ակադեմիական խորհրդատվությունների 

կառավարման աշխատակարգ (հաստատված 25.09.2018թ. ՇՊՀ գիտական խորհրդի 2/1 

որոշմամբ): 

17.2. Գործընթացն իրակնացման փուլում է: Համակարգը ներդրված է և գտնվում է 

փորձարկման փուլում: 

 

 

 

http://shsu.am/media/pdf/SHSU-akademiakan-xorhrdatvutyunneri-ashxatakarg.pdf
http://shsu.am/media/pdf/SHSU-akademiakan-xorhrdatvutyunneri-ashxatakarg.pdf
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6.ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ  ԿԱԶՄ  

6.1. ԲՈՒՀԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄԵՐԸ 

(ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՀԱՄԱՏԵՂՈՂ)  ԵՎ  ՆՐԱՆՑ  ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԲԱՇԽՈՒՄԸ 

 

2018-2019 ՈՒՍՏԱՐԻ 

 ՊԴ կազմ 
Գիտական աստիճան 

կամ կոչում չունեցողներ 

Գիտական աստիճան կամ 

կոչում ունեցողներ 

Մինչև 35 տարեկան 37 32 5 

35-ից 65 տարեկան 168 69 99 

65-ից բարձր 37 7 30 

Ընդամենը 242 108 134 

 

 

 

 

Պրոֆեսորադասախոսական համակազմի երիտասարդացման խնդիրը միշտ մնում է բուհի 

կարևոր մարտահրավերներից մեկը, և համալրումն այնպիսի երիտասարդ կադրերով, ովքեր 

ունեն զարգացման, առաջընթացի ներուժ: Բարձրագույն կրթության ժամանակակից 

մարտահրավերների համատեքստում այս խնդիրը առավել քան կարևոր է: 
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ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ՝  

ԸՍՏ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ 

(ՎԵՐՋԻՆ 5 ՏԱՐՈՒՄ ) 

 

Ուստարի 
ՊԴ 

կազմ 

Գիտական աստիճան Գիտական կոչում 

Դոկտոր 
Գիտ. 

թեկնածու 

Առանց 

գիտ. աստ. 
Պրոֆ. Դոց. 

Առանց 

գիտ. կոչ. 

2014-2015 246 16 122 108 12 91 143 

2015-2016 247 15 121 111 12 89 146 

2016-2017 246 15 116 115 14 88 144 

2017-2018 246 15 114 117 14 89 143 

2018-2019 242 15 115 112 14 93 134 

 

 

 Հաշվետու տարում բուհում ուսումնագիտական գործունեություն են ծավալել թվով 242 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ, որից 15 դոկտոր, 115 գիտության 

թեկնածուներ, 112 առանց գիտական աստիճանի: 
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ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ԿԱՄ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄ ՉՈՒՆԵՑՈՂՆԵՐՆ  

ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ  

           

 Պրոֆեսորադասախոսական կազմի թվով 76 ներկայացուցիչներ վերապատրաստվել են 

տարբեր ուղղություններով՝ մասնագիտական և ոչ մասնագիտական (դասավանդման 

մեթոդիկաների, օտար լեզուների իմացության, կառավարչական և այլն):  Ստորև 

ներկայացնում ենք հաշվետու տարում վերապատրաստումներ անցած 

պրոֆեսորադասախոսական կազմն ըստ մասնագիտական ամբիոնների. 
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6.2 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՈՉ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ 

ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱՐ 

                         

0 5 10 15 20 25 30 35

Մաթեմ., ֆիզիկայի և ՏՏ  ամբիոն

Գործարար. և վարչարարության …

Աշխ., կենսաբանության և քիմիայի …

Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն

Ռուսաց լեզվի և գրականության …

Անգլերեն լեզվի և գրականության …

Միջմշակութային հաղ. և …

Արվեստի ամբիոն

Պատմության և փիլիսոփայության …

Իրավագիտության  և …

Հոգեբ., սոցիոլոգիայի և …

Մանկավարժության ամբիոն

Ֆիզիկական դաստիարակության …

Ռազմական ամբիոն

Վերապատրաստված պրոֆեսորադասախոսական կազմն ըստ 

մասնագիտական ամբիոնների

Ոչ մաս.

Մաս.

 

Ներկայացնենք ՊԴ կազմի վերջին չորս տարիների վերապատրաստումներն ըստ ՊԴ 

կազմի թվաքանակի 

 

ՏԱՐԻ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ 

ԱՆՑԱԾ 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂՆԵՐ 

ՈՉ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ 

ԱՆՑԱԾ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂՆԵՐ 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

2015 թ. 45 26 71 

2016 թ. 59 44 103 

2017 թ. 51 21 73 

2018թ. 35 41 76 
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6.3. ԳՊՄԻ-Ի ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` 

«ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ ԿԱԶՄ» ՉԱՓԱՆԻՇԻ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Ըստ ենթակառուցվածքային հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցի այս չափանիշը 

գնահատվել է բավարար՝ նշելով հետևյալ թերությունները. 

1. Մասնագիտական կրթական ծրագրերին համապատասխան 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական որակներին ներկայացվող հստակ 

ձևակերպված չափանիշներ դեռևս չկան: Կան դասախոսներ, որոնք դասավանդում են 

բովանդակային առումով իրարից խիստ տարբերվող առարկաներ: Սա նաև խոչընդոտ է 

կրթության որակի ապահովման համար: 

2. Որոշ մասնագիտությունների գծով ուսանողների թվաքանակը շատ ցածր է. կրթական 

ծրագրերի հատուկ պահանջները վերլուծված չեն: 

3. Քիչ ուսանողներ ունեցող մասնագիտությունները պահելը խոցելի է դարձնում բուհի 

առջև դրված ռազմավարական նպատակների իրականացումը, քանի որ այս դեպքում 

կատարվում է բուհի մարդկային ռեսուրսների ոչ նպատակային օգտագործում: 

4. Հարկ է ուշադրություն դարձնել նաև մասնագիտական վերապատրաստումներին: 

5. Մասնագիտական առաջընթացի ապահովման տեսակետից բուհում դեռևս չկան հստակ 

մեխանիզմներ: 

6. Դասախոսների վերապատրաստման գործընթացի կազմակերպման համար արտաքին 

ռեսուրսներ ներգրավված չեն: 

7. Վերջին 3 տարիների ընթացքում նկատելի է երիտասարդ դասախոսների թվի նվազում: 

Այս խնդիրը բուհական մակարդակով լուծման անհրաժեշտություն ունի: 

8. Բացակայում է բուհի ուսումնաօժանդակ և վարչական անձնակազմի գործունեության 

որակի ապահովմանն ուղղված քաղաքականություն: 

9. Կանոնակարգված չեն, թե ինչ մոտեցումներ են ցույց տրվում դրական կամ բացասական 

գնահատական ստացած դասախոսներին: 

10. ՊԴ անձնակազմի մոտ պետք է ձևավորված լինի ինքնագնահատման մեխանիզմ, որը 

դեռևս բացակայում է: 
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Չափանիշի 

բարելավմանն 

ուղղված 

փորձագիտական 

խորհրդատվությո

ւն 

18 
Մշակել դասախոսներին ներկայացվող մասնագիտական պահանջներ՝ 

ըստ համապատասխան ՄԿԾ-ների: 

19 

Կանոնակարգել դասախոսների մասնագիտական կարիքների ու 

բացթողումների վերհանման գործըթացը և մշակել ու ներդնել 

մասնագիտական և մանկավարժական կոմպետենցիաների զարգացմանն 

ուղղված վերապատրաստումների համակարգ: 

20 
Մշակել մեխանիզմներ՝ նպատակաուղղված երիտասարդ դասախոսներով 

բուհի համակազմը համալրելուն: 

21 
Մշակել և ներդնել պաշտոնների անձնագրեր պրոֆեսորադասախոսական 

և ուսումնաօժանդակ կազմերի համար: 

22 
Մշակել քաղաքականություն, որը ուսումնաօժանդակ և վարչական 

համակազմի գործունեությունը կնպատակաուղղի որակի ապահովմանը: 

 

 

6.4.  ԳՊՄԻ-Ի ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ  ԶԵԿՈՒՅՑՈՒՄ  ՆՇՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՈՒ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՔԱՅԼԵՐ 

 

Գործողություն Քայլեր 
Ընթացիկ 

վիճակը 

Ժամանա 

կահատված 

18 

Մշակել ըստ ՄԿԾ-ների 

դասախոսներին 

ներկայացվող 

մասնագիտական 

պահանջներ 

18.1 

Լրամշակել և կիրառել 

պրոֆեսորա-դասախոսական և 

ուսումնաօժանդակ կազմերի 

ընտրության կանոնակարգը՝ 

սահմանելով ըստ ՄԿԾ-ների 

մասնագիտական որակներին 

ներկայացվող չափանիշներ 

Նախապատ

րաստական 

փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2018թ. 

I եռ.-ից 

18.2 

Լրամշակել և կիրառել 

դասախոսների 

ծանրաբեռնվածության 

ձևավորման հիմնական նորմերը 

Բարելավմա

ն փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2017թ. 

IV եռ.-ից 

19 

Կանոնակարգել 

դասախոսների 

մասնագիտական 

կարիքների ու 

բացթողումների 

վերհանման 

գործըթացը և մշակել ու 

ներդնել 

մասնագիտական և 

մանկավարժական 

կոմպետենցիաների 

զարգացմանն ուղղված 

վերապատրաստումներ

ի համակարգ: 

19.1 

Լրամշակել և կիրառել 

պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի պարբերաբար 

գնահատման ընթացակարգ  

Իրականաց-

ման փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2018թ. 

I եռ.-ից 

19.2 

Ներդնել 

պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի կարիքների վերհանման և 

ինքնագնահատման մեխանիզմ 

Իրականաց-

ման փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2018թ. 

I եռ.-ից 

19.3 

Զարգացնել 

համագործակցությունը 

առաջավոր հայաստանյան, 

արտասահմանյան բուհերի և 

գիտական 

կազմակերպությունների հետ 

մասնագիտական 

Բարելավմա

ն փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2018 թ. 

II եռ.-ից 



69 
 

վերապատրաստումների 

նպատակով 

19.4 

Կազմակերպել 

վերապատրաստումներ՝ 

դասախոսի մասնագիտական 

կարիքներին համապատասխան 

Բարելավմա

ն փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2018թ. 

III եռ.-ից 

19.5 

Կազմակերպել 

վերապատրաստումներ՝ 

նպատակաուղղված դասախոսի 

մանկավարժական 

կոմպետենցիաների զարգացմանը  

Բարելավմա

ն փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2018թ. 

I եռ.-ից 

20 

Մշակել մեխանիզմներ 

երիտասարդ դասա-

խոսներով բուհը 

 համալրելու 

նպատակով 

20.1 

Մշակել և գործառության մեջ դնել 

երիտասարդ կադրերի 

ընտրության քաղաքականություն` 

սկսած մագիստրատուրայի 

կրթական աստիճանից 

Քննարկման 

փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2018թ. 

III եռ.-ից 

21 

Մշակել և ներդնել 

պաշտոնների անձ-

նագրեր պրոֆեսո-

րադասախոսական և 

ուսումնաօժանդակ 

կազմի համար 

21.1 

Մշակել և գործառության մեջ դնել 

պրոֆեսորադասախոսական և 

ուսումնաօժանդակ կազմերի 

համար գործունեության 

պահանջներին համապատասխան 

պաշտոնների անձնագրեր 

Մշակման 

փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2018թ. 

I եռ.-ից 

22 

Մշակել 

քաղաքականու-թյուն, 

որը ուսումնա-

օժանդակ և վարչական 

համակազմերի 

գործունեությունը 

կնպատակաուղղի 

որակի ապահովմանը: 

22.1 

Մշակել ուսումնաօժանդակ և 

վարչական համակազմերի 

գործունեության գնահատման 

ընթացակարգ 

Քննարկման 

փուլ 
2018թ. I եռ. 

22.2 

Ներդնել ուսումնաօժանդակ և 

վարչական համակազմերի 

գործունեության գնահատման 

ընթացակարգը 

Քննարկման 

փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2018թ. 

II եռ.-ից 

 

Վերը  նշված  գործողությունների ընթացքի վերաբերյալ. 

 18.1. Նախապատրաստական փուլում է: 

18.2. Բարելավման փուլում է: Ներքին իրավական ակտերի մշակման և բարելավման 

հանձնաժողովը՝ երեք հանձնախմբով, զբաղվում է փաստաթղթերի բարելավմամբ և 

մշակմամբ: Լրամշակման և քննարկումների փուլում է  դասախոսների 

ծանրաբեռնվածության ձևավորման հիմնական նորմերին վերաբերող փաստաթուղթը, որ  

նախատեսվում է կիրառել 2019թ.-ից:  

19.1. Իրականացման փուլում է: Լրամշակման և բարելավման է ենթարկվել 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման ընթացակարգը, որն այսօր 

գործածության մեջ է դրվել:  

19.2. Գիտական խորհրդի`  2018թ.-ի հուլիսի 3-ի նիստում հաստատվել է ՇՊՀ-ի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման և վարկանիշավորման 

կարգը, որ այսօր կիրառվել է, բայց ոչ բոլոր մասնագիտական ամբիոնների կողմից: 2019-2020 

ուստարվանից նախատեսվում է կիրառում բոլոր մասնագիտական ամբիոններում: 
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19.3. ՇՊՀ-ն շարունակում է իր համագործակցությունը հայաստանյան, արտասահմանյան 

բուհերի և գիտական կազմակերպությունների հետ տարբեր ուղղություններով, այդ թվում՝ 

վերապատրաստումների: Բայց այսօր արդեն լուրջ հրամայական է  համագործակցության 

հաստատումը` միտված միայն վերապատրաստումներին: 

19.4. Բարելավման փուլում է: ՇՊՀ-ն ունի այդ փորձը, որը հաշվետու տարում 

միառժամանակ ընդմիջվել էր, սակայն նախատեսվում է բարելավված տարբերակով 

շարունակել: 

19.5. Բարելավման փուլում է: 19.4 կետում նշվածը կարելի է փաստել և այս առումով: 

20.1. Քննարկման փուլում է: 

21.1. Մշակման փուլում է պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմերի 

համար գործունեության պահանջներին համապատասխան պաշտոնների անձնագրերի 

ստեղծման գործընթացը: Կատարված են մի շարք աշխատանքներ, մասնավորապես, 

մշակվել են ռազմական ամբիոնի պաշտոնների անձնագրերը: Ընթացքում է ամբիոնի վարիչի 

պաշտոնի անձնագրի մշակումը: 

22.1. Քննարկման փուլում է: 

22.2. Քննարկման փուլում է: 
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7. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ  ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ  

7.1. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

2018թ.-ին պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից կատարված գիտահետազոտական 

աշխատանքների արդյունքներն ամփոփված են 137 գիտական հոդվածներում, 2 

թեզիսներում,  ուսումնամեթոդական 5 աշխատանքներում և 5 մենագրություններում: 

 

2018 Թ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ 

ԱՄԲԻՈՆՆԵՐ 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԹԻՎ 

ՊԴ ԿԱԶՄ 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԹԻՎ / ՊԴ ԿԱԶՄ 
ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Մաթեմատիկա, ֆիզիկա և 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

44 35 1.26 

Աշխարհագրություն, 

կենսաբանություն և քիմիա 
25 31 0.81 

Գործարարություն և 

վարչարարություն 
10 14 0.71 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Իրավագիտություն և 

քաղաքագիտություն  
5 11 0.45 

Հոգեբանություն, սոցիոլոգիա և 

սոցիալական աշխատանք 
4 25 0.16 

Պատմություն և 

փիլիսոփայություն  
21 13 1.62 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Հայոց լեզու և գրականություն 12 26 0.46 

Ռուսաց լեզու և 

գրականություն 
14 10 1.3 

Անգլերեն լեզու և 

գրականություն 
10 16 0.63 

Միջմշակութային 

հաղորդակցություն և 

զբոսաշրջություն 

1 9 0.1 

Արվեստ 10 15 0.67 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Մանկավարժություն 1 15 0.07 

Ֆիզիկական 

դաստիարակության 

տեսություն և մեթոդիկա 

4 14 0.29 

ՀԱՄԱՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ 

Ռազմական 0 8 0 

Ընդամենը՝ 161 242 0,67 

 

2018թ.-ի ամենաշատ հոդվածները տպագրվել են Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի ՊԴ կազմի ներկայացուցիչների կողմից: 

Մեկ դասախոսին ընկնող գիտական աշխատությունների ցուցանիշը 1-ից մեծ է Ռուսաց 

լեզվի և գրականության, Պատմության և փիլիսոփայության, Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և 
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տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնների համար, իսկ մյուս ամբիոնների դեպքում 

այդ ցուցանիշը փոքր է 0,8-ից: 

 

2018Թ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ՝ ԸՍՏ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԹԻՎ 

ՊԴ 

ԿԱԶՄ 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԹԻՎ / ՊԴ ԿԱԶՄ 

ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ  79 80 0.99 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ 

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 

ԱՐՎԵՍՏԻ  
47 

76 0.62 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ 
30 49 0.61 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ  5 29 0.17 

Ընդամենը՝ 161 234 0.69 

 

Ըստ տպագրված գիտական աշխատանքների թվի, ինչպես նաև մեկ դասախոսին ընկնող 

գիտական աշխատությունների ցուցանիշի՝ առաջատար է բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետը, այսինքն՝ ֆակուլտետի ՊԴ կազմն առավել ակտիվ է գիտական գործունեության 

տեսանկյունից:
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2018 Թ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ  ԸՍՏ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿԻ 
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ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Մաթեմատիկա, ֆիզիկա և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 
3 3 12 8 9 1 0 0 1 2 

5 
44 

Աշխարհագրություն, 

կենսաբանություն և քիմիա 
0 0 5 7 4 1 5 0 2 1 

0 
25 

Գործարարություն և 

վարչարարություն 
0 2 6 0 1 0 0 0 0 1 

0 
10 

Ընդամենը՝ 3 5 23 15 14 2 5 0 3 4 5 79 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Իրավագիտություն և 

քաղաքագիտություն  
0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 

0 
5 

Հոգեբանություն, սոցիոլոգիա և 

սոցիալական աշխատանք 
0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

1 
4 

Պատմություն և փիլիսոփայություն  0 1 9 0 3 0 2 0 0 0 6 21 

Ընդամենը՝ 0 3 12 1 5 0 2 0 0 0 7 30 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Հայոց լեզու և գրականություն 0 0 5 4 0 0 2 0 1 0 0 12 

Ռուսաց լեզու և գրականություն 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 2 14 

Անգլերեն լեզու և գրականություն 2 0 2 2 1 0 0 0 0 1 2 10 

Միջմշակութային 

հաղորդակցություն և 

զբոսաշրջություն 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

0 

1 

Արվեստ 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 3 10 

Ընդամենը՝ 2 0 10 9 15 0 2 0 1 1 7 47 
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Մանկավարժություն 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ֆիզիկական դաստիարակության 

տեսություն և մեթոդիկա 
0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 

0 
4 

Ընդամենը՝ 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 

Ռազմական 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Այլ աշխատակիցներ 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 

Ընդամենը՝ 6 9 48 27 34 2 9 0 5 5 22 164 

 

2018թ.-ին ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի կողմից հրատարակվել են գիտական աշխատություններ, որոնց մեծ մասը (շուրջ 68%) կամ միջազգային 

գիտաժողովի ժողովածուում հոդված է, կամ ՇՊՀ-ի Գիտական տեղեկագրում հոդված կամ ՀՀ ԲՈԿ-ի ցուցակում ընդգրկված ամսագրում 

հոդված: Միջազգային վարկանիշավորում ունեցող գիտական ամսագրերում տպագրված հոդվածների թիվը 6 է: 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀՆԳԱՄՅԱ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ` ԸՍՏ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿԻ 

6

9

48

27

34

2

9

0

5

5

19

7

11

63

23

21

13

10

8

4

3

26

6

5

62

25

28

19

9

3

4

4

23

4

3

52

28

20

2

19

1

7

6

10

4

2

38

31

12

6

32

1

11

3

15

Միջազգային վարկանիշավորում ունեցող գիտական ամսագրում հոդված

ՌԴ ԲՈՀ-ի ցուցակում կամ РИНЦ համակարգում ընդգրկված  …

ՀՀ ԲՈԿ-ի ցուցակում ընդգրկված գիտական ամսագրում հոդված

ՇՊՀ Գիտական տեղեկագրում հոդված

Միջազգային գիտաժողովի ժողովածուում հոդված

Միջազգային գիտաժողովի ժողովածուում թեզիս

Հանրապետական գիտաժողովի ժողովածուում հոդված

Հանրապետական գիտաժողովի ժողովածուում թեզիս

Ուսումնամեթոդական աշխատանք

Գիտական մենագրություն

Այլ
2014 2015 2016 2017 2018
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Վերջին 5 տարիներին միջազգային վարկանիշավորում ունեցող գիտական 

ամսագրերում տպագրված հոդվածների թիվը տատանվում է 4-ից 7, ինչը բավական 

փոքր ցուցանիշ է: 2016, 2017 թթ.-ին շուրջ 20%-ով (2015թ.-ի նկատմամբ) աճել է ՀՀ    

ԲՈԿ-ի ցուցակում ընդգրկված գիտական ամսագրերում տպագրված հոդվածների թիվը: 

 

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ  ԳԻՏԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ  2014 – 2018  ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ 

 

155 152 188 189 164

2014 2015 2016 2017 2018

 
 

 

ՎԵՐՋԻՆ 5 ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ ՄԵԿ ԴԱՍԱԽՈՍԻՆ ԸՆԿՆՈՂ ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԻՎԸ 

 

ՏԱՐԻ 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՔԱՆԱԿ 1 

ՊԴ ԿԱԶՄԻ 

ՔԱՆԱԿ 

ՄԵԿ ԴԱՍԱԽՈՍԻՆ 

ԸՆԿՆՈՂ ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԹԻՎ 

2014 155 246 0.63 

2015 152 247 0.62 

2016 188 246 0.76 

2017 189 246 0.77 

2018 164 242 0.68 

 

 

2014-2018 թթ.-ին մեկ դասախոսին բաժին ընկնող հրատարակությունների թիվը 

տատանվում է 0.62-ից 0.77, ընդ որում աճ է գրանցվել 2016 և 2017 թթ.-ին, իսկ 2018 թ.-ին 

կրկին նվազել է:  Աճը պայմանավորված է դասավանդողներին համալսարանի 

ցուցաբերած աջակցության ու խրախուսման քաղաքականության իրականացմամբ, իսկ 

2018 թ.-ի նվազումը կարող է պայմանավորված լինել ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ, 

մասնավորապես, ՇՊՀ-ում կատարված իրադարձություններով:

                                                           
1 Նախորդ տարիների հաշվետվությունների համեմատ ճշգրտված է ամբիոնների կողմից տրված 

տվյալներում ՇՊՀ Գիտական տեղեկագրում տպագրված հոդվածների քանակը: 
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ՎԵՐՋԻՆ 5 ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ 

ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ ՏՊԱԳՐՎԱԾ   

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ  

ՏԱՐԻ 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՔԱՆԱԿ 2 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ 

ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ 

ՏՊԱԳՐՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՔԱՆԱԿ 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ 

ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ 

ՏՊԱԳՐՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ % 

2014 155 2 1,3 

2015 152 0 0 

2016 188 4 2,2 

2017 189 5 2,7 

2018 164 2 1,22 

 

2016 և 2017 թթ.-ին աճել է օտարերկրյա գործընկերների հետ համահեղինակությամբ 

տպագրված գիտական աշխատությունների հաշվեկշիռը, որը պայմանավորված է նաև  ԳԿ-ի 

կողմից ֆինանսավորվող հայ-ռուսական գիտական նախագծի իրականացմամբ:  

 

ՎԵՐՋԻՆ 5 ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆ  

ՉՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՊԴ ԿԱԶՄԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ 

ՏԱՐԻ 
ՊԴ ԿԱԶՄԻ 

ՔԱՆԱԿ 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ՉՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՊԴ ԿԱԶՄԻ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ՉՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՊԴ ԿԱԶՄԻ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 

ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ % 

2014 246 158 64.2 

2015 247 164 66.4 

2016 246 167 67.9 

2017 246 154 62.6 

2018 242 169 69.8 

                                                     

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2014

2015

2016

2017

2018
Գիտական աշխատություն 

ներկայացրած ՊԴ կազմի 

ներկայացուցիչներ

Գիտական աշխատություն 

չներկայացրած ՊԴ կազմի 

ներկայացուցիչներ 

                                                           
2 Նախորդ տարիների հաշվետվությունների համեմատ ճշգրտված է ամբիոնների կողմից տրված 

տվյալներում  ՇՊՀ-ի  Գիտական տեղեկագրում տպագրված հոդվածների քանակը: 
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Գիտական գործունեություն չծավալող դասախոսների հաշվեկշիռն աճել է 2015 և 2016 

թթ.-ին, 2017թ.-ին նվազել է շուրջ 78%-ով (2016թ.-ի նկատմամբ), իսկ 2018թ.-ին աճել է շուրջ 

14%-ով (2017թ.-ի նկատմամբ): Սա նշանակում է, որ հարկավոր է մշակել համապատասխան 

քաղաքականություն՝ ընդլայնելու դասախոսների ներգրավվածությունը գիտական 

գործունեության ծավալման գործընթացում: 

Հարկավոր է ուշադրություն դարձնել, որ վերջին 3 տարիներին աճել են ինչպես 

միջազգային վարկանիշավորում ունեցող գիտական ամսագրերում, այնպես էլ ՌԴ ԲՈՀ-ի 

ցուցակում կամ РИНЦ համակարգում ընդգրկված գիտական ամսագրերում տպագրված 

հոդվածների քանակը: 

Սակայն արդյունքները բավարար չեն, քանի որ գիտական աշխատանքները հիմնականում 

տպագրվում են նույն անձանց կողմից: Նաև առկա է այն հանգամանքը, որ գիտական 

աստիճան և կոչում ստանալուց հետո դադարում են գիտական կամ մեթոդական 

աշխատանքներ իրականացնել, ինչը մտահոգիչ է, որը, սակայն, համապետական խնդիր է: 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից իրականացվող գործունեությունը 

գիտամանկավարժական է, հետևաբար անհրաժեշտ է մշակել պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի ծանրաբեռնվածության ձևավորման հիմնական նորմերի այնպիսի 

քաղաքականություն և ընթացակարգեր, որտեղ պարտադիր մաս կազմի գիտամեթոդական 

գործունեությունը: 
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Հարկավոր է նկատել, որ 2016-2017 ուստարում կենտրոնի կողմից գիտաժողովների 

հայտարարությունների տարածմամբ ապահովվել է ՊԴ կազմի այդ գիտաժողովներին 

մասնակցության որոշակի ներգրավվածություն, տարածվել է 18 հայտարարություն, 

մասնակցել են 23 դասախոսներ, սակայն 2017-2018 ուստարում տարածվել է 23 

հայտարարություն, սակայն ոչ ոք չի մասնակցել, 2018-2019 ուստարվա առաջին 

կիսամյակում տարածվել է 17 հայտարարություն, մասնակցել են 11 դասախոսներ: 

 

7.2. ՇՊՀ-Ի ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 

 

ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիրը հիմնադրվել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

մանկավարժական ինստիտուտի Գիտական խորհրի կողմից 2011թ.: Առաջին համարը 

հրատարակվել է 2013թ.: Առաջին տարում լույս է տեսել տեղեկագրի 2 համար՝ Ա 

(Մաթեմատիկական, բնագիտական, տեխնիկական գիտություններ, տնտեսագիտություն և 

աշխարհագրություն) և Բ (Հումանիտար ու հասարակական գիտություններ, դասավանդման 

մեթոդիկաներ) պրակներով, այնուհետև ՀՀ ԲՈԿ-ի պահանջով՝ 1 համար՝ կրկին Ա և Բ 

պրակներով:   Հոդվածները հավաքագրելուց հետո ենթարկվում են գրախոսության և միայն 

դրական կարծիքի դեպքում ներկայացվում են տպագրության:  

Պարբերականն ընդգրկված է ՀՀ ԲՈԿ-ի ցուցակում: 
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ՇՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻՆ ՀՈԴՎԱԾ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ 

ՔԱՆԱԿ՝  ԸՍՏ ՏԱՐԻՆԵՐԻ 

ՇՊՀ-ի հեղինակների 

քանակ 

Այլ հեղինակների քանակ Ընդհանուր 

հեղինակների քանակ 

2013     N1, ՊՐԱԿ Ա 

6 6 12 

2013     N1, ՊՐԱԿ Բ 

16 6 22 

Ընդամենը՝ 

22 12 34 

2013     N2, ՊՐԱԿ Ա 

11 10 21 

2013     N2, ՊՐԱԿ Բ 

16 4 20 

Ընդամենը՝ 

27 14 41 

Ընդամենը՝ 

49 26 75 

2014     N1, ՊՐԱԿ Ա 

14 45 59 

2014     N1, ՊՐԱԿ Բ 

21 27 48 

Ընդամենը՝ 

35 72 107 

2015     N1, ՊՐԱԿ Ա 

10 8 18 

2015     N1, ՊՐԱԿ Բ 

20 7 27 

Ընդամենը՝ 

30 15 45 

2016     N1, ՊՐԱԿ Ա 

9 12 21 

2016     N1, ՊՐԱԿ Բ 

17 6 23 

Ընդամենը՝ 

28 18 44 

2017     N1, ՊՐԱԿ Ա 

7 3 10 

2017     N1, ՊՐԱԿ Բ 

21 9 30 

Ընդամենը՝ 

28 12 40 

2018     N1, ՊՐԱԿ Ա 

9 13 22 

2018     N1, ՊՐԱԿ Բ 

19 11 30 

Ընդամենը՝ 

28 24 52 
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ՇՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻՆ ՀՈԴՎԱԾ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ  

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ՝ ԸՍՏ ՏԱՐԻՆԵՐԻ 

 

                

2013 2014 2015 2016 2017 2018

49
35 30 28 28 2826

72

15 18
12

24

ՇՊՀ հեղինակների քանակ Դրսի հեղինակների քանակ

 
 

ՇՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ  

ՔԱՆԱԿ ԸՍՏ ՏԱՐԻՆԵՐԻ3 

 

ՇՊՀ հեղինակների 

մասնակցությամբ 

հոդվածների 

քանակ 

Միայն այլ հեղինակների 

մասնակցությամբ 

հոդվածների քանակ 

Ընդհանուր 

հոդվածների քանակ 

2013     N1, ՊՐԱԿ Ա 

6 3 9 

2013     N1, ՊՐԱԿ Բ 

15 4 19 

Ընդամենը 

21 7 28 

2013     N2, ՊՐԱԿ Ա 

8 3 11 

2013     N2, ՊՐԱԿ Բ 

14 3 17 

Ընդամենը 

22 6 28 

Ընդամենը 

43 13 56 

2014     N1, ՊՐԱԿ Ա 

12 17 29 

2014     N1, ՊՐԱԿ Բ 

19 21 40 

Ընդամենը 

  38 69 

                                                           
3 Եթե հոդվածը տրված է համահեղինակությամբ, ապա այն ներառված է «ՇՊՀ հեղինակների 

մասնակցությամբ հոդվածների քանակ» սյան տակ 
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2015     N1, ՊՐԱԿ Ա 

8 3 11 

2015     N1, ՊՐԱԿ Բ 

20 2 22 

Ընդամենը՝ 

28 5 33 

2016     N1, ՊՐԱԿ Ա 

8 5 13 

2016     N1, ՊՐԱԿ Բ 

17 2 19 

Ընդամենը՝ 

25 7 32 

2017     N1, ՊՐԱԿ Ա 

6 2 8 

2017     N1, ՊՐԱԿ Բ 

17 4 21 

Ընդամենը՝ 

23 6 29 

2018     N1, ՊՐԱԿ Ա 

9 5 14 

2018     N1, ՊՐԱԿ Բ 

18 5 23 

Ընդամենը՝ 

27 10 37 

 

 

 

ՇՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ  

ՔԱՆԱԿ ԸՍՏ ՏԱՐԻՆԵՐԻ 

 

                     
2013 2014 2015 2016 2017 2018

43 31 28 25 23 2713
38

5 7 6 10

ՇՊՀ հեղինակների մասնակցությամբ հոդվածների քանակ

Դրսի հեղինակների մասնակցությամբ հոդվածների քանակ
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Հիմնականում 3-4 ամբիոններ են, որ ակտիվություն են ցուցաբերում, մինչդեռ ՇՊՀ-ի  

Գիտական տեղեկագրում կարող են տպագրվել հոդվածներ բոլոր ոլորտներից: Սա 

բավական մտահոգիչ է, և հարկավոր է աշխատանքներ ծավալել բոլոր ամբիոնների 

ներգրավվածությունն ապահովելու նպատակով: 

2013-2017 թթ.-ին ՇՊՀ-ում հետազոտողի կրթական ծրագրով ուսումնառողների 

կողմից տպագրված հոդվածների առավելագույն թիվը երկուսն է, մինչդեռ տարբեր 

տարիներին ուսումնառողների թիվը կազմում է 16-34: 

 

ՇՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ ԽՄԲԱԳՐՄԱՆ, ՍՐԲԱԳՐՄԱՆ, ՄԱԿԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ 

ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐ ԸՍՏ ՏԱՐԻՆԵՐԻ4 

Խմբագրման, սրբագրման, 

մակետավորման գումար (ՀՀ 

դրամ) 

Տպագրության գումար (ՀՀ դրամ) 

2013     N1 ՊՐԱԿ Ա,Բ 

160.000 150.000 

2013    N2  ՊՐԱԿ Ա,Բ 

160.000 150.000 

2014    N1  ՊՐԱԿ Ա,Բ 

920.000 600.000 

2015    N1  ՊՐԱԿ Ա,Բ 

460.000 392.000 

2016    N1  ՊՐԱԿ Ա,Բ 

467.000 540.000 

2017    N1  ՊՐԱԿ Ա,Բ 

408.000  430.000 

2018    N1  ՊՐԱԿ Ա,Բ 

432.000 - 

 

Գիտական տեղեկագրին ներկայացված, տպագրված և մերժված հոդվածների քանակի 

ու հաշվեկշռի աղյուսակ 

 

Տարի 

ՇՊՀ Գիտական 

տեղեկագրին 

ներկայացրած 

հոդվածների 

քանակ 

Հեղինակներին հետ 

վերադարձված  

հոդվածների քանակ 

Տպագրված 

հոդվածների 

քանակ 

Տպագրված 

հոդվածների 

հաշվեկշիռը % 

2013 71 15 56 78,9 

2014 90 21 69 76,7 

2015 46 12 33 73,9 

2016 42 10 32 76,2 

2017 40 11 29 72,5 

2018 46 9 37 80,4 

                                                           
4 Տվյալները տրամադրվել են Ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվառման բաժնի կողմից: 
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ՇՊՀ-ի Գիտական տեղեկագրին ներկայացված հոդվածների շուրջ 73-80%-ն է 

տպագրվել, իսկ շուրջ 20-27 %-ն արտաքին գրախոսման արդյունքում արժանացել է 

բացասական կարծիքի:  

 

 

7.3. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄ 

 

Արդեն չորրորդ տարին է (2014, 2015, 2016, 2017)՝ համալսարանը 

գիտահետազոտական և գիտամեթոդական գործունեության խրախուսման նպատակով 

պրոֆեսորադասախոսական կազմին տրամադրում է հավելավճար՝ դուրս գալով 

«Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտահետազոտական և գիտամեթոդական 

աշխատանքների խթանման» ընթացակարգում (հաստատված 27 սեպտեմբերի 2014 թ. 

նիստում) ամրագրված գիտական գործունեության տեսակներից։ 

 

2017 Թ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎՈՂ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐ՝ 

ԸՍՏ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ 

ԱՄԲԻՈՆՆԵՐ 

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓ /ՀՀ 

ԴՐԱՄ/ 

2017 թ. 2018 թ. 
ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Մաթեմատիկա, ֆիզիկա և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 
911.550 

983.100 

Աշխարհագրություն, կենսաբանություն և քիմիա 275.700 505.670 

Գործարարություն և վարչարարություն 139.800 199.200 

Ընդամենը    1.327.050 1.687.970 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Պատմություն և փիլիսոփայություն  565.000 407.500 

Իրավագիտություն և քաղաքագիտություն  0 105.000 
Հոգեբանություն, սոցիոլոգիա և սոցիալական 

աշխատանք 
121.600 

60.000 

Ընդամենը 706.600 572.500 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Հայոց լեզու և գրականություն 225.000 210.000 

Ռուսաց լեզու և գրականություն 265.000 195.000 

Անգլերեն լեզու և գրականություն 175.000 217.500 

Միջմշակութային հաղորդակցություն և զբոսաշրջություն 51.250 25.000 

Արվեստ 130.000 177.500 

Ընդամենը 846.250 825.000 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Մանկավարժություն 120.000 50.000 

Ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և 166.100 86.100 
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մեթոդիկա 

Ընդամենը 286.100 136.100 

  

Ռազմական 0 0 

Ընդամենը 3.166.000 3.221.570 

 

 

                      

1 327 050

706 600 846 250

286 100

1687970

572500
825000

136100

 

 

 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՊԴ ԿԱԶՄԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 2014 – 2018 

ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐ 

 

 

 

Չորս տարիների վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ընթացակարգը ծառայում է 

համալսարանի որդեգրած քաղաքականությանը, սակայն վերջինս ունի վերանայման 

կարիք՝ դուրս գալով ՀՀ բուհերի վարկանիշավորման համակարգում գիտական 

գործունեության տեսակների գնահատման ցուցիչների կշռից։
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7.4. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

Համալսարանն իր միջոցների հաշվին 2016 թ.-ից հայտարարել է պայմանագրային 

թեմատիկ ֆինանսավորվող դրամաշնորհի մրցույթ՝ պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

և ուսանողների կողմից իրականացվող գիտական (գիտամեթոդական) գործունեության 

համար։ Դրամաշնորհը համալսարանի գիտական գործունեության ներքին 

ֆինանսավորման ձևերից է և միտված է պրոֆեսորադասախոսական կազմի և 

ուսանողական համակազմի գիտական գործունեության հետագա զարգացմանը, ինչպես 

նաև ուսումնական գործընթացում հետազոտական աշխատանքների արդյունքների 

ներդրմանը։ Դրամաշնորհը տրամադրվում է համալսարանի բոլոր 

մասնագիտությունների հետ սերտ առնչվող հիմնարար և կիրառական գիտական 

հետազոտություն իրականացնելու համար 3-4 անձից կազմված հետազոտական 

(գիտական թեմայի) խմբերի (այսուհետ՝ Խումբ) նախաձեռնությամբ ներկայացված և 

մրցութային կարգով ընտրված մինչև 3 գիտական թեմաներին՝ 12 կամ 24 ամիս 

ժամկետով՝ առավելագույնը համապատասխանաբար 4 և 8 միլիոն ՀՀ դրամ: Խմբում 

պարտադիր պետք է ընդգրկվի բարձր առաջադիմությամբ ՇՊՀ-ի առնվազն 1 ուսանող 

(բակալավրի 3-4-րդ կուրսի կամ մագիստրոսի կամ ասպիրանտ/հայցորդի կրթական 

աստիճանի)։ 

Գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի մրցույթի` 2016թ. 

սեպտեմբեր ամսին տրված հայտարարությանը համապատասխան՝ Շիրակի պետական 

համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից ներկայացվել է 7  հայտ. 

№ ԱՄԲԻՈՆ ԽՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԹԵՄԱ 

1. 

Մաթեմատիկա, ֆիզիկա 

և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

1.Սերոբյան Երվանդ /ղեկ./ 

2.Մանուկյան Վարդան 

3.Սուլթանյան Խաչատուր 

4.Խալիֆյան Լիլիթ 

Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների 

կիրառմամբ ֆիզիկայի 

խնդիրների լուծման 

ներկայացումը շարժուն 

տեսապատկերներով 

2. 

Մաթեմատիկա, ֆիզիկա 

և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

1.Նիկողոսյան Հրաչիկ 

/ղեկ./ 

2.Մովսիսյան Անի 

3.Արեստակեսյան    

Ալվարդ   

Նանոչափական 

կիսահաղորդչային 

հետերոկառուցվածքներում 

ընդհատ վիճակների և ոչ 

գծային օպտիկական 

երևույթների 

ուսումնասիրության մի քանի 

հարցեր 

3. 
Գործարարություն և 

վարչարարություն 

1.Մկրտչյան Արթուր /ղեկ./ 

2.Սուքիասյան Արամ 

3.Իսրայելյան Խաչատուր 

4.Խաչատրյան Լաուրա  

Իննովացիոն կլաստերի 

ձևավորումը որպես Շիրակի 

տարածաշրջանի 

գիտակրթական և 
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Հ 

 

 

 

 

 

 

Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ներկայացված հայտերից ներքոնշյալ երեք թեմաները ներբուհական խորհրդի կողմից 

տեխնիկական ստուգման և  արտաքին փորձաքննության փուլերի արդյունքում 

ներկայացվել են ֆինանսավորման: 

 

 

 

 

 

արտադրական կառույցների 

մրցունակության 

բարձրացման միջոց 

4. 

Աշխարհագրություն, 

կենսաբանություն և 

քիմիա 

1.Ադամյան Նելլի /ղեկ./ 

2.Ավագյան Կարինե 

3.Ամազարյան Աիդա 

4.Միքայելյան Հռիփսիմե 

Բնագիտական առարկաների 

«Դասավանդման                                     

մեթոդիկա» դասընթացների 

ծրագրերի բարելավում` 

«Ինտեգրված թեմատիկ 

միավորներ» թեմայի 

ներառումով 

5. 

Աշխարհագրություն, 

կենսաբանություն և 

քիմիա 

1.Մարտիրոսյան Լևոն 

/ղեկ./ 

2.Սարգսյան Ռուդոլֆ 

3.Գրիգորյան Անահիտ 

4.Հարությունյան Քաջիկ  

Հայաստանի 

Հանրապետության 

հյուսիսային մարզերի 

(Շիրակ, Լոռի, Տավուշ) 

բնական պայմանների 

ռեկրեացիոն գնահատումը 

6. 
Հայոց լեզու և 

գրականություն 

1.Խաչիկյան Գագիկ /ղեկ./ 

2.Մանասյան Լուսինե 

3.Հովհաննիսյան Օֆելյա 

4.Թովմասյան Լիլիթ  

Հասարակական, ազգային, 

բարոյական 

հիմնախնդիրներն ու գրական 

տիպերը ժամանակակից հայ 

թատերգության 

գեղարվեստական 

համակարգում 

7. 

Հոգեբանություն, 

սոցիոլոգիա և 

սոցիալական 

աշխատանք 

1.Կարապետյան Վլադիմիր 

/ղեկ./ 

2.Սահակյան Կարինե 

3.Պապիկյան Վարդան 

4.Նիկողոսյան Ալմիրա   

Հոգեբանական աջակցության 

բաղադրիչների ակտիվացման 

ուղիները ներառական 

կրթության համակարգում 
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N ԱՄԲԻՈՆ ԹԵՄԱ 
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20
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Ի
Ն

Ա
Ն

Ս
Ա

Վ
Ո

Ր
Ո

Ւ
Մ

 

Հ
Հ

 Դ
Ր

Ա
Մ

 

1 

Աշխարհագրություն, 

կենսաբանություն և 

քիմիա 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

հյուսիսային 

մարզերի (Շիրակ, 

Լոռի, Տավուշ) 

բնական 

պայմանների 

ռեկրեացիոն 

գնահատումը 

2 

տարի 
8 000 000 4 000 000 4 000 000 

2 

Աշխարհագրություն, 

կենսաբանություն և 

քիմիա 

Բնագիտական 

առարկաների 

«Դասավանդման 

մեթոդիկա» 

դասընթացների 

ծրագրերի 

բարելավում` 

«Ինտեգրված 

թեմատիկ 

միավորներ» թեմայի 

ներառումով 

1 

տարի 
4 000 000 4 000 000 x 

3 

Մաթեմատիկա, 

ֆիզիկա և 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների 

կիրառմամբ 

ֆիզիկայի խնդիրների 

լուծման 

ներկայացումը 

շարժուն 

տեսապատկերներով 

2 

տարի 
8 000 000 4 000 000 4 000 000 

 

2018թ. մարտ ամսին ավարտվել է «Բնագիտական առարկաների «Դասավանդման 

մեթոդիկա» դասընթացների ծրագրերի բարելավում` «Ինտեգրված թեմատիկ 

միավորներ» թեմայի ներառումով» թեման, և ամփոփիչ հաշվետվությունը ներկայացվել 

է գիտական խորհրդին: 

Ներբուհական դրամաշնորհի մասին տեղեկատվությունը և 2017-2018թթ. ընթացքում 

խմբերի կողմից ներկայացված եռամսյա ու ամփոփիչ հաշվետվությունները 

տեղադրված են ՇՊՀ-ի  պաշտոնական կայքում: 
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Գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի մրցույթի` 2017թ. 

սեպտեմբեր ամսին տրված հայտարարությանը համապատասխան՝ Շիրակի պետական 

համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից ներկայացվել է 3  հայտ. 

 

№ ԱՄԲԻՈՆ ԽՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԹԵՄԱ 

1. 
Հայոց լեզու և 

գրականություն 

1. Հովիկ Մելքոնյան /ղեկ./ 

2. Անահիտ Հովհաննիսյան 

3. Էլվիրա Զարգարյան 

4. Էմմա Կարապետյան 

Ուսանողների գիտելիքների 

ստուգման և գնահատման 

մեթոդաբանական 

սկզբունքները որակի 

ընդհանուր կառավարման 

համատեքստում 

2. 
Գործարարություն և 

վարչարարություն 

1. Արթուր Մկրտչյան /ղեկ./ 

2. Արամ Սուքիասյան 

3. Խաչատուր Իսրայելյան 

4. Լաուրա Խաչատրյան 

Իննովացիոն 

գիտաարտադրական 

կլաստերի ձևավորման 

հարցերի հետազոտությունը 

Շիրակի տարածաշրջանում 

3. 

Մաթեմատիկա, ֆիզիկա 

և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

1. Հենրիկ Դրմեյան /ղեկ./ 

2. Նունե Նազարյան 

3. Արմեն Մելքոնյան 

4. Քնարիկ Երիցյան 

Ցուցադրական փորձերի և 

լաբորատոր 

աշխատանքների 

իրականացումը ֆիզիկայի 

դպրոցական դասընթացում 

 

Ներկայացված հայտերից ներքոնշյալ մեկ թեման ներբուհական խորհրդի կողմից 

տեխնիկական ստուգման և  արտաքին փորձաքննության փուլերի արդյունքում 

ներկայացվել է ֆինանսավորման: 

 

N ԱՄԲԻՈՆ ԹԵՄԱ 

Տ
Ե

Վ
Ո

Ղ
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

 

Ը
Ն

Դ
Հ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Ր
 

Ֆ
Ի

Ն
Ա

Ն
Ս

Ա
Վ

Ո
Ր

Ո
Ւ

Մ
 

Հ
Հ

 Դ
Ր

Ա
Մ

 

20
17

 Թ
. Ֆ

Ի
Ն

Ա
Ն

Ս
Ա

Վ
Ո

Ր
Ո

Ւ
Մ

 

Հ
Հ

 Դ
Ր

Ա
Մ

 

20
18

 Թ
. Ֆ

Ի
Ն

Ա
Ն

Ս
Ա

Վ
Ո

Ր
Ո

Ւ
Մ

 

Հ
Հ

 Դ
Ր

Ա
Մ

 

1 

Մաթեմատիկա, 

ֆիզիկա և 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

Ցուցադրական փորձերի և 

լաբորատոր 

աշխատանքների 

իրականացումը ֆիզիկայի 

դպրոցական 

դասընթացում 

2 

տարի 
7 700 000 3 700 000 4 000 000 
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Ներբուհական դրամաշնորհի մասին տեղեկատվությունը և 2018թ. ընթացքում խմբի 

կողմից ներկայացված վեցամսյա հաշվետվությունը տեղադրված են ՇՊՀ-ի  

պաշտոնական կայքէջում: 

Ստորև ներկայացված է ֆինանսավորվող թեմաների՝ ուսումնական գործընթացում 

արդյունքների ներդրման վերլուծությունը. 

 

N ԱՄԲԻՈՆ ԽՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ 
ՈՒՂՂՈՒԹՅ

ՈՒՆ 

ԸՍՏ 

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ 

ՊԼԱՆԻ 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅ

ԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Ի ՆԵՐԴՐՈՒՄ 

ՈւՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒ

Մ 

ԸՍՏ 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒ

ՆՆԵՐԻ 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ՆԵՐԴՐՈՒՄ 

ՈւՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

1 

Աշխարհագրությ

ուն, 

կենսաբանությու

ն և քիմիա 

1.Մարտիրոսյան Լևոն /ղեկ./ 

2.Սարգսյան Ռուդոլֆ  

3.Գրիգորյան Անահիտ  

4.Հարությունյան Քաջիկ  

Գիտություն 

երկրի 

մասին 

Նախատեսված 

չէ 
Ներդրված չէ 

2 

Աշխարհագրությ

ուն, 

կենսաբանությու

ն և քիմիա 

1.Ադամյան Նելլի/ղեկ./ 

2.ԱվագյանԿարինե 

3.Ամազարյան Աիդա 

4.Միքայելյան Հռիփսիմե 

Դասավանդմ

ան 

մեթոդիկա 

Նախատեսված 

չէ 
Ներդրված չէ 

3 

Մաթեմատիկա, 

ֆիզիկա և 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

1.Սերոբյան Երվանդ /ղեկ./ 

2.Մանուկյան Վարդան  

3.Սուլթանյան Խաչատուր  

4.Խալիֆյան Լիլիթ  

Դասավանդմ

ան 

մեթոդիկա 

Նախատեսված է 

Ներդրված է. 

1. Թեմայի 

շրջանակում 

կուրսային, 

անհատական 

աշխատանքների, 

մագիստրոսական 

թեզերի 

հանձնարարում: 

2. Մանկավարժակ

ան պրակտիկայի 

անցկացման 

ընթացքում 

ինտեգրացված 

դասի անցկացում 

դպրոցում: 

3. Ինտեգրացված 

բաց դասերի 

անցկացում 

բնագիտամաթեմա

տիկական 

ֆակուլտետի 

ուսանողների 

մասնակցությամբ: 

4 

Մաթեմատիկա, 

ֆիզիկա և 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

1.Դրմեյան Հենրիկ /ղեկ./ 

2.Նազարյան Նունե 

3. Մելքոնյան Արմեն 

4.Հարոյան Տաթև   

Դասավանդմ

ան 

մեթոդիկա 

Նախատեսված 

չէ 
Ներդրված չէ 
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Հարկավոր է աշխատանք տանել և հետևողական լինել, որպեսզի ներբուհական 

դրամաշնորհային ծրագրի արդյունքները ներդրվեն ՇՊՀ-ի ուսումնական 

գործընթացում: 

Հարկավոր է նշել, որ առկա էր որոշ բացթողում ներբուհական դրամաշնորհային 

ծրագրերի հաշվետվությունների կազմակերպման գործընթացում, այստեղ խախտվել էր 

«ՇՊՀ հիմնադրամի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի 

տրամադրման» կարգի 33 կետը: Ռեկտորի հրամանով ձևավորված փորձագիտական 

խորհրդի նիստում դիտարկվել և գնահատվել են նաև այդ ժամանակահատվածի 

հաշվետվությունները: Հաշվետվությունները պարբերաբար, ըստ կարգի տեղադրվում 

են ՇՊՀ-ի կայքէջի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահվման և  կառավարման 

բաժնի «Ներբուհական մրցույթներ» ենթաբաժնում: 

2019 թ.-ին ֆինանսավորվող ներբուհական դրամաշնորհի հայտարարությունը 

տրված է։ Մրցույթի արդյունքները կամփոփվեն մինչև 2019 թ.-ի մարտ ամսվա վերջ:  

Հարկավոր է նշել, որ ներբուհական դրամաշնորհային ծրագիրը նպաստում է 

ուսանողների ներգրավվածության բարձրացմանը, գիտական գործունեությանը՝ 

միաժամանակ ապահովելով նրանց կողմից տպագրված հոդվածների թվաքանակի աճ: 

 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ  ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՈՒՄ 

 

 
Ուսանողների քանակ 

Տպագրված հոդվածների քանակ 

/ուսանողների մասնակցությամբ/ 

2017 3 5 

2018 4 3 

 

7.5.ԳՊԿ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 

 

N 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄ

ԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐ 
ԹԵՄԱ ԱՆԴԱՄՆԵՐ 

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈ

ՐՄԱՆ ՉԱՓ 

(ՀՀ ԴՐԱՄ) 

1.  2013-2015 

Միկրոպոլյար առաձգական 

բարակ ձողերի, սալերի և 

թաղանթների երկրաչափական 

ոչ գծային տեսություն 

Սարգսյան Սամվել 

Սարգսյան Արմենուհի 

Ֆարմանյան Անահիտ 

Ալվաջյան Շուշանիկ 

Ժամակոչյան Քնարիկ 

15.000.000 

2.  2015-2017 

Վերջավոր էլեմենտների 

մեթոդի զարգացումը և 

կիրարկումը միկրոպոլյար 

առաձգական բարակ ձողերի, 

սալերի և թաղանթների 

տեսությունների եզրային 

խնդիրների թվային 

լուծումների կառուցման 

համար 

Սարգսյան Սամվել 

Ֆարմանյան Անահիտ 

Սարգսյան Արմենուհի 

Ալվաջյան Շուշանիկ 

Ժամակոչյան Քնարիկ 

14.000.000 

3.  2015-2017 

Բյուրեղային նյութերում 

կառուցվածքի արատների 

հայտնաբերման 

Դրմեյան Հենրիկ 

Գրիգորյան Գոհար 

Կնյազյան Զորի 

6.750.000 
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ռենտգենոդիֆրակցիոն 

մեթոդների և տեխնիկական 

միջոցների մշակումը 

4.  2015-2017 

Ամորֆ-բյուրեղային 

կառուցվածքով պոլիմերային 

համակարգերի կոնտինուալ 

դինամիկական մոդելի 

մշակումը բարձր 

հաճախականությամբ 

գրգռումների դեպքում 

Սարգսյան Սամվել 

Սարգսյան Արմենուհի 

Մարգարյան Լիլիթ 

Ժամակոչյան Քնարիկ 

9.000.000 

5.  2016-2017 

Նանո և միկրոտեխնիկական 

նյութերի և կառուցվածքների 

մեխանիկայի պրոբլեմներ 

(բազային) 

Սարգսյան Սամվել 

Սարգսյան Արմենուհի 

Ժամակոչյան Քնարիկ 

3.000.000 

6.  2017-2018 

Նանո և միկրոտեխնիկական 

նյութերի և կառուցվածքների 

մեխանիկայի պրոբլեմներ 

(բազային) 

Սարգսյան Սամվել 

Սարգսյան Արմենուհի 

Ժամակոչյան Քնարիկ 

3.000.000 

7.  2018-2020 

Միկրոպոլյար առաձգական 

բարակ ձողերի, սալերի և 

թաղանթների՝ ըստ 

կայունության հաշվարկման 

հիմունքներ 

Սարգսյան Սամվել 

Սարգսյան Արմենուհի 

Ժամակոչյան Քնարիկ 

8.400.000 

8.  2018-2020 

Նանո ոչ չափական 

կիսահաղորդչային 

ենթակառուցվածքներում 

ընդհատ վիճակների և 

կոհերենտ ոչ ստացիոնար 

օպտիկական երևույթների 

ուսումնասիրության մի քանի 

հարցեր 

Նիկողոսյան Հրաչիկ 

Հարությունյան Սաշա 

Մանուկյան Վարդան 

Մովիսիյան Արմեն 

8.932.000 

9.  2018-2020 

Մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի 

որոշ սկզբունքների կիրառումը 

հանրակրթության ոլորտում 

ուսուցման 

արդյունավետության 

բարձրացման նպատակով 

Սերոբյան Երվանդ 

Նիկողոսյան Գագիկ 

Մկրտչյան Գոհար 

Խալիֆյան Լիլիթ 

11.224.000 

10.  2018-2019 

Ասիմետրիկ շերտավոր 

ամրավորումներ պարունակող 

պոլիմերային 

նանոկառուցվածքների 

առաձգական 

հատկությունների 

մոդելավորումը 

Սարգսյան Արմենուհի 

Սարգսյան Սամվել 

Մարգարյան Լիլիթ 

Ժամակոչյան Քնարիկ 

9.000.000 

11.  2018-2019 

Նանո և միկրոտեխնիկական 

նյութերի և կառուցվածքների 

մեխանիկական պրոբլեմների 

լաբորատորիայի պահպանում 

(բազային) 

Սարգսյան Սամվել 

Սարգսյան Արմենուհի 

Ժամակոչյան Քնարիկ 

2.802.600 
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Գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող գիտահետազոտական 

նախագծերի թիվը աճել է 2013-2014 թթ.՝ 1-ական, 2015 թ.՝ 2, 2016-2017 թթ.՝ 4-ական, 2018 

թ.՝ 5: Ընդ որում՝ հարկավոր է նշել, որ բոլոր նախագծերն իրականացվում են 

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի ՊԴ կազմի 

կողմից: 

 

ՎԵՐՋԻՆ 5 ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐՈՒՄ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ՊԴ 

ԿԱԶՄԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ 

 

ՏԱՐԻ 

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ 

ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ՊԴ ԿԱԶՄԻ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ 5 

ՊԴ ԿԱԶՄԻ 

ՔԱՆԱԿ 

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ 

ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ՊԴ ԿԱԶՄԻ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 

ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ % 

2014 5 246 2 

2015 9 247 3,6 

2016 8 246 3,3 

2017 16 246 6,5 

2018 17 242 7 

 
Նկատելի է կայուն աճ, ինչը պայմանավորված է նաև ներբուհական 

դրամաշնորհային ծրագրերի ներդրմամբ: 

 

 

7.6.ՇՊՀ-ՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ 

 

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակից պլանավորվել և ամբիոնների կողմից 

կազմակերպվել են գիտական սեմինարներ, որոնք հնարավորություն են ընձեռում ՊԴ 

կազմի և ուսանողների գիտական գործունեության ակտիվության համար: 

Գիտական սեմինարների վերաբերյալ տեղեկատվությունը մշտապես թարմացվում է 

ՇՊՀ-ի կայքէջի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման 

կենտրոն բաժնի Գիտաժողովներ և գիտական սեմինարներ ենթաբաժնում: 

2018-2019  ուստարում այդ գործընթացը շարունակվում է: 

 
 

                                                           
5 2018թ. ընթացքում գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավված ՇՊՀ-ի 2 աշխատակիցներ 

կան, ովքեր ՊԴ կազմի ներկայացուցիչներ չեն: 
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7.7. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝ ‹‹ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ›› ԹԵՄԱՅՈՎ 
 

2018-2019 ուստարվա առաջին կիսամյակում՝ 2018թ. հոկտեմբերի 26-27-ը, Շիրակի 

պետական համալսարանում կայացել է «Կրթության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով 

միջազգային գիտաժողովը: Գիտաժողովի նպատակը հանրակրթության ոլորտում և բուհում 

իրականացվող բարեփոխումներ, կրթության արդի հիմնախնդիրներ, նորագույն մեթոդներ 

քննարկելը, կարծիքներ փոխանակելը և անհրաժեշտ առաջարկներ ներկայացնելն էր: 

Գիտաժողովին մասնակցության 120 հայտ է ներկայացվել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ 

Ռուսաստանի, Վրաստանի, Չեխիայի, Սլովակիայի, Ռումինիայի մի շարք համալսարանների 

մասնագետներից: Հոկտեմբերի 26-ին գիտաժողովի աշխատանքները կազմակերպվեցին 

լիագումար նիստում և 3 բաժիններում՝ մանկավարժություն, մասնավոր մեթոդիկաներ, 

հատուկ մանկավարժություն: Գիտաժողովի լիագումար նիստին ողջույնի խոսքով հանդես է 

եկել ՇՊՀ-ի ռեկտորի ԺՊ Երվանդ Սերոբյանը, ընթերցվել են ՀՀ ԿԳՆ նախարար 

Ա. Հարությունյանի, ՀՀ ԿԳՆ Գիտության կոմիտեի նախագահ Ս. Հարությունյանի ողջույնի 

ուղերձները: Զեկուցմամբ հանդես են եկել պրոֆեսորներ Ի. Կարապետյանը և Ռ. Մարդոյանը: 

Ճաշի ընդմիջումից հետո, որն ուղեկցվել է Գյումրու սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժշտավար 

Երվանդ Վարոսյանի լարային քառյակի՝ դասական երաժշտության կատարմամբ, 

գիտաժողովի աշխատանքները շարունակվեցին բաժիններում, որտեղ ծրագրին 

համապատասխան զեկուցումներով հանդես եկան ոլորտի մասնագետները: Գիտաժողովի 

աշխատանքներից հետո արտասահմանից ժամանած հյուրերի համար կազմակերպվել է 

էքսկուրսիա, որի ընթացքում հյուրերը ծանոթացել են Գյումրու պատմամշակութային 

նշանակություն ունեցող արժեքներին: Հոկտեմբերի 27-ին գիտաժողովի աշխատանքները 

շարունակվել են 2 բաժիններում՝ մանկավարժություն, մասնավոր մեթոդիկաներ: Ճաշի 

ընդմիջումից հետո, որն այս անգամ ուղեկցվել է դաշնակահարի՝ դասական երաժշտության 

կատարմամբ, գիտաժողովի աշխատանքները շարունակվել են բաժիններում և ծրագրով 

նախատեսված պաստառային զեկուցումների ընթացքում: Աշխատանքների ավարտից հետո 

գիտաժողովի արդյունքներն ամփոփվեցին համանախագահների կողմից, ովքեր 

հաստատեցին, որ բաժիններում գիտաժողովն անցել է բուռն քննարկումներով, կարծիքների 

փոխանակմամբ, բարձրացված խնդիրների համար լուծումների առաջադրմամբ: Նշվեց նաև, 

որ որոշ քննարկումների և առաջարկությունների արդյունքում հեղինակների ներկայացրած 

հոդվածները կենթարկվեն մասնակի փոփոխությունների: Գիտաժողովի ընթացքում 

մասնակիցների համար, ըստ անհրաժեշտության, ապահովվել է համաժամանակյա 

թարգմանություն: Գիտաժողովի կազմակերպման հարցերում աջակցություն են ցուցաբերել 

նաև ուսանողները՝ ապահովելով, օրինակ, երկլեզու թարգմանություն էքսկուրսիայի 

ժամանակ, ինչը յուրօրինակ փորձառություն էր նրանց համար: Ներկայացված գիտական այն 

հոդվածները, որոնք արտաքին գրախոսման արդյունքում կերաշխավորվեն տպագրության, 

լույս կտեսնեն գիտաժողովի աշխատանքների ժողովածուում: 

Հարկավոր է նշել, որ գիտաժողովի առաջին հայտարարությունը տարածվել է դեռևս      

2017 թ.-ին, սակայն մինչև 2018 թ.-ի սեպտեմբեր ամիսը ընդամենը 10 մասնակցության հայտ 

էր ներկայացվել, 2018 թ.-ի սեպտեմբերին տարածվեց երկրորդ տեղեկատվական 

հայտարարությունը, որից հետո նոր մեծ ակտիվություն դրսևորվեց:  
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Գիտաժողովի վերաբերյալ տեղեկատվությունն առկա է ՇՊՀ կայքէջի Գիտական 

քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն բաժնի Գիտաժողովներ և 

գիտական սեմինարներ ենթաբաժնում: Գիտաժողովը լուսաբանվել է ինչպես համալսարանի 

լրագրի, այնպես էլ տարբեր հեռուստաընկերությունների կողմից: 

http://shsu.am/shsu-international-

conferance/?fbclid=IwAR3Yc6Oe_4dmFwnhE8N9W5SvV2qaBTR3oVgMgthVPR6LXWpFRQMb92Y

5lPg 

Գիտաժողովի նյութերի տպագրության գործընթացը դեռևս ընթացքի մեջ է: 

Աշխատանքները գտնվում են գրախոսման փուլում: 

 

http://shsu.am/shsu-international-conferance/?fbclid=IwAR3Yc6Oe_4dmFwnhE8N9W5SvV2qaBTR3oVgMgthVPR6LXWpFRQMb92Y5lPg
http://shsu.am/shsu-international-conferance/?fbclid=IwAR3Yc6Oe_4dmFwnhE8N9W5SvV2qaBTR3oVgMgthVPR6LXWpFRQMb92Y5lPg
http://shsu.am/shsu-international-conferance/?fbclid=IwAR3Yc6Oe_4dmFwnhE8N9W5SvV2qaBTR3oVgMgthVPR6LXWpFRQMb92Y5lPg
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«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ»  

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
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ՀՀ, Գյումրի 
Շիրակի պետական 

համալսարան 
26 0 16 21 26 16 21 

ՀՀ 

Երևանի պետական 

համալսարան 
3 1 2 4 

51 28 41 

Հայաստանի 

պետական 

մանկավարժական 

համալսարան 

20 6 15 19 

Հայաստանի 

ազգային 

պոլիտեխնիկական 

համալսարանի 

Գյումրու 

մասնաճյուղ 

2 0 1 1 

Հայաստանի 

պետական 

տնտեսագիտական 

համալսարանի 

Գյումրու 

մասնաճյուղ 

1 0 0 1 

Երևանի Վ. 

Բրյուսովի անվան 

պետական 

լեզվահասարակագի

տական 

համալսարան 

1 0 1 1 

Երևանի պետական 

բժշկական 

համալսարան 

2 0 0 1 

Հայաստանի 

ճարտարապետությ

ան և 

շինարարության 

ազգային 

համալսարան 

1 0 1 1 

Հայաստանի 

ֆիզիկական 
0 1 0 1 
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կուլտուրայի և 

սպորտի պետական 

ինստիտուտ 

Հայ-Ռուսական 

(Սլավոնական) 

համալսարան 

0 1 1 1 

Վանաձորի 

պետական 

համալսարան 

7 0 4 7 

Արցախի պետական 

համալսարան 
0 1 1 1 

Դպրոցներ 4 0 2 3 

Արտասահմ

ան 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет 

4 18 21 26 

44 30 41 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова 

1 0 0 1 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет 

2 0 2 2 

Национальный 

государственный 

Университет 

физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта 

1 0 1 1 

Санкт-

Петербургский 

университет 

государственной 

противопожарной 

службы 

1 0 1 1 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет  

0 1 0 0 

Телавский 

государственный 

университет 

0 2 0 1 

University of South 

Bohemia 
4 0 0 3 

Constantine the 

Philosopher 

University in Nitra  

3 0 2 2 

Technical University 4 0 1 1 
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of Ostrava 

State University of 

Moldova 
0 2 2 2 

University of Pitesti  0 1 0 1 

 Ընդամենը՝ 87 34 
74 103 121 74 103 

 Ընդամենը՝ 121 

 

                 

 

Եղել են նաև դիտարկումներ մասնակիցների կողմից, որոնք հաշվի կառնվեն մեր 

կողմից հետագայում նման միջոցառումներ կազմակերպելիս: 

 

 

 

7.8. ԳՊՄԻ-Ի ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` «ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ» ՉԱՓԱՆԻՇԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Ըստ ենթակառուցվածքային հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցի` այս 

չափանիշը գնահատվել է անբավարար՝ նշելով հետևյալ թերությունները. 

1. Հստակեցված չեն բուհի գիտահետազոտական ուղղությունները: 

2. Վերջին 3 տարվա կտրվածքով հրատարակվող հոդվածների և թեզիսների քանակն 

անկում է ապրել, ինչը չի կարելի համարել դրական: Հետազոտության զարգացմանը չի 

նպաստում բուհի կողմից գիտությանը տրամադրվող ֆինանսական միջոցների 

սղությունը: Չկա գիտական առանձին ստորաբաժանում, որը կհամակարգեր 

վերոբերյալ գործընթացը:  

3. Պլանավորման փուլում են գտնվում հետազոտությունների ոլորտին առնչվող 

միջնաժամկետ և կարճաժամկետ ծրագրերը: Գիտության ոլորտի զարգացման ծրագիրը 

չի խարսխված այդ ոլորտում բուհի անցած ուղու և առկա արդյունքների վրա, որոնք 

արտացոլված չեն ՌԾ-ում: 

4. Բուհի մակարդակով գիտության ոլորտի ռազմավարական կառավարման 

համակարգը բացակայում է: 
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5. Հետազոտությունների իրականացման և զարգացման հստակ քաղաքականություն 

դեռ ձևակերպված չէ, և առկա չեն համապատասխան ընթացակարգեր: Հստակեցված չէ 

պատասխանատվությունների շրջանակը: 

6. Սահմանափակ են գիտական դրամաշնորհային ծրագրերին և կոնֆերանսներին 

մասնակցության հնարավորությունները:  

7. 2012-2015 թթ նկատվում է բուհի աշխատակիցների կողմից հրատարակվող 

աշխատանքների նվազում, ինչը վկայում է հետազոտական գործունեության 

պասիվացման մասին: 

8. Նոր ասպիրանտների հավաքագրումն ու պահպանումը հաստատության համար 

առկա մարտահրավեր է: 

9. Բուհի գիտական ռեսուրսը թույլ չի տալիս ունենալու սեփական 

աստիճանաշնորհող խորհուրդ: 

10. ՌԾ-ում ամրագրված է հետազոտական աշխատանքների միջազգայնացման 

կարևորությունը, սակայն այդ ուղղությամբ կատարվող քայլերը սահմանափակվում են 

զուտ միջազգային որոշ ամսագրերում հրատարակվող հոդվածներով: Բուհում 

միջազգային մակարդակով համատեղ հետազոտություններ չեն կատարվում, 

բացակայում են միջազգային գիտական ծրագրերն ու համատեղ թեմաներն 

արտասահմանյան բուհերի համապատասխան ամբիոնների և ինստիտուտների հետ: 

11. Սակավ են դեպքերը, երբ ԳՊՄԻ-ն սեփական նախաձեռնությամբ աջակցում է 

անձնակազմի միջազգային գիտաժողովներին մասնակցությունը: 

12. Չնայած առկա որոշ աշխատանքներին բակալավրիատում ուսանողական 

հետազոտական աշխատանքները դեռևս չեն հանդիսանում ուսումնառության 

բաղկացուցիչ մասը, որը կարող է բացասաբար ազդել կրթական վերջնարդյունքների 

վրա: Բուհում հետազոտական աշխատանք են դիտարկում ուսանողների կողմից 

կուրսային աշխատանքները, սակայն դրանք հիմնականում ունեն ռեֆերատիվ բնույթ: 

Չի նկատվում նաև բակալավրիատում կատարվող հետազոտական աշխատանքի 

շարունակականությունը մագիստրատուրայում, ինչը կարող է նպատել հետազոտական 

բաղադրիչի՝ առավել արդյունավետ իրականացմանը: Պատշաճ նկարագրված չեն 

մագիստրոսական թեզերի, որպես մագիստրոսական կրթական ծրագրերի գիտական 

հիմնական բաղկացուցիչի, թեմատիկայի ձևավորմանը և ընտրությանը ներկայացվող 

պահանջները: 
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Չափանիշի 

բարելավմանն 

ուղղված 

փորձագիտական 

խորհրդատվությու

ն 

27 

Մշակել բուհի հետազոտական գործունեության հստակ 

ուղղություններ՝ հաշվի առնելով մասնագիտական 

ամբիոններում կուտակած գիտական փորձը և առկա 

ռեսուրսները: 

28 
Խթանել միջազգային մակարդակով հետազոտական 

գործունեությունը: 

29 
Բակալավրական կրթական ծրագրում ներդնել 

հետազոտական բաղադրիչը և նպաստել դրա կայացմանը: 

30 

Նպաստել ՀՀ այլ բուհերի և գիտական կենտրոնների հետ 

գիտական գործունեության զարգացմանը՝ համատեղ 

գիտական թեմաների իրականացման և դրսից հրավիրված 

մասնագետների կողմից կազմակերպված պրոբլեմային 

թեմաներով սեմինարների անցկացմամբ (հատկապես՝ 

մագիստրատուրայում) և այլն:  

 

 

7.9.ԳՊՄԻ-Ի ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ 

ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՈՒ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ  ՔԱՅԼԵՐ 

 

Գործողություն Քայլեր 
Ընթացիկ 

վիճակը 

Ժամանա-

կահատված 

27 

Մշակել բուհի 

հետազոտական 

գործունեության 

հստակ 

ուղղությունները 

27.1 

Հստակեցնել մասնագիտական 

ամբիոններում հետազոտական 

գործունեության ուղղությունները 

Պլանավորման 

փուլ 
2016թ. II եռ.- 

2017թ. II եռ. 

27.2 

Մշակել և գործառնության մեջ դնել  

երկարաժամկետ (5 տարի), 

միջնաժամկետ (3 տարի) և 

կարճաժամկետ (1-2 տարի) ներքին 

ֆինանսավոր մամբ գիտական 

թեմատիկ ծրագրեր 

Պլանավորման 

փուլ 

Մեկնարկը՝  

2016թ. 

III եռ.-ից 

 

28 

Խթանել 

միջազգային 

մակարդակով 

հետազոտական 

գործունեությունը 

28.1 

Մշակել մեխանիզմներ միջազգային 

համատեղ հետազոտական 

աշխատանքների իրականացման 

համար 

Պլանավորման 

փուլ 

2017թ. I եռ.- 

2017թ. IV եռ. 

 

28.2 

Կիրառել մշակված մեխանիզմները 

միջազգային համատեղ 

հետազոտական աշխատանքների 

իրականացման և հետագա 

զարգացման համար 

Պլանավորման 

փուլ 

Մեկնարկը՝  

2017թ. 

IV եռ.-ից 

28.3 

Մշակել և կիրառել միջազգային 

գիտաժողովներին զեկուցումներով 

մասնակցության և գիտական 

պարբերականներում 

հետազոտական աշխատանքների 

Պլանավորման 

փուլ 

Մեկնարկը՝  

2016թ. 

III եռ.-ից 
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արդյունքների հրատարակման 

աջակցության ընթացակարգ և 

մեխանիզմներ 

29 

Բակալավրի 

կրթական 

ծրագրում 

ներդնել 

հետազոտական 

բաղադրիչ 

29.1 

Մշակել և ներդնել հետազոտական 

գործունեության և ուսումնական 

գործընթացի փոխկապակցության 

քաղաքականություն և 

ընթացակարգեր 

Պլանավորման 

փուլ 

Մեկնարկը՝  

2017թ. 

II եռ.-ից 

30 

Նպաստել ՀՀ  

բուհերի և 

գիտական 

կենտրոնների 

հետ գիտական 

գործունեության 

զարգացմանը 

30.1 

Կազմակերպել հանրապետական և 

միջազգային գիտաժողովներ, 

սեմինարներ, քննարկումներ՝ 

արդիական գիտական թեմաներով 

Պլանավորման 

փուլ 

Մեկնարկը՝  

2016թ. 

IV եռ.-ից 

 

30.2 

Համագործակցել հայաստանյան 

առաջատար բուհերի և գիտական 

կենտրոնների հետ՝  համատեղ 

գիտական թեմաների 

իրականացման նպատակով 

Պլանավորման 

փուլ 

Մեկնարկը՝  

2016թ. 

IV եռ.-ից 

 

27.1. Այս ուղղությամբ 2 անգամ հարցումներ են կատարվել ամբիոններ՝ 2017 թ.-ի և և 

2018 թ.-ի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին: Արդյունքներն ամփոփված են և գտնվում են 

Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնում: 

27.2. Ներդրվել են ներքին ֆինանսավորմամբ կարճաժամկետ (1-2 տարի) գիտական 

դրամաշնորհային ծրագրեր: 

28.1. Քննարկման փուլում է: 

28.2. Գիտության կոմիտեի ֆինանսավորմամբ իրականացվում  է միայն մեկ 

միջազգային համատեղ հետազոտական ծրագիր, սակայն միջազգային համատեղ 

հետազոտական աշխատանքների իրականացման մեխանիզմներ դեռևս չեն գործում: 

28.3. Ըստ պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտահետազոտական և 

գիտամեթոդական աշխատանքների խթանման ընթացակարգի խրախուսվում է 

վերջնարդյունքը (հավելավճար է տրամադրվում միջազգային գիտաժողովի 

աշխատանքների ժողովածուում, ՀՀ ԲՈՀ-ի, ՌԴ ԲՈՀ-ի կողմից ընդունելի 

պարբերականներում կամ ազդեցության գործոն ունեցող միջազգային գիտական 

ամսագրերում տպագրված հոդվածների համար): Միջազգային գիտաժողովներին 

զեկուցումներով մասնակցության աջակցման հստակ մեխանիզմներ դեռևս մշակված 

չեն և չեն գործում, սակայն առանձին դեպքերում աջակցություն է ցուցաբերվում՝ նկատի 

ունենալով գիտական ներդրման արժեքը և կարևորությունը: 2018թ.-ի հունիսին 

հաստատվել և ներդրվել է նաև ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի գնահատման և վարկանիշավորման 

կարգը, ըստ որի միջազգային գիտական գործունեության ծավալումն առանձնակի 

վարկանիշային միավորներ է ենթադրում (առավել բարձր գործակիցներով):  

29.1. Գիտական խորհրդի 2017 թ.-ի դեկտեմբերի 28-ի նիստում հաստատվել է ՇՊՀ-ի 

մագիստրատուրայի և բակալավրիատի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման 

ընթացակարգը, ըստ որի 2018 թ.-ից բակալավրիատի ամփոփիչ ատեստավորումը 

պարտադիր կերպով լինելու է ավարտական աշխատանք, իսկ մագիստրատուրայի 
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ամփոփիչ ատեստավորումը շարունակելու է մնալ մագիստրոսական թեզի 

պաշտպանությունը: Դրանք ուսանողի հետազոտական աշխատանքի արդյունք են:  

Ուսումնառության ընթացքում ուսանողների կողմից ներկայացված կուրսային և 

անհատական աշխատանքները ևս պարունակում են հետազոտական տարր:  

Ամբիոննեում աշխատանք է ծավալվում ավարտական աշխատանքների, 

մագիստրոսական թեզերի, իսկ այնուհետև նաև թեկնածուական թեզերի թեմաների 

շարունակականությունն ապահովելու նպատակով: 

Բացի այդ ՇՊՀ-ի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի 

տրամադրման կարգում  /հաստատված է 2016թ. նոյեմբեր 15, լրամշակվել է 2017թ. 

դեկտեմբերի 4, 2018թ. նոյեմբերի 2/ պահանջ է ներկայացված խմբում առնվազն մեկ 

ուսանող ընդգրկելու համար:  

30.1. 2016 թ.-ին կազմակերպվել է հանրապետական գիտաժողով «Ներառական 

կրթություն» խորագրով: 2018 թ.-ին ՇՊՀ-ի ամբիոններում կազմակերպվել են գիտական 

սեմինարներ, որոնց վերաբերյալ տեղեկատվությունը տեղադրվում է ՇՊՀ-ի կայքէջի 

Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի 

պատուհանում: 2018 թ.-ի հոկտեմբերին կազմակերպվել է միջազգային գիտաժողով` 

«Կրթության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով:  

30.2. Քննարկման փուլում է: 



8.ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ  ԵՎ  ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ  

8.1. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

 

2017-18ուստարում կապիտալ շինարարական աշխատանքներ չեն կատարվել, բացառությամբ 

շենքերի շահագործման և պաշտպանության հետ կապված ընթացիկ նորոգումներից: Այսպես՝ 

նորոգվել են սպորտդահլիճի հատակը, հանդերձասրահի պատերը, զինվորական ամբիոնի մեկ 

լսարան և այլն: Ձմռան շրջանին նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակներում 

վերանայվել է ամբողջ ջեռուցման համակարգի խողովակատարը, վերացվել թերությունները՝ 

ջեռուցումը ավելի արդյունավետ և խնայողական կազմակերպելու համար: 

Զուգահեռ տարվել են նաև շենքերի սեփականության վկայականների լրացման և վերանայման 

աշխատանքներ ԿԳ նախարարության, կադաստրի, պետգույքի կոմիտեի և համայնքապետարանի 

հետ:  Այդ ուղղությամբ կատարվել են հետևալ աշխատանքներ 

• Կադաստրից հրավիրվել են համապատասխան չափագրողներ և կատարվել են ՇՊՀ-ի 9-ը 

օբյեկտների մակերեսների հողատարածքների չափագրում, փաստացի զբաղեցրած տարածքների 

մակերեսների ճշգրտում: 

• Նշված չափագրության հիման վրա կատարվել են հողատարածքների պատկանելիության 

բաշխում՝ ՀՀ Պետ. գույքի և համայնքապետարանի միջև: Այսօրվա դրությամբ 9-ը օբյեկտներից 4 

օբյեկտների հողատարածքները համայնքապատկան են, դրանք են՝ Գերցենի 3 անգառ, Վազգեն 

Սարգսյան փողոցի № 28, №28/1, №28/2, Վ. Սարգսյան №26 նախքին հանրակացարանի զբաղեցրած 

հողատարածքները, իսկ մնացած 5 օբյեկտների հողատարածքները պատկանում են ՀՀ պետական 

գույքի կոմիտեին, որը մեզ տրված է անժամկետ և անվարձահատույց օգտագործման: 

Չափագրումից հետո կադաստրից վերցվել է «Միասնական տեղեկանք»-ի ձևեր, որը նորից 

կապված է նոր չափագրումների հետ: 

• Տեղեկանքները ներկայացվել է ՀՀ Պետ. գույքի կառավարման կոմիտեին, որը գործերը հետ է 

տվել` պահանջելով շենքերը մաքրել վարձակալությունից, օրինակ՝ Վազգեն Սարգսյան 26-ում 

զբաղեցրել է (մեր նախարարության գիտությամբ) Գյուղատնտեսական քոլեջը: Այսօր 

վարձակալությունը չեղարկված է և զրկված վարձակալության իրավունքից: 

• Այժմ մեր շենքում վարձակալության պայմանագրով մեկ տարի ժամկետով 15քառ. մ  

տարածք հատկացված է պատճենահանմանը: 

Պետգույքի պահանջը կատարելուց հետո Կադաստրից վերցվել է համապատասխան 

տեղեկանքի ձևեր և ներկայացվել Պետգույքի կոմիտե` պայմանագիր կազմելու համար:  

Այժմ ՇՊՀ-ն ունի բոլոր 9-ը օբյեկտների անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական 

գրանցման վկայականներ՝ հաստատված համապատասխան նոտարի կողմից:  

Հայտարարվել է մրցույթ, և նոր հիմունքներով գործածվել է ԲՈՒՀ-ի բուֆետը, որը այժմ գործում 

է լրիվ ինքնաֆինանսավորման սկզբունքով: 

Վերաբացվել է համալսարանի հյուրատունը, որն ունի լրիվ կահավորված 6 սենյակ՝ ընդհանուր 

12 հոգու համար նախատեսված մահճակալներով /4 -2տեղանոց, 1-3տեղանոց,1 1տեղանոց/ : 

Հյուրատունն ունի խոհանոց, լվացքի մեքենաներով կահավորված կենցաղային տեղամաս, 

ապահովված է ջեռուցումով և շուրջօրյա տաք և պաղ ջրով: Հյուրատան տեղերն առայժմ 

տրամադրվում են ոչ կոմերցիոն հիմունքներով, միայն ԲՈՒՀ-ի կողմից հրավիրված 

մասնագետներին՝ քննական հանձնաժողովների անդամներին, գիտաժողովների մասնակիցներին 

և այլն:  
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Նշված ժամանակահատվածում հյուրատանը հյուրընկալվել են շուրջ 32 հոգի, բացի 

Հայաստանից,  ունեցել ենք հյուրեր նաև այլ երկրներից՝ Ռումինիայից, Սլովակիայից, Չեխիայից և 

Ռուսաստանից: Այժմ էլ РОССОТРУДНИЧЕСТВО-ի մագիստրոսների փոխանակման ծրագրի 

շրջանակներում հյուրատանը մնում է 1 հոգի ՌԴ-ից:  

Քննարկում են հնարավորություններ հյուրատունը նաև կոմերցիոն եղանակով օգտագործելու 

համար. Օրինակ՝ տրամադրել սենյակներ ասպիրանտներին, պրակտիկանտներին և այլն: 

 

8.2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

 

2017-18 ուստարում ԲՈՒՀ-ի նյութատեխնիկական բազան հիմնականում համալրվել է Նորկենտ 

ծրագրի  շրջանակներում ստացված համակարգչային տեխնիկայով, որի թվում է. 

 

N 
Տեխնիկական սարքավորումներ Քանակ 

1 Դյուրակիր համակարգիչ (պլանշետ, նոթբուք) 43 

2 Տպիչ 4 

3 Պրոյեկտոր 1 

4 Ինտերակտիվ պրոյեկտոր 3 

5 Լուսանկառչական ապարատ 1 

6 Ռաուտեր 3 

7 Տեսախցիկ 5 

8 Հեռուստակոնֆերանսի կոմպլեկտ 1 

9 Ուժեղացուցիչ 4 

10 Մոնիտոր 6 

 

Այսպիսով համալսարանի ընդհանուր համակարգչային  տեխնիկական հագեցվածությունը 

կազմում է. 

N 
Տեխնիկական սարքավորումներ Քանակ 

1 Դյուրակիր համակարգիչ (պլանշետ, նոթբուք) 56 

2 Տպիչ 97 

3 Պրոյեկտոր 12 

4 Ինտերակտիվ պրոյեկտոր 4 

5 Լուսանկառչական ապարատ 1 

6 Ռաուտեր 3 

7 Տեսախցիկ 8 

8 Հեռուստակոնֆերանսի կոմպլեկտ 1 
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9 Ուժեղացուցիչ 4 

10 Մոնիտոր 6 

11 Համակարգիչ 304 

 

ԲՈւՀ-ի համակարգչային ռեսուրսները հիմնականում բավարարում են ներկայացված 

պահանջներին:  

Նույն ծրագրի շրջանակներում ստացվել և տեղադրվել են հետևյալ սպորտային 

սարքավորումները ՝ 

 

N 
Սպորտային սարքավորումներ Քանակ 

1 ուժային մարզասարք 1 

2 վազքուղի մարզասարք 2 

3 հեծանիվ մարզասարք 1 

4 սպորտային հեծանիվներ 15 

5 թենիսի սեղան 4 

6 Փետրագնդակ  (բագմինտոն) 15 

 

Քննարկում են հնարավորություններ վերոնշյալ սպորտային գույքի օգնությամբ 

վճարովի և անվճար /ԲՈՒՀ-ի աշխատակիցների և ուսանողների համար/ 

ծառայությունների մատուցման ուղղությամբ: 

 

8.3. ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ 

 «ՇՊՀ» հիմնադրամի կառավարման արդյունավետության բարձրացման նպատակով 

«ՇՊՀ» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի` 19.04.17 N3/1 որոշման համաձայն 

«Գիտական գրադարան» կառուցվածքային ստորաբաժանումը վերակազմավորվել է 

«Ուսումնագիտական խորհրդատվական կենտրոն-գրադարանի», իսկ 23.04.18 11/1 

որոշման հիման վրա «Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարություննեի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների» կենտրոնի (այսուհետ՝ 

կենտրոն):  

 Նման կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում Կենտրոնն ընդլայնել է իր 

գործառույթները՝ Կենտրոնի նպատակին համապատասխան: (Կենտրոնի նպատակը 

համալսարանի ներքին և արտաքին շահառուների կրթական, գիտական ու 

մասնագիտական որակները զարգացնելը, ստեղծարար ու նորարարական մտածողություն 

ձևավորելը, ուսանողակենտրոն և գիտելիքահեն արդյունավետ կրթության մշակույթ 

ապահովելն է՝ բուհի գրադարանատեղեկատվական միջոցների ու ակադեմիական 

խորհրդատվությունների տրամադրմամբ, ուսումնառության այլընտրանքային ձևերի 

կիրառմամբ): 
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       Համաձայն բուհի ռեկտորի` 15.06.2016 թ. թիվ 121 հրամանի` գրադարանում 

գրքերի գույքագրման աշխատանքները մեկնարկել են 2016 թ. հունիսի 15-ից, սակայն ինչ-

ինչ պատճառներով աշխատանքներն ընդհատվել են, որի արդյունքում ՀՀ Ֆինանսների և 

էկոնոմիկայի նախարարության` 02.06.2000թ. թիվ 102 հրամանի 2.4. կետում նշված 

գույքագրման ամբողջական ցուցակները բացակայում են ինչպես հաշվապահությունում, 

այնպես էլ նյութական պատասխանատու անձի (անձանց) մոտ:  

«ՇՊՀ» հիմնադրամի ռեկտորի` 03.11.17 թ. թիվ 238 հրամանի համաձայն տրվել է 

Կենտրոնի գույքի գույքագրման, հաշվառման և գնահատման աշխատանքների 

իրականացման մեկնարկը: Գործընթացն ավարտվել է 30.07.18:  

 Կենտրոնի գույքի  գույքագրման, հաշվառման և գնահատման աշխատանքների 

իրականացման արդյունքում պարզվել է, որ «ՇՊՀ» հիմնադրամի գրադարային ֆոնդը 

կազմված է 58542 միավոր գրքից:  

  Ստորև բերված աղյուսակներից երևում է վերջին 5 ուստարիների ընթացքում 

«ՇՊՀ» հիմնադրամի գրադարանային ֆոնդի համալրման պատկերը: 

 

Աղյուսակ 8.3.1 «ՇՊՀ» հիմնադրամի գրադարանային ֆոնդը համալրած  

գրքերի քանակ (հատերով)  

(մինչև 2017-2018 ուստարի) 

Հ.հ. Կառուցվածքային 

ստորաբաժանումներ 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 
2016-2017 Ընդամենը 

1.  Բնագիտաաշխարհագրության 

ֆակուլտետ 
13 20 32   65 

2.  Պատմաբանասիրական 

ֆակուլտետ 
    24 8 32 

3.  
Ֆիզմաթ ֆակուլտետ     5   5 

4.  Մանկավարժության 

ֆակուլտետ 
      20 20 

5.  Ֆիզդաստիարակության 

ֆակուլտետ 
10       10 

6.  Գրադարան 1025 494 93 153 1765 

 Ընդամենը՝ 1048 514 154 181 1897  

 

Աղյուսակ 8.3.2.  «ՇՊՀ» հիմնադրամի գրադարանային ֆոնդը համալրած  

գրքերի քանակ (հատերով)  2017-2018 ուստարում 

Հ.հ. 

                         Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ 
2017-2018 

1.  
Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ  

2.  Հումանիտար  գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ (Հայոց լեզվի և 

գրականության ամբիոն) 
5 

3.  Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետ (Արվեստի 

ամբիոն) 
8 

4.  Մանկավարժության ֆակուլտետ  
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5.  
Ռազմական ամբիոն  

6.  
Կենտրոն 38 

 
Ընդամենը՝ 51  

 

 Բացի գրքերից, Կենտրոնի գրադարանային ֆոնդում կա թվով 921 ատենախոսության 

սեղմագիր:  

 Տեղին է նաև հետայսու յուրաքանչյուր տարի ներկայացնել համապատասխան 

հաշվետու ժամանակահատվածում ստացված պարբերական հրատարակությունների 

պատկերը:  

 

Աղյուսակ 8.3.3.  2017-2018 ուստարում ստացված թերթերի ցուցակ 

 

№ Թերթի  անվանումը 
Գինը 

Օրինակների 

քանակը  
Գումարը 

դրամ լումա   դրամ լումա 

1.      «Գրական»  թերթ 100   31 3100   

2.      «Կրթություն» շաբաթաթերթ 200   390 78000   

3.      «Շիրակ» երկշաբաթերթ 100   78 7800   

4.      Литературная газета 1120   5 5600   

  Ընդամենը՝ 504 94500   

 

Աղյուսակ 8.3.4.  2017-2018 ուստարում ստացված ամսագրերի ցուցակ 

№ Ամսագրի  անվանումը 

Գինը 
Օրինակների 

քանակը 
Գումարը 

դրամ լումա   դրամ լումա 

1.  «Անդին» ամսագիր 1500/2000   6 8000   

2.  «Գործք» ամսագիր 4000   5 20000   

3.  
«Հայաստան-Արցախ-

Սփյուռք» ամսագիր 
1500   1 1500   

4.  «Մանկավարժության և 1500   
2=(ա-1) 

+ 
3000   
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հոգեբանության 

հիմնախնդիրներ» ( «ա» և« 

բ») գիտական հանդես 

(բ-1) 

5.  
Միջազգային գիտաժողովի 

նյութերի ժողովածու 
1500   1 1500   

6.  
«Օրինականություն» 

ամսագիր 
1000   11 11000   

7.  
Журнал "Армейский 

сборник" 
7535   6 45210   

8.  Журнал "Бурда"  1500   10 15000   

9.  Журнал "В мире науки" 1890   5 9450   

10.  Вестник древней истории 7330   1 7330   

11.  

Вестник Российского 

экономического 

университета имеми Г.В. 

Плеханова 

7700   2 15400   

12.  
Военно-исторический 

журнал 
4850   2 9700   

13.  
Журнал "Вопросы 

психологии" 
6050   1 6050   

14.  
Журнал "Вопросы 

языкознания" 
11000   1 11000   

15.  Журнал "Восток" 11000   1 11000   

16.  
Журнал "География (Серия  

5.)" 
12826   2 25652   

17.  

Журнал "Государственная 

власть и местное 

самоуправление" 

10340   5 51700   

18.  
Журнал "Иностранная 

литература" 
9240   2 18480   

19.  
Журнал "Информатика в 

школе" 
3300   2 6600   

20.  
Журнал "Исторический 

архив" 
5940   2 11880   

21.  
Журнал "Математиак в 

школе" 
38500   4 154000   
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22.  
Журнал "Математика. 

Механика (Серия 1.)" 
12826   2 25652   

23.  Журнал "Научный журнал" 1000   1 1000   

24.  Журнал ''Педагогика'' 13200   7 92400   

25.  
Журнал "Педагогическая 

диагностика" 
8360   2 16720   

26.  
Журнал "Психология 

обучения" 
4290   2 8580   

27.  
Журнал "Русский язык за 

рубежом" 
12870   2 25740   

28.  
Журнал "Социальные 

технологии, иследование" 
8800   2 17600   

29.  

Журнал "Теория и 

практика физической 

культуры" 

9680/10560   8 82720   

30.  Журнал "Турбизнес" 13200   5 66000   

31.  
Журнал "Физика. 

Астрономия (Серия 3.)" 
12826   2 25652   

32.  
Журнал "Филологические 

науки" 
3740   1 3740   

33.  
Журнал "Филология (ВМУ) 

(Серия 9.)" 
11858   2 23716   

34. Журнал "Salon interior"  2700   6 16200   

  Ընդամենը՝    114 849172   

       
 

Հարկ է նշել, որ նախորդ ուստարիներին համալսարանը չի ստացել վերոգրյալ 

աղյուսակում երևացող անուն-ամսագրերից շատերը, որոնք կարող են  արժեքավոր դեր 

կատարել մասնագիտական դասընթացների բովանդակային մշակման տեսանկյունից:  
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8.4. ԳՊՄԻ-Ի ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` «ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ ԵՎ 

ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ» ՉԱՓԱՆԻՇԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 Ըստ ենթակառուցվածքային հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցի` այս 

չափանիշը գնահատվել է բավարար՝ նշելով հետևյալ թերությունները. 

1. Առկա է տեխնիկական միջոցների և լաբորատորների վերահագեցման 

անհրաժեշտություն (SmartBoard-եր, պրոյեկտորներ և այլն):  

2. Լսարանային ֆոնդի անբավարարության պատճառով դասերն անցկացվում են 2 

հերթափոխով, ինչն իր բացասական ազդեցությունը կարող է ունենալ ուսումնական 

գործընթացի կազմակերպման վրա: 

3. Գրադարանն ունի գրականության պակաս, հատկապես համեմատաբար վերջերս 

հիմնադրված ոչ մանկավարժական ՄԿԾ-ների համար: Առկա չէ նաև էլեկտրոնային 

քարտարան: Բուհի կայքում գրադարանի ենթաէջը դատարկ է, ոչ մի տեղեկություն չի 

պարունակում: Էլեկտրոնային գրադարանի մշակման գործընթացը դեռ սաղմնային 

փուլում է: 

4. Բուհի ֆինանսական աղբյուրների մեծ մասը ուսանողական վարձավճարներն են, 

ինչը նվազեցնում է բուհի ինքնուրույնությունն ու կախման մեջ դնում ուսանողների 

թվաքանակից:  

5. Անբավարար են գիտահետազոտական աշխատանքներին ուղղված ֆինանսական 

միջոցները: 

6. Ֆինանսական միջոցների պլանավորման և բաշխման գործող քաղաքականության 

արդյունավետության գնահատման մեխանիզմները դեռևս գնահատված չեն, ինչը 

թուլացնում է բուհի կողմից ֆինանսական միջոցների բաշխման արդյունավետությունը: 

7. Առանձին կրթական ծրագրերի իրականացմանն ուղղված ֆինանսական միջոցների 

բաշխման քաղաքականություն առկա չէ ծախսերի նախահաշվում: 

8. Կիրառական բնույթի դասընթացների իրականացման տեսակետից դեռ կան 

անելիքներ՝ ռեսուրսային բազայի հարստացման ուղղությամբ: 

9. Մարզադահլիճների վիճակն անբավարար է:  

10. Հատուկ կարիք ունեցող ուսանողների սովորելու համար բուհը դեռ չունի 

բավարար պայմաններ, ինչը խոչընդոտում է նրանց կրթություն ստանալու 

հնարավորությանը:  

11. Կատարված հարցումները չեն ընդգրկում տամադրվող ռեսուրսների 

կիրառելիության, հասանելիության և արդյունավետության ամբողջական գնահատումը, 

դիտարկված չեն ֆինանսական ռեսուրսների ներդրման արդյունավետության հարցերը: 

12. Իրականացված հարցումներից բացի այլ վերլուծական մեխանիզմներ չեն 

կիրառվում, օրինակ՝ պարբերական մոնիթորինգ և այլն: Փորձագիտական խումբը 

չնկատեց բուհի այլ ներքին շահակիցների շրջանում կատարված հարցումներ՝ 

տրամադրվող ռեսուրսների վերաբերյալ: 
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Չափանիշի 

բարելավմանն 

ուղղված 

փորձագիտական 

խորհրդատվություն 

31 

Ֆինանսական անկախության և կայունության նպատակով 

ապահովել ֆինանսական արտաքին աղբյուրների 

բազմազանությունը: 

32 
Բուհի ֆինանսական պլանավորումն ու բաշխումն 

իրականացնել՝ հաշվի առնելով ՄԿԾ-ների պահանջները: 

33 
Բարելավել գրադարանային ենթակառուցվածքները՝ 

զարգացնելով նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը: 

34 

Զարգացնել ՏՏ ծառայությունների շրջանակը, որը կաջակցի 

բուհի կառավարման համակարգին, հեռավար ուսուցման 

ներդրմանը և այլ ոլորտների զարգացմանը: 

35 

Հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց համար ստեղծել 

համապատասխան պայմաններ կրթական միջավայրը 

հասանելի դարձնելու նպատակով: 

 

 

8.5. ԳՊՄԻ-Ի ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՈՒ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ  ՔԱՅԼԵՐ 

 

Գործողություն Քայլեր Ընթացիկ վիճակը 

 

Ժամանակա

հատված 

31 

Ապահովել 

ֆինանսական 

արտաքին 

աղբյուրների 

բազմազանությո

ւնը 

31.1 

Փոփոխել բուհի 

կազմակերպա 

իրավական ձևը 

Իրականացման 

փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2016թ. 

IV եռ.-ից 

31.2 

Հոգեբանական 

ծառայություն 

ների լաբորատորիայի 

ստեղծում և վճարովի 

ծառայություն 

ների մատուցում 

Իրականացման 

փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2017թ. 

I եռ.-ից 
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31.3 

Լեզուների կենտրոնի 

լաբորատորիայի 

տեխնիկական 

հագեցվածության 

ապահովում և վճարովի 

ծառայություն 

ների մատուցում 

Իրականացման 

փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2017թ. 

II եռ.-ից 

31.4 

Մարզադահլիճ 

ների հիմնանորո 

գում, մարզասարքերով 

վերազինում և վճարովի 

ծառա 

յությունների մատուցում 

Իրականացման 

փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2016թ. 

IV եռ.-ից 

31.5 

Սոցիալական 

աշխատանքի կենտրոնի 

ստեղծում և վճարովի 

ծառայություների 

մատուցում 

Պլանավորման 

փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2017թ. 

II եռ.-ից 

 

 

31.6 

Համակարգչային 

գրագիտության,  

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիա 

ների, ծրագրա 

վորման լեզուների 

մոդուլների մշակում և 

վճարովի ուսուցման 

կազմակերպում 

Պլանավորման 

փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2017թ. 

II եռ.-ից 

 

31.7 

Տուրիստական 

գործակալության հիմնում 

և վճարովի ծառա 

յությունների մատուցում 

 

Պլանավորման 

փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2017թ. 

IV եռ.-ից  
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31.8 

Կիրառական արվեստի 

լաբորատորիա 

ների (փայտա 

մշակում, մետա 

ղամշակում, 

գորգագործութ 

յուն, խեցեգոր 

ծություն, գեղա 

նկարչություն, հագուստի 

մոդե 

լավորում) վերա 

նորոգում և վճա 

րովի պատվեր 

ների ընդունում 

Իրականացման 

փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2017թ. 

IV եռ.-ից 

 

 

  31.9 

Հրատարակչութ 

յան հիմնում և 

շահագործում՝ ներառյալ 

տպարանը՝ անհրաժեշտ 

նյութատեխնիկական և 

մասնագիտական բազայի 

ապահովումով 

Պլանավորման 

փուլ 

 

 

Մեկնարկը՝ 

2017թ. 

I եռ.-ից 

 

 

  31.10 

Լրացուցիչ կրթական 

ծառայություն 

ների մատուցում 

(ուսուցիչների 

մասնագիտական 

վերապատրաս 

տումների, հատուկ մանկա 

վարժության  ուղղությամբ 

դասընթացների 

կազմակերպում և այլն) 

Պլանավորման 

փուլ 

 

 

Մեկնարկը՝ 

2016թ. 

IV եռ.-ից 

 

 

 

32 

Պլանավորել 

ֆինանսական 

բաշխումն ըստ 

ՄԿԾ-ների 

պահանջների 

32.1 

Մշակել և կիրառել 

ֆինանսական բաշխման 

մեխանիզմ՝ ըստ ՄԿԾ-

ների պահանջների 

Պլանավորման 

փուլ 

 

Մեկնարկը՝ 

2017թ. 

II եռ.-ից 

 

33 

Բարելավել 

գրադարանային 

ծառայություննե

րը 

33.1 

Շահագործել 

էլեկտրոնային 

գրադարանը 

Իրականացման 

փուլ 

2016թ. 

I եռ.- 

2016թ. 

II եռ. 
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33.2 

Ստեղծել գրադարանում 

առկա գրքերի 

էլեկտրոնային շտեմարան 

Պլանավորման 

փուլ 

2016թ. 

III եռ.- 

2018թ. 

IV եռ. 

33.3 

Կիրառել նորագույն 

տեխնոլոգիաներ 

գրադարանային 

ծառայության 

արդյունավետության 

բարձրաց 

ման նպատակով, 

ներդնել էլետրոնային 

քարտարաններ 

Պլանավորման 

փուլ 

2016թ. 

IV եռ.- 

2017թ. 

I եռ. 

33.4 

Գրադարանի 

աշխատակից 

ների վերապատ 

րաստում 

Պլանավորման 

փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2017թ. 

I եռ.-ից 

 

34 

Զարգացնել ՏՏ 

ծառայություննե

րի շրջանակը` 

բուհի 

կառավարման 

համակարգի 

բարելավման և 

հեռավար 

ուսուցման 

ներդրման 

նպատակով 

34.1 

Ստեղծել  և շահագործել 

համապա 

տասխան տեխնի 

կական հագեց 

վածությամբ հեռավար 

ուսուցման երկու 

լաբորատորիա 

 

Պլանավորման 

փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2016թ. 

IV եռ.-ից 

34.2 

Կազմակերպել 

պրոֆեսորադա 

սախոսկան կազմի 

վերապատրաստումներ՝ 

հեռավար ուսուցում 

իրականացնելու 

նպատակով 

Պլանավորման 

փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2016թ. 

IV եռ.-ից 



114 
 

35 

Ստեղծել 

համապատասխ

ան պայմաններ 

հատուկ 

կարիքներ 

ունեցող 

ուսանողների 

ուսումնառությ

ան համար  

35.1 

Վերակառուցել և 

վերազինել լսարանները 

անհրաժեշտ 

նյութատեխնիկական 

բազայով հատուկ 

կարիքներ ունեցող 

ուսանողների համար 

Պլանավորման 

փուլ 

2017թ. 

I եռ.- 

2017թ. 

IV եռ. 

 

31.1. 2016 թ.-ի դեկտեմբերի 2-ից բուհը փոխել է իր կազմակերպաիրավական ձևը՝ 

ՊՈԱԿ-ից վերածվելով հիմնադրամի: 

31.2. Պլանավորվում է իրականացնել: 

31.3. Պլանավորվում է իրականացնել: 

31.4. Մարզադահլիճները հիմնանորոգվել են և վերազինվել մարզասարքերով, իսկ 

վճարովի ծառայությունների մատուցումը պլանավորման փուլում է: 

31.5. Քննարկումներ են ընթանում սոցիալական աշխատանքի կենտրոնը և 

հոգեբանական կենտրոնը վերամիավորելու ուղղությամբ, քանզի մասնագիտական 

խորհրդատվությունները խոսում են միացյալ կենտրոնի առավելությունների մասին:   

31.6. Գործընթացը քննարկման փուլում է:  

31.7. Համալսարանի ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի շրջանակներում տուրիզմի ուղղությամբ 

վերապատրաստումներ են անցնում x թվով ուսանողներ, որոնց մասնագիտական 

կարողությունները կօգտագործվեն  տուրիստական գործակալության ստեղծման և 

վճարովի ճառայությունների մատուցման գործընթացներում:  

31.8. Վերանորոգվել են կիրառական արվեստի լաբորատորիաները (փայտամշակում, 

մետաղամշակում, գորգագործություն, խեցեգործություն, գեղանկարչություն, հագուստի 

մոդելավորում), սակայն դեռ վճարովի ծառայութունների մատուցում չի իրականացվում: 

31.9. Գործընթացը քննարկման փուլում է: Իրականացման համար անհրաժեշտ են 

զգալի նյութական ռեսուրսներ, որի հնարավորությունը համալսարանն այս պահին չունի: 

31.10. Գործընթացը քննարկման փուլում է: Նշված ուղղությամբ սկսվել են լրացուցիչ, 

կարճաժամկետ  նեղ մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշակման գործընթացը 

/հատուկ մանկավարժության ուղղությամբ/: 

32.1. Մշակվել և Գիտական խորհրդի` 05.02.18 նիստում հաստատվել է  «ՇՊՀ-ի 

եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի կազմման, հաստատման և փաստացի տվյալների 

(կատարողականի) վերլուծության ընթացակարգ» փաստաթուղթը: 

33.1. Իրականացման փուլում է /library.shsu.am/:  

33.2. Ստեղծված է գրադարանային փաստաթղթերի էլեկտրոնային շտեմարան:  

33.3. Իրականացման  փուլում է:  

33.4. Կենտրոնի աշխատողների վերապատրաստումները` 
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Գործնական կապեր հաստատելու, պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու և 

գրադարանային գործի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով 

Կենտրոնի տնօրեն Թերեզա Խաչատրյանը 2 անգամ այցելել է Հայաստանի ազգային 

գրադարան, 1 անգամ Երևանի պետական համալսարան և առնվազն 5 անգամ` Շիրակի 

մարզային գրադարան:  

 2017-2018 ուստարում մեկանգամյա ճանաչողական այցով Երևանի պետական 

համալսարանի գիտական գրադարան է այցելել Կենտրոնի առաջատար մասնագետ 

Գայանե Ավետիսյանը: Ավելին, Կենտրոնի «Սպասարկման և գրապահոցի» բաժնի ու 

«Ընթերցասրահի» աշխատողներ՝ Քնարիկ Գասպարյանն ու Լիլիթ Գրիգորյանը, փորձի 

փոխանակման նպատակով մեկ անգամ այցելել են Շիրակի մարզային գրադարան՝ 

շահառուների սպասարկման առաջադեմ փորձին ծանոթանալու նպատակով:  

34.1. Նորկենտ ծրագրի շնորհիվ ստեղծված են և շահագործվում են համապատասխան 

տեխնիկական հագեցվածությամբ հեռավար ուսուցման երկու լաբորատորիաներ (որից 

մեկը դահլիճն է):  

34.2. Նորկենտ ծրագրի համատեքստում կազմակերպվել և իրականացվել է 

պրոֆեսորադասախոսական համակազմի ներկայացուցիչների վրապատրաստում` 

հեռավար ուսուցում իրականացնելու նպատակով:  

35.1. Նորկենտ ծրագրի շրջանակներում հիմնովին վերափոխված, վերազինված 

դահլիճը համապատասխանում է նշված պահանջին, սակայն մնացյալ գործողությունները 

դեռ պլանավորման փուլում են:  

 

N Աշխատողի անուն, 

ազգանուն 

Վերապատրաստող 

կազմակերպության 

անվանումը 

Վերապատրաստման 

թեման 

Վերապատրաստման 

ժամանակահատվածը 

Ավարտական 

փաստաթուղթը 

1. 1

. 

Թերեզա Խաչատրյան ՀՀ պետական 

կառավարման 

ակադեմիա 

«Access to Libraries 

and Society for 

Learners with Special 

Needs in the 

framework of Erasmus+ 

LNSS Project»  

29.11.17-18.12.17 Վկայական 

2.  Գայանե Ավետիսյան Շիրակի մարզային 

գրադարան 

Մասնագիտական 

խորացման 

տեսական ու 

գործնական 

պարապմունքներ 

02.10.17-31.10.17 Հավաստագիր 

Հայաստանի 

ազգային 

գրադարան 

Գրադարանավարներ

ի 

վերապատրաստման 

մեկշաբաթյա 

դասընթաց 

06.11.17-10.11.17 Հավաստագիր 

3.  Շուշանիկ Գասպարյան Միչիգանի 

Համալսարան 

«Public Library 

Marketing and Public 

Relations» 

23.07.17-24.08.18 Վկայական 

(26.11.2018) 
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9.  ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ  ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  

9.1. ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ի Արտաքին համագործակցության և 

հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի գործունեության մյուս հիմնական 

ուղղությունը եղել է հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության ուղղությամբ 

իրականացված աշխատանքը: 

Կարևորելով իր տրամադրած կրթական, գիտական և այլ ծառայությունների համար 

պետության և հասարակության առջև հաշվետվողականությունը, ինչպես նաև իր 

գործունեության մասին տեղեկատվության հասանելիության և թափանցիկության 

ապահովոււմը՝ հաշվետու տարում լուրջ աշխատանքներ են ծավալվել 

հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության ուղղությամբ: Դրա հիմնական 

նպատակն է եղել բուհի գործունեության մասին տեղեկատվության տարածումը 

հասարակության լայն շրջաններում, դրական հասարակական կարծիքի և բարձր 

վարկանիշի ձևավորման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների կազմակերպումը: 

Այս աշխատանքների  կազմակերպման ու իրականացման համար կենտրոնը հագեցած է 

ժամանակակից տեխնիկայով, ունի նկարահանման ժամանակակից տաղավար և 

ստուդիա, ինչը հնարավորություն է տվել հաշվետու ժամանակահատվածում պատրաստել 

ու հեռարձակել ոչ թե փոքր տեսանյութեր, այլ ամբողջական միջոցառումներ ու 

քննարկումներ ինչպես ՇՊՀ-ի կայքէջում, ֆեյսբուքյան հարթակում, այնպես էլ մարզային 

հեռուստաալիքով ու ռադիոեթերով: Հաշվետու տարում նշված աշխատանքներն ընթացել 

են ներքին և արտաքին հաղորդակցության, ՇՊՀ-ին վերաբերող հրապարակումների 

վերլուծության, բուհի վարկանիշի բարձրացման, սեփական տեսանյութերի 

պատրաստման և հեռարձակման, համացանցային տիրույթում ՇՊՀ-ի վերաբերյալ 

տեղեկատվության և տեսանյութերի տարածման, սոցիալական ցանցերում ՇՊՀ-ի էջերի 

վարման և համապատասխան տեղեկատվության տարածման, ինչպես նաև լրագրության 

բաժնի ուսանողների մասնագիտական-գործնական հմտությունների ուսուցման և մի շարք 

այլ ուղղություններով: 

Կենտրոնի նախաձեռնությամբ պատրաստվող «Համալսարանական լրագիր» 

հաղորդաշարը հաշվետու տարում ուսուցողական, մշակութային, սպորտային և 

տեղեկատվական 70 հեռուստառեպորտաժ է պատրաստել և տարածել սեփական 

մեդիահարթակում, իրականացվել է լրատվամիջոցներում համալսարանի ընդհանուր 

գործունեությանը վերաբերվող հրապարակումների ու հեռարձակված նյութերի 

հավաքագրում, ուսումնասիրություն և վերլուծություն: Կատարված վերլուծությունների 

հիման վրա պատրաստվել և «Համալսարանական լրագիր» հաղորդաշարի 

շրջանակներում հեռարձակվել են հասարակության շրջանում ՇՊՀ վարկանիշի 

բարձրացմանը նպաստող տեսանյութեր: Ուսումնասիրվել են տարբեր՝ 

հեռուստատեսային, տպագիր և էլեկտրոնային լրատվամիջոցների լուսաբանումները 

բուհի գործունեության, ինչպես նաև բուհի աշխատակիցների վերաբերյալ: 

Ուսումնասիրված շուրջ 170 նյութի 30 %-ն են կազմում հեռուստատեսային 
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թողարկումները, որոնք մեծամասամբ վերաբերում են բուհի գիտակրթական, 

մշակութային անցուդարձին և բուհում իրականացվող կարևոր միջոցառումներին: Բուհի 

մասին արտաքին լրահոսի մոտ 70% -ը կազմում են տպագիր ու էլեկտրոնային 

հրապարակումները և վերաբերում են ՇՊՀ-ի դասախոսներին ու ղեկավարությանը: 

Լուսաբանվել են նաև ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստերի աշխատանքները, 

մամուլի ասուլիսները, որոնք կազմակերպվել են Շիրակի պետական համալսարանում: 

Դրանց կարելի է ծանոթանալ հետևյալ էլեկտրոնային հասցեներում. 

2018 թ. անցկացված ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստեր. 

https://www.youtube.com/watch?v=4RARQUd4Efw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1DgyMo_

zjPDHUb4Pd7C24Z-ye3DwT2fOq6g9X3GitUGieVy4hkHWoYjRA 

https://www.facebook.com/shsu.am/posts/937034756469457 

https://www.facebook.com/shsu.am/posts/958093801030219  

https://www.facebook.com/shsu.am/posts/978182752354657 

2018թ. անցկացված մամուլի ասուլիսներ. 

https://www.youtube.com/watch?v=xVQLdZg-

GAM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0hdGrfKOUFCsW3X4OFJ93Mc2intJOXXgEP3ELNSGUefY

3JLdRPN72mLG4 

https://www.youtube.com/watch?v=v5NL8StQpAU&fbclid=IwAR2PLYNLej8hnILl0TTjEKbW

qfH_bJQf7dej8BRRTzdJEJYsPXbIYdrhrIE 

https://www.youtube.com/watch?v=jwa6jkXKfXY&t=194s&fbclid=IwAR2aywDyBXwLjacTIGa

5yq7YO4x0FC3VPGGBuWBZYB3baAuRjMeNRSi8-w0 

https://www.youtube.com/watch?v=WWZ7exdScA8&fbclid=IwAR1eqto7LAzNDmlvEmG4Ql

O514EXIe5Eh4n32FqpCiyde3DYqspiYAFrJPs 

ՇՊՀ- ի մշակութային, սոցիալական ու գիտակրթական գործունեությունը, ոլորտի 

բարեփոխումներն ու այդ ուղղությամբ իրականացվող ծրագրերը հասարակությանը 

հասանելի են դարձել հիմնականում «Առաջին ստուդիայի» պատրաստած 

«Համալսարանական լրագիր» հաղորդաշարի միջոցով: Հաղորդաշարի շրջաններում 

պատրաստվել և հեռարձակվել են դիմանկարային տեսանյութեր, ժամանցային, ինչպես 

նաև երիտասարդներին հուզող խնդիրները բարձրաձայնող տեսանյութեր, պարբերաբար 

անդրադարձ է կատարվել նաև բուհի հենակետային ավագ դպրոցի և միջին 

մասնագիտական բաժնի աշխատանքներին ու իրականացրած միջոցառումներին:  

  ՇՊՀ լրագրության բաժնի ուսանողների գործնական պարապմունքները 

հիմնականում կազմակերպվել են նշված  ստուդիայում: Շիրակի պետական 

համալսարանի հնարավորություն է տալիս բոլոր նախաձեռնող ուսանողներին՝ ակտիվ 

քննարկումներից բացի, այս ստուդիայի օժանդակությամբ կյանքի կոչել բոլոր լավ 

գաղափարները:  

  2012 թվականից սկսած՝ բուհի մասին իրազեկող, ինչպես և երիտասարդությանը 

հուզող հարցեր արծարծող տեսանյութերը հասանելի են Շիրակի պետական 

համալսարանի YouTube-յան պաշտոնական էջում:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4RARQUd4Efw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1DgyMo_zjPDHUb4Pd7C24Z-ye3DwT2fOq6g9X3GitUGieVy4hkHWoYjRA
https://www.youtube.com/watch?v=4RARQUd4Efw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1DgyMo_zjPDHUb4Pd7C24Z-ye3DwT2fOq6g9X3GitUGieVy4hkHWoYjRA
https://www.facebook.com/shsu.am/posts/937034756469457
https://www.facebook.com/shsu.am/posts/958093801030219
https://www.facebook.com/shsu.am/posts/978182752354657
https://www.youtube.com/watch?v=xVQLdZg-GAM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0hdGrfKOUFCsW3X4OFJ93Mc2intJOXXgEP3ELNSGUefY3JLdRPN72mLG4
https://www.youtube.com/watch?v=xVQLdZg-GAM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0hdGrfKOUFCsW3X4OFJ93Mc2intJOXXgEP3ELNSGUefY3JLdRPN72mLG4
https://www.youtube.com/watch?v=xVQLdZg-GAM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0hdGrfKOUFCsW3X4OFJ93Mc2intJOXXgEP3ELNSGUefY3JLdRPN72mLG4
https://www.youtube.com/watch?v=v5NL8StQpAU&fbclid=IwAR2PLYNLej8hnILl0TTjEKbWqfH_bJQf7dej8BRRTzdJEJYsPXbIYdrhrIE
https://www.youtube.com/watch?v=v5NL8StQpAU&fbclid=IwAR2PLYNLej8hnILl0TTjEKbWqfH_bJQf7dej8BRRTzdJEJYsPXbIYdrhrIE
https://www.youtube.com/watch?v=jwa6jkXKfXY&t=194s&fbclid=IwAR2aywDyBXwLjacTIGa5yq7YO4x0FC3VPGGBuWBZYB3baAuRjMeNRSi8-w0
https://www.youtube.com/watch?v=jwa6jkXKfXY&t=194s&fbclid=IwAR2aywDyBXwLjacTIGa5yq7YO4x0FC3VPGGBuWBZYB3baAuRjMeNRSi8-w0
https://www.youtube.com/watch?v=WWZ7exdScA8&fbclid=IwAR1eqto7LAzNDmlvEmG4QlO514EXIe5Eh4n32FqpCiyde3DYqspiYAFrJPs
https://www.youtube.com/watch?v=WWZ7exdScA8&fbclid=IwAR1eqto7LAzNDmlvEmG4QlO514EXIe5Eh4n32FqpCiyde3DYqspiYAFrJPs
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9.2.ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի արհեստակցական 

կազմակերպությունը համալսարանի աշխատողների կամավոր միավորում է, որը ստեղծվում է 

նրանց գործունեությունը համակարգելու, աշխատողների աշխատանքային և դրա հետ կապված 

սոցիալական և այլ շահերն ու իրավունքները  ներկայացնելու, պաշտպանելու համար: 

 Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ի արհկոմի աշխատանքները կրել են սոցիալական 

բնույթ: 

Արհեստակցական կազմակերպությունը, ինչպես և նախորդ տարիներին,  մեծ 

ուշադրություն է դարձնում համալսարանի սոցիալապես անապահով աշխատակիցներին: Այս 

նպատակի համար արհկոմի ֆինանսական միջոցների հաշվից հատկացվել է 835.000 (ութ հարյուր 

երեսուն հինգ հազար) ՀՀ դրամ:  

Համալսարանում միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման նպատակով (այդ թվում 

նաև ամանորյա միջոցառումներ) արհկոմը հատկացրել է 1.265.000 (մեկ միլիոն երկու հարյուր 

վաթսունհինգ հազար) ՀՀ դրամ:  

Արհկոմը ակտիվորեն մասնակցում է համալսարանում կատարվող բարեփոխումներին, 

աջակից լինում բոլոր այն նախաձեռնություններին, որոնք ուղղված են բարելավելու ուսումնական 

գործնթացը և աշխատակիցների սոցիալ-տնտեսական պայմանները: 

Արհկոմը մշտապես անցկացնում է խորհրդի նիստեր, քննարկում տարաբնույթ հարցեր և 

կայացնում որոշումներ:  

Արհկոմն ունի հաստիքային մեկ աշխատող: Ըստ արհեստակցական կազմակերպության 

կանոնադրության՝ որպես աշխատավարձ հատկացվում է հավաքագրված գումարի 40%-ը, իսկ 

մնացած 60%-ը հատկացվում է կոլեկտիվի սոցիալ-տնտեսական, կուլտուր-մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպելու, անցկացնելու և աջակցելու համար: 

2018 թ. ապրիլին արհեստակցական կազմակերպության խորհրդի որոշմամբ ՇՊՀ-ի 

արհեստակցական կազմակերպությունը դադարեցրեց անդամակցությունը բուհերի 

հանրապետական արհկոմին: Պատճառը բուհերի արհեստակցական կազմակերպության 

դիրքորոշման փոփոխումն էր:  

Այդ ընթացքում արհեստակցական կազմակերպության շարքերից դուրս եկան 61 

անդամներ:  

Ակտիվացվել է աշխատանքը ամբիոններում, ֆակուլտետներում, քոլեջում և ավագ 

դպրոցում: Մի քանի արտագնա խորհրդի նիստեր անցկացվել են ավագ դպրոցում և քոլեջում: 

Արհեստակցական կազմակերպության՝ 2016-2017-2018 թվականների և′ 

հաշվետվությունները, և′ ֆինանսական ծախսերը ստուգվել են բուհերի հանրապետական  

արհկոմի (նախագահ՝ Գ. Վաղարշակյան), ինչպես նաև Շիրակի  իրավապահ մարմինների կողմից: 

Չի հայտնաբերվել ոչ մի անհամապատասխանություն և չարաշահում:  

Արհեստակցական կազմակերպության ֆինանսական ծախսերի և գործունեության 

հաշվետվությունները տեղակայված են համալսարանի կայքում և հասանելի են բոլորին:  

ՇՊՀ-ի արհեստակցական կազմակերպությունը գործել և գործում է «ՀՀ աշխատանքային 

օրենսգրքի», «ՀՀ  արհեստակցական կազմակերպությունների մասին օրենքի» և «ՇՊՀ-ի 

Արհեստակցական կազմակերպության կանոնադրության» և «ՇՊՀ-ի կոլեկտիվ պայմանագրի» 

շրջանակներում:  

Արհեստակցական կազմակերպությունը  առաջիկայում իր աշխատանքներն ուղղելու է.  
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1. Աշխատակիցների համար  առողջապահական ապահովագրության հարցերի 

կարգավորմանը , 

2. Սոցիալապես անապահով աշխատակիցների  կարիքների հաշվառմանը, 

3. Հոգևոր-մշակութային միջոցառումների իրականացմանը, 

4. Համալսարանական կոլեկտիվում հանդուրժողականության և հարգանքի հաստատմանը: 

 

 

 
 

 

9.3. ԳՊՄԻ-Ի ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ` «ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ» ՉԱՓԱՆԻՇԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

 Բուհի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման ժամանակ այս ոլորտի 

աշխատանքները, ընդհանուր առմամբ, գնահատվել են բավարար, սակայն դրանց 

արդյունավետության բարձրացման ու արդիականացման համար կատարվել էին հետևյալ 

դիտարկումներն ու առաջարկությունները. 

1. Քննարկումներին ուսանողների մասնակցությունը բավականին պասիվ է: 

2. Ամբիոնների և ֆակուլտետների հաշվետվությունները հիմնականում ունեն 

փաստեր ներկայացնելու բնույթ և ոչ բոլոր դեպքերում են պարունակում 

խորքային վերլուծություններ: 

3. Հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի 

ամրագրված քաղաքականություն և ընթացակարգեր բուհը դեռ չունի, և այն 

գտնվում է պլանավորման փուլում: 
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4. Արտաքին շահակիցներն իրենց հարցադրումները հիմնականում կատարում են 

ֆեյսբուքի պաշտոնական էջով, և այդ տեսակետից բուհի պաշտոնական կայքը 

դեռևս չունի մեծ նշանակություն: 

5. Առկա չեն գնահատականներ և վերլուծություններ` հասարակությանը մատուցած 

ծառայությունների վերաբերյալ: 

 

Չափանիշի բարելավմանն 

ուղղված 

փորձագիտական 

խորհրդատվություն 

36 
Բուհի ներքին հաշվետվողականության համակարգում 
զարգացնել վերլուծական բաղադրիչը: 

37 
Հստակեցնել և զարգացնել հասարակության հետ 
հետադարձ կապերի մեխանիզմները: 

38 
Մշակել և ներդնել հասարակությանը մատուցվող 
ծառայությունների գնահատման մեխանիզմներ:  

 

 

9.4.ԳՊՄԻ-Ի ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱՏԱՐՎԱԾ 

ՈՒ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ  ՔԱՅԼԵՐ  

«ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ» ՉԱՓԱՆԻՇԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

  

Գործողություն Քայլեր 
Ընթացիկ 

վիճակը 

Ժամանակ

ահատ 

ված 

Վերջնարդյունք

ների 

գնահատման 

ցուցիչներ 

36 

Բուհի ներքին 

հաշվետվողականությա

ն համակարգում 

զարգացնել 

վերլուծական 

բաղադրիչը 

36.1 

Բարելավել 

հաշվետվությունն

երի ձևաչափերը՝ 

որակական և 

քանակական 

վերլուծություններ

ի նկատառումով 

Պլանավորման 

փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2016թ. 

II եռ.-ից 

Որակական և 

քանակական 

վերլուծություն 

ներով 

հաշվետվությու

ններ 

37 

Հստակեցնել և 

զարգացնել 

հասարակության հետ 

հետադարձ կապերի 

մեխանիզմները 

37.1 

Մշակել և ներդնել 

հասարակության 

հետ 

արդյունավետ 

հետադարձ կապի 

հաստատման 

քաղաքականութ 

յուն և 

մեխանիզմներ 

Պլանավորման 

փուլ 

Մեկնարկը՝

2016թ. 

IV եռ.-ից 

 

Փորձարկված 

մեխանիզմներ, 

ներքին և 

արտաքին 

շահառուների 

բավարարվածո

ւթ 

յուն 

տարաբնույթ 

հետադարձ 

կապերից 
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38 

Մշակել և ներդնել 

հասարակությանը 

մատուցվող 

ծառայությունների 

գնահատման 

մեխանիզմներ 

38.1 

Մշակել և ներդնել 

հասարակութ 

յանը մատուցվող 

լրացուցիչ 

կրթական և 

խորհրդատվա 

կան ծառայութ 

յունների 

գնահատման 

մեխանիզմներ 

Պլանավորման 

փուլ 

Մեկնարկը՝

2016թ. 

III եռ.-ից 

 

Ներքին և 

արտաքին 

շահառուների 

բավարարվածո

ւթ 

յուն 

 

Առաջնորդվելով ինչպես վերը նշված առաջարկություններով, այնպես էլ դրանց 

իրականացման նպատակով բուհի կազմած՝ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 

փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների վերացման գործողությունների 

ծրագրով՝ կատարվել են հետևյալ աշխատանքները. 

36.1 Մշակվել և ներդրվել է բուհի կառուցվածքային ստորաբաժանումների տարեկան 

հաշվետվությունների այնպիսի ձևաչափ, որտեղ առանձին ուշադրություն է դարձվում 

նախորդ հաշվետվությունների համապատասխան տվյալների հետ կատարվող 

համադրման ու համեմատության հիման վրա վերլուծությունների իրականացմանը: Այս 

աշխատանքներում հաշվի են առնվում նաև որակի ապահովման և կառավարման 

կենտրոնի կողմից անցկացված հարցումների արդյունքներն ու առաջարկությունները: 

Ինչպես ռեկտորի, այնպես էլ բուհի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 

ներկայացվող տարեկան հաշվետվությունները կազմելու և ներկայացնելու ժամանակ 

առաջնորդվում են ՀՀ մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային 

կենտրոնի կազմած՝ բուհի ինքնավերլուծության ու ինքնագնահատման ուղեցույցով ու 

ձևաչափով: 

37.1 Թարմացվում և լրամշակվում է ՇՊՀ-ի կայքէջը, որի ռուսերեն ու անգլերեն 

բաժինների նյութերի թարգմանության աշխատանքներում ներգրավված են նաև 

«Թարգմանչական գործ» բաժնի ուսանողներն ու դասախոսները՝ հատկապես իրենց 

մասնագիտական պրակտիկայի շրջանակներում: ՇՊՀ-ի կայքէջում ստեղծվել է 

հետադարձ կապի պատուհան: 

Հասարակության հետ հետադարձ կապերի մեխանիզմները հստակեցնելու և 

զարգացնելու նպատակով ստեղծվել ու ակտիվ գործում են համալսարանի պաշտոնական 

էջերը հիմնական սոցիալական կայքերում: Facebook սոցիալական ցանցում արդեն 7 տարի 

գործող պրոֆիլից բացի, ստեղծվել է պաշտոնական էջ, որով ևս տարածվում է 

համալսարանի կրթական ու մշակութային անցուդարձը, ակտիվ կապ է պահպանվում 

ուսանողների և արտաքին այլ շահառուների հետ՝ պատասխանելով նրանցից ստացված 

հարյուրավոր նամակների: Համալսարանի առանձին կառուցվածքայի 

ստորաբաժանումներ ևս Facebook սոցիալական ցանցում ունեն իրենց պրոֆիլները  կամ 

պաշտոնական էջերը: Համալսարանն իր պաշտոնական էջերն է ստեղծել նաև Instagram, 

Twitter, LinkedIn սոցիալական հարթակներում, որոնցից յուրաքանչյուրում 

տեղեկատվությունը տարածվում է՝ հաշվի առնելով տվյալ սոցցանցի յուրահատկությունը: 
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Հետադարձ արդյունավետ կապ է հաստատվում հատկապես Instagram սոցցանցում 

ուսանողների, շրջանավարտների, դիմորդների և այլ շահակիցների հետ: Բոլորին հուզող 

հարցերին տրվել են հստակ պատասխաններ կամ ուղղորդվել են համալսարանի 

համապատասխան ստորաբաժանումներ:  

   Հետադարձ կապի՝ վերը նշված մեխանիզմներից ներքին ու արտաքին շահառուների 

բավարարվածությունը պարզելու, ինչպես նաև առկա մեխանիզմները բարելավելու 

նպատակով պարբերաբար հարցումներ են անցկացվում նրանց շրջանում: Լրամշակվում է 

հասարակության հետ կապի հաստատման ու լրատվության ընթացակարգը:  

 

2017-2018 ուստարում հասարակայնության հետ կապերի եվ լրատվության ապահովման 

ուղղությամբկատարված աշխատանքների աղյուսակ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.1 ՇՊՀ-ի գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի կողմից մշակվել և 

հաստատվել է ՇՊՀ-ում ակադեմիական խորհրդատվությունների կառավարման 

աշխատակարգը (2018թ. սեպտեմբերի 25-ին): 

Մշակվել է ՇՊՀ-ի սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնի կանոնակարգը: 

Կենտրոնը պարբերաբար, ըստ անհրաժեշտության իրականացնում է սոցիալ-

հոգեբանական խորհրդատվություն ինչպես բուհի ներքին, այնպես էլ արտաքին 

շահառուների համար: Քննարկվում և մշակման փուլում է կենտրոնի ծառայություններից 

շահառուների բավարարվածության աստիճանը պարզող հարցաթերթիկների և այլ 

մեխանիզմների կազմման ու կիրառման աշխատանքները կանոնակարգող ընթցակարգը: 

  

 

Իրականացված գործունեության տեսակ Տարի/Քանակ 

 

Տարի/Քանակ 

ՇՊՀ-ի մասին տպագիր մամուլում 

հրապարակված նյութեր 

2017-20 2018-27  

ՇՊՀ-ի մասին ինտերնետային կայքերում 

հրապարակված նյութեր 

2017-137 2018-126 

ՇՊՀ-ի մասին հեռուստաընկերություններով 

եթեր հեռարձակված տեսանյութեր 

2017-44 2018-52 

Մամուլի հաղորդագրություններ 2017-31 2018-35 

Լուսանկարահանված միջոցառումներ 2017-121 2018-117 

Տեսանկարահանված միջոցառումներ 2017-64 2018-71 

Միջոցառումների տեսանկարահանման 

տևողություն  

2017-670 րոպե 2018-880 րոպե 

Facebook-ով ստացված հաղորդագրություններ 2017-79 2018-222 

Instagram-ով ստացված հաղորդագրություններ 2017-24 2018-121 
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10.  ԱՐՏԱՔԻՆ  ԿԱՊԵՐ  ԵՎ  ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄ  
 

Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնը 

(այսուհետ՝ Կենտրոն) Շիրակի` Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի 

(այսուհետև՝ ՇՊՀ) կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը հիմնվել է 2005 թվականին և 

մասնակի կառուցվածքային փոփոխություններով շարունակում է իր աշխատանքային 

գործունեությունը: Կենտրոնն ունի 6,5 հաստիք, որոնցից 3-ը՝  տրամադրված են 

հիմնականում արտաքին համագործակցության, իսկ մյուսները՝ հասարակայնության հետ 

կապի ապահովման աշխատանքներում: 

Արտաքին կապերի զարգացումը և ինստիտուտի միջազգայնացումը համալսարանի 

զարգացման ռազմավարական հայեցակարգում կարևոր տեղ է զբաղեցնում: 

Արտաքին համագործակցության ուղղությամբ Կենտրոնն իրականացնում է հետևյալ 

հիմնական գործառույթները․ 

• ՀՀ և արտասահմանյան համալսարանների հետ համագործակցության կապերի 

հաստատում և զարգացում, 

• Միջազգային ակադեմիական շարժունության և փոխանակման տարբեր ծրագրերում 

ՇՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական, վարչական կազմերի և ուսանողների ներգրավում, 

• Ներգնա շարժունության աշխատանքների համակարգում:  

Հաշվետու տարում նշված ուղղությամբ բուհում իրականացվել են միջազգային 

համագործակցության 7 ծրագրեր, որոնց ուղղությունները և նպատակներն իրարից 

տարբեր են և ընդգրկում են այն հիմնական ոլորտները, որոնք այսօր հռչակված են 

որպես Բոլոնիայի գործընթացի գործողությունների ուղղութուններ: 

Հաշվետու տարում արտաքին համագործակցության կապերի հաստատման, 

ընդլայնման և իրականացման ուղղությամբ կատարվել են հետևյալ հիմնական 

աշխատանքները. 

1. Եվրամիության  Էրազմուս+ ծրագրերի շրջանակներում իրականացրել է 

կարողությունների զարգացմանը միտված երկու ծրագիր, որոնցից մեկի նպատակն է 

բուհի միջազգայնացման ռազմավարական ծրագրի մշակումը (Erasmus+, BOOST), իսկ 

մյուսով նախատեսվում է ՇՊՀ-ում մշակել և ներդնել «Կենսատեխնոլոգիա» 

մասնագիտությունը մագիստրատուրայում, ինչպես նաև հիմնել համապատասխան 

լաբորատորիա (Erasmus+, ABioNet):  

2. Եվրամիության Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են 

համալսարանի աշխատակազմի և ուսանողական համակազմի ակադեմիական 

շարժունության  5 ծրագրեր, ինչի արդյունքում 4 ուսանող (3 բակալավր, 1 հետազոտող)  

ուսումնառությունը շարունակել,  պրոֆեսորադասախոսական կազմի 3 ներկայացուցիչ 

դասախոսել և վարչական կազմի 1 ներկայացուցիչ վերապատրաստվել են եվրոպական 

գործընկեր բուհերում։ Ծրագրերի շրջանակներում չօգտագործված  արտագնա 

շարժունության 48 և ներգնա շարժունության 40 տեղերը պետք է իրացվեն 2018-2021 

թվականներին։ 
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3.  Համագործակցության պայմանագրեր են կնքվել արտասահմանյան 7 

համալսարանների հետ։ 

4. Համալսարանը շահել է 2 դրամաշնորհային ծրագիր` բուհում ճապոներեն լեզվի 

դասավանդման նպատակով։ Դրամաշնորհների օգնությամբ ձեռք է բերվել 

համապատասխան գրականություն,  ավելի քան 3 տասնյակ ուսանող մասնակցել է 

ճապոներենի դասընթացին։ 

5. «ՋԻՆԻՇՅԱՆ»  հիշատակի հիմնադրամի հետ համագործակցության արդյունքում 

բուհն իրականացրել է «Քաղաքացիական երկխոսություն և գործնական քայլեր 

փոփոխության համար» ծրագիրը (2016-2018թթ.)։    

   Հաշվետու տարում ծրագրի շրջանակներում Շիրակի պետական 

համալսարանում իրականացվել է երեք դասընթաց. 

• Աշխատաշուկա. աշխատող-գործատու հարաբերություններ 

• Մոտիվացիան որպես հասարակության տարբեր խավերին ակտիվացնելու միջոց 

• Դրամաշնորհային ծրագրի առաջարկ գրելու հմտությունների ձևավորում և 

զարգացում: 

6.  ՇՊՀ-ի դասախոսական ու վարչական կազմի, ինչպես նաև ուսանողության 

ներկայացուցիչները մասնակցել և իրենց մասնագիտական ու ընդհանրական 

կարողություններն են զարգացրել ՀՀ-ում կազմակերպված աշխատաժողովներին, 

սեմինարներին, վերապատրաստումներին և քննարկումներին։ 
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10.1. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

 

Համալսարանը 2018 թվականին Եվրամիության  Էրազմուս+ ծրագրերի միջոցով 

իրականացրել է կարողությունների զարգացմանը միտված  2 ծրագիր: Դրանց 

աշխատանքներն այսօր էլ ընթացքի մեջ են:  

 

 

1.     BOOST  ԾՐԱԳԻՐ  (2016-2019թ.թ.) 

 

2.  ABioNET ԾՐԱԳԻՐ (2017-2020թ.թ.) 

 

 

 

              B O O S T   Ծ Ր Ա Գ Ի Ր   

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԽԹԱՆՈՒՄ 

(2016-2019 թթ.) 

 

Ծրագրի  հիմնական նպատակը․ 

Ազգային և ինստիտուցիոնալ քաղաքականության շրջանակի և գործիքների մշակման 

միջոցով ամրապնդել և խթանել Հայաստանում բարձրագույն կրթության միջազգային 

ուղղավածությունը՝ համաձայն Երևանի կոմյունիկեի և եվրոպական բարձրագույն 

կրթական տարածքի 2020 թվականի շարժունության ռազմավարության սկզբունքների։     

Ծրագրի խնդիրները․ 

• մշակել ազգային քաղաքականության  շրջանակը և գործիքակազմը՝ Հայաստանում 

բարձրագույն կրթության միջազգայնացմանն օժանդակելու նպատակով, 

• ստեղծել բարձրագույն կրթության միջազգայնացման ազգային հարթակ և  

միջազգայնացման գործընթացի քարտեզագրման և համեմատության առցանց գործիքներ, 

• զարգացնել բուհերի, ԿԳ նախարարության և սոցիալական գործընկերների 

միջազգային համագործակցության բաժնի աշխատակազմի կարողությունները 

ռազմավարական կառավարման, մարքեթինգի և միջմշակութային մարտահրավերների, 

ինչպես նաև կրեդիտային շարժունության իրականացման հարցում, 

• հայաստանյան բուհերում ստեղծել կամ զարգացնել միջազգային 

համագործակցության և ծառայությունների մատուցման կառուցվածքային 

ստորաբաժանումներ։ 
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Ակնկալվող արդյունքները. 

Միջազգայնացման ազգային ռազմավարության մշակման արդյունքում ծրագիրը 

կնպաստի Հայաստանի բարձրագույն կրթության առավել նոր, հեռանկարային և գլոբալ 

ընդգրկմանը։ Այն կամրապնդի Հայաստանի բարձրագույն կրթության, 

վերապատրաստման և հետազոտական համակարգի սկզբունքները՝ համաձայն 

միջազգային և ազգային իրավական շրջանակների։ 

Ծրագրի համակարգումն իրականցվում է  Հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարանի կողմից: 

Ծրագրի հայաստանյան մասնակիցներն են. 

1. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն  

2. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան  

3. Հայաստանի ամերիկյան համալսարան  

4. Երևանի պետական կոնսերվատորիա  

5. Շիրակի պետական համալսարան 

6. Վանաձորի պետական համալսարան  

7. Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական 

կենտրոն  

Ծրագրի ԵՄ գործընկերներն են. 

1. Ստոկհոլմի տեխնոլոգիայի թագավորական ինստիտուտ, Շվեդիա 

2. Կատալոնիայի պոլիտեխնիկական համալսարան, Իսպանիա 

3. Ռովիրա և Վիրջիլիայի համալսարան, Իսպանիա  

4. Տալլինի տեխնոլոգիական համալսարան, Էստոնիա  

5. Լիսաբոնի համալսարանի տեխնիկական ինստիտուտ, Պորտուգալիա: 

   

Ծրագիրն իրականացվում է ինստիտուցիոնալ, տարածաշրջանային և ազգային 

մակարդակներում՝ ներառելով ռազմավարական պլանավորման վերաբերյալ սեմինարներ 

և վերապատրաստումներ, ինչպես նաև միջազգային հարաբերությունների և 

կառուցվածքային բարեփոխումների կառավարման սկզբունքների իրագործում 

Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Իսպանիայի, Շվեդիայի, 

Պորտուգալիայի և Էստոնիայի եվրոպական գործընկերները ռազմավարության, 

մարքեթինգի և միջազգային համագործակցության ոլորտում ունեցած իրենց առաջադեմ 

փորձը կներկայացնեն ու կքննարկեն հայաստանյան գործընկերների հետ։ 

Ծրագիրը մեկնարկային աշխատաժողովն անցկացվել է 2017 թվականի փետրվարին, 

որտեղ մանրամասն ներկայացվեցին ծրագրի քայլերը, աշխատանքային փաթեթները, 

նախատեսվող վերջնարդյունքները: Ծրագրի շրջանակներում հայաստանյան 

գործընկերները ծանոթացել են եվրոպական գործընկեր բուհերում և երկրներում գործող 

միջազգայնացման ռազմավարությանը և գործողություններին: Ծրագրի այս փուլում ՀՀ ԿԳ 

նախարարությունը և հայաստանյան բուհերը եվրոպական գործընկերների օգնությամբ 

մշակելու են միջազգայնացման ազգային ռազմավարություն։ Դրա հիման վրա 
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հայաստանյան յուրաքանչյուր բուհ կմշակի իր միջազգայնացման զարգացման 

երկարաժամկետ ռազմավարությունը:  

2018 թվականին ծրագրի շրջանակում անցկացվել են աշխատաժողովներ և 

վերապատրաստումներ, որոնց բուհից մասնակցել է 5 ներկայացուցիչ. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ձեռք է բերվել Ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-ի համար նախատեսված հետևյալ 

համակարգչային տեխնիկան ու սարքավորումները. 

 

 

Անվանումը 

 

Նկարագրությունը 

 

Քանակ 

Միավորի 

արժեքը 

դրամով 

Mini Projector WOWOTO T8E Full HD Mini Portable Projector 

WiFi&Bluetooth Home Theater Projector 

1 413,950.00 

N ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՆՊԱՏԱԿ ՔԱՂԱՔ, ԵՐԿԻՐ  
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏ

ՎԱԾ 

1. 

Անահիտ Ֆարմանյան 

Հովիկ Մելքոնյան 

Ասյա Հարությունյան 

Էլվիրա Զարգարյան 

Միջազգայնացման 

ռազմավարական մենջմենթին, 

առաջնորդությանը և 

փոփոխությունների 

իրականացմանն ուղղված 

վերապատրաստում 

Բարսելոնա, 

Իսպանիա 

18.02.2018-

23.02.2018 

2. 

Անահիտ Ֆարմանյան 

Հովիկ Մելքոնյան 

Ասյա Հարությունյան 

Էլվիրա Զարգարյան 

ՇՊՀ միջազգայնացման 

ռազմավարական ծրագրի 

մշակմանն ուղղված 

վերապատրաստում 

Գյումրի, 

Հայաստան 
13.04.2018 

3. 

Անահիտ Ֆարմանյան 

Հովիկ Մելքոնյան 

Ասյա Հարությունյան 

Էլվիրա Զարգարյան 

Կոնֆերանս  
Վանաձոր, 

Հայաստան 
12.06.2018 

4. 

Անահիտ Ֆարմանյան 

Հովիկ Մելքոնյան 

Ասյա Հարությունյան 

Էլվիրա Զարգարյան  

Միջազգայնացմանը, 

միջմշակութային 

մարտահրավերներին և 

մարքեթինգին ուղղված 

վերապատրաստում 

Լիսաբոն, 

Պորտուգալիա 

18.06.2018-

22.06.2018 

5. Հովիկ Մելքոնյան 

Բարձրագույն կրթության 

միջազգայնացման հեռանկարներին 

ուղղված միջազգային գիտաժողով 

Երևան, 

Հայաստան 
27.09.2018 

6. 

Հովիկ Մելքոնյան 

Քրիստինե 

Նիկողոսյան 

Համատեղ կրթական ծրագրեր 

կազմելու, ակադեմիական 

փոխճանաչման, կրեդիտային 

համակարգի լրամշակման 

հարցերին ուղղված 

վերապատրաստում  

Տալլին, 

Էստոնիա 

21.10.2018-

28.10.2018 

7. 
Հովիկ Մելքոնյան 

Ասյա Հարությունյան 

Վերապատրաստում (In-House 

Training) 

Երևան, 

Հայաստան 
12.12.2018 
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Support 1080P Max300" DLP 3D Video Projector 

Built in Battery 7800mAh Android System For 

Gaming Business&Education 

Projector 
Vivitek DX255 (DLP, max 8000ч., 3200lm, 10000:1, 

1024x768, VGA, HDMI, omposite) 
1 389,600.00 

All-in-one PC 

HP EliteOne 800 G4 Non Touch All-in-One PC, 

Intel Core™ i5-8500 UHD Graphics 630 (3.0 

GHz, 9 MB cache, 6 cores), 8 GB DDR4-2666 

SDRAM,  512GB SSD, EliteOne G4 AIO 

Adjustable Stand, 2 MP full HD Pop-up Webcam, 

Intel Unite, 23.8" (1920 x 1080) diagonal FHD IPS 

widescreen WLED-backlit anti-glare display, 

Slim DVD Writer, Intel 9560 AC 2x2 BT 5 WW, 

HP Wireless Business Slim Keyboard and Mouse, 

Windows 10 Pro 64, white 

3 706,150.00 

Notebook 
Dell Inspiron 5579 2-in-1 Laptop - Intel Core i7-

8550U, 15.6-Inch FHD Touch, 1TB, 8GB 

3 550,310.00 

Photo camera Canon EOS 4000D+75-300mm Black 1 462,650.00 

Video Camera 

JVC GZ-RX-640BE Quad-Proof HD Camcorder 

with 40x Optical Zoom (PAL) 

1080p50 HD Video / 10MP Stills 

Back-Illuminated 2.5MP CMOS Sensor 

8GB of Internal Memory & SD Card Slot 

40x Optical Zoom & 60x Dynamic Zoom 

Android & iOS Wireless App Functions 

AVCHD Bit-Rate up to 24 Mb/s 

Konica Minolta HD Lens 

Advanced Image Stabilizer (AIS) 

3" Frameless Touchscreen LCD 

Durable Quad-Proof Body Design 

 

1 754, 850.00 

Color Printer HP Color LaserJet Pro M254nw 2 92,530.00 

Swivl Model  FBA_SW3322-C1 2 292,200.00 

All in one 

multifunctional 

device (Printer, 

EPSON_L1455 
1 487,000.00 

https://www.bhphotovideo.com/c/product/1417733-REG/jvc_rx_640be_quad_proof_camcorder_pal.html
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1417733-REG/jvc_rx_640be_quad_proof_camcorder_pal.html
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Copier, Scanner) 

Interactive panel 65 

" (Smart Multimedia 

screen for 

conferences) 

Size 65 "(10 touches, diagonal 165 cm) 

Android 5.1 

Resolution 3840x2160 pixels 

Viewing angle 178 ° / 178 ° Brightness 350 cd / m² 

Sound power 24 W (2x12W) Stereo 

Multitouch 10 simultaneous touches 

The panel body is metal shock-resistant, 

protective glass 6 mm 

Metal stand, adjustable panel height from 300 

mm to 1800 mm in 100 mm increments. The 

screen inclination is ± 15 °. 

The colour of the panel is black, the racks are 

either of 

Outputs: USB 3.0, USB 2.0, HDMIx3, RJ45, VGA, 

DVI, WiFi, Audio 

1 1,461,000.00 

Camera PTZ camera CleverMic 1010U 

Model: CleverMic 1010U 

Lens and sensor: Ambarella DSP + Sony CMOS 1 

/ 2.8 "5MP sensor 

Magnification: 10x optical, 12x digital 

Viewing Angle: 62.5 ° 

Video signal interface: USB3.0 

Resolution: 1080p60 / 50/30/25, 720p60 / 50/30/25 

Connection to the "chain": no 

Compressed stream: uncompressed video 

Control: RS232 / RS485 / USB / IR remote 

control, Visca & UVC 

OSD Language: Chinese, English, Russian, 

Spanish 

Remote management: supports 

Mechanism: smooth stepper motor 

Angle of rotation (horizontal): 340 ° 

Angle of rotation (vertical): 120 ° 

Rotational speed (horizontal): 0 ° ~ 120 ° / s 

1 584,400.00 
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Rotational speed (vertical): 0 ° ~ 80 ° / s 

Presets: 128 presets 

Noise Reduction: 3D NR 

Image flipping: supports 

Signal to noise ratio:> 50dB 

Minimum illumination: 0.01lux 

The focal length: f = 3.92 (wide) ~ 47.32mm (tele) 

Backlight Compensation: yes 

Wide dynamic range: yes 

Exposure mode: automatic / manual 

White balance: automatic / manual 

Focus: automatic / manual 

Sensitivity: automatic / manual 

Dimensions (cm): 14.8x13.2x16.1 

Microphone The BKR BLS-4501C chairman microphone 

Type: Capacitive 

Directionality: unidirectional 

Frequency response: 50 - 1700 Hz 

Sensitivity: -45 ± 2 dB / 1 kHz 

Power supply: 9 V DC (powered by control panel) 

Minimum input resistance: 1 kΩ 

Signal to Noise Ratio: 68 dB (A) 

Output connector: 8P 

Connection cable length: 2.1 m 8P shielded 

Flexible stand length: 430 mm 

Dimensions: 214 x 146 m 68 mm. 

Weight: 1 kg 

1 194,800.00 

Speakerphone Speakerphone Phoenix Audio Duet PCS Black 

(MT202-PCS) 

USB interface for connection 

Main characteristics: 

1 185,060.00 
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1 built-in microphone 

1 built-in speaker 

Full Duplex 

Noise suppression 

Built-in AGC 

360degree coverage 

Volume control buttons 

Microphone mute button with indicator 

Interfaces: 

USB Plug and Play; 

3.5 mm audio jack for connecting external 

speakers or speakers 

Control unit with 8 

microphones 

Conference system BKR K-3038 

The system is equipped with 8 wireless 

microphones. Perfectly suitable for equipment of 

conference rooms; 

The microphone consoles are powered by AA 1.5 

V batteries, and their power consumption is 60 

mA, continuous operation up to 8 hours; 

The front panel of the system is equipped with an 

LCD screen that displays the operating status; 

4 antennas for receiving, ensuring the stability of 

signal transmission, better protection from 

interference and a large reception area; 

The light ring on the microphone displays the 

operating state; 

Working distance - up to 60 meters in open area; 

Suitable for any meeting or conference; 

Specifications: 

Number of channels: 8 

Mode of oscillations: Quartz crystal 

Modulation mode: FM 

Frequency range: VHF 190 ~ 280MHz 

Frequency stability: 0.001% 

1 779,200.00 
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Maximum deviation range: 50KHz 

Signal to noise ratio:> 105 dB 

Total harmonic distortion (T.H.D): 0.5%@1KHz 

Sensitivity: 1.2/UV@S/N=12dB 

Power Supply: DC 12 ~ 17V 

Length of "goose's neck": 435 mm 

Audio output: independent: 0-400 mV, mixed: 0-

300 mV 

 

Ավելացնենք նաև, որ հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ն ընդգրկվել է Էրազմուս+ 

համալսարանի կարողությունների զարգացմանն ուղղված  ևս 4 ծրագրի 

առաջարկությունների մասնակիցների կազմում: Դրանց հիմնական նպատակն ու 

ոլորտները բավականին տարբեր են ու խիստ արդիական: Մասնավորապես,  բուհերի 

վարկանիշավորման հարցեր (համակարգող՝ Լիսաբոնի համալսարան), քաղաքային 

տնտեսության կառավարման, կադաստրային գործի և հարակից մասնագիտությունների 

գծով միջառարկայական մագիստրոսական ծրագրի մշակում կամ բարելավում 

(համակարգող՝ ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային 

համալսարան), աշխատանքի վայրում (աշխատանքահեն) կրթական համակարգի 

մշակում և ներդրում բուհերում (համակարգող՝ Հայաստանի ֆրանսիական 

համալսարան), ինչպես նաև հետազոտության և նորարարության զարգացման միջոցով 

բուհերի հզորացում (համակարգող՝ Մոլդովայի պետական համալսարան): Ակնկալվում է, 

որ այս ծրագրերի առաջարկների վերջնական հաստատումը կլինի 2019-ի հուլի-օգոստոս 

ամիսներին: 
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 A B I O N E T 

ԲԻՈ-ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ 

ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ 

(2017 - 2020 թթ.) 

 
Ծրագրի  հիմնական նպատակը․ 

ԲԻՈ-ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ 

ՑԱՆՑԻ ՀԻՄՆՈՒՄ (ABioNet): 
 

Ակնկալվող արդյունքները. 

Հիմնել բիոտեխնոլոգիական կրթության միջազգային գերազանցության ցանց 

հայաստանյան և եվրոպական համալսարանների միջև՝ կոնսորցիումի շրջանակներում 

մշակելով և իրականացնելով ուսումնական ծրագիր/դասընթաց կիրառական 

բիոգիտության ոլորտում։ 

Մասնավորապես, ՇՊՀ-ում նախատեսվում է ներդնել «Կենսատեխնոլոգիա» 

մասնագիտությունը մագիստրատուրայում, ինչպես նաև հիմնել հզոր 

նյութատեխնիկական բազա ունեցող լաբորատորիա: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ երկու աշխատակիցներ մասնակցել են ծրագրի 

մեկնարկային աշխատաժողովին, որն անցկացվել է Հունաստանի Սալոնիկի քաղաքում: 

Իսկ Դրեզդենի համալսարանում (Գերմանիա) անցկացված աշխատաժողովին մեր 

համալսարանից մասնակցել է մեկ ներկայացուցիչ: Դրա նպատակն է եղել 

վերապատրաստել մասնակիցներին նոր ներդրվող մասնագիտության ուսումնական 

պլանի կազմման, համապատասխան կարիքների գնահատման գծով:  

Այս աշխատանքների արդյունքում ՇՊՀ-ում սկսվել են «Կենսատեխնոլոգիա» 

մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսումնական պլանի մշակման աշխատանքները, 

որոնք պարբերաբար քննարկվել են ՀՀ ու ԵՄ գործընկերների հետ և արժանացել նրանց 

հավանությանը: 
 

 

 

             ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ  

             ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ 
 

 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ  

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ 
 

1.Շիրակի պետական 

համալսարան (ՇՊՀ) 

1.Սալոնիկի 

տեխնոլոգիական 

ինստիտուտ, Հունաստան 

(համակարգող) 

2. Երևանի պետական 

համալսարան (ԵՊՀ) 

2.Դրեզդենի 

տեխնոլոգիական 

համալսարան, Գերմանիա 



134 
 

3. Հայաստանի ազգային 

ագրարային համալսարան (ՀԱԱՀ) 

3.Պորտուգալիայի կաթոլիկ 

համալսարան, 

Պորտուգալիա 

4.Գավառի պետական 

համալսարան (ԳՊՀ) 

4.Տերամոյի համալսարան, 

Իտալիա 

5.ՀՀ Կրթության և գիտության 

նախարարություն (ԿԳՆ) 
 

 

 

Ծրագրի համակարգումն իրականցվում է  Հունաստանի Սալոնիկի տեխնոլոգիական 

ինստիտուտի կողմից։ 

 

N 
ԱՆՈՒՆ, 

ԱԶԳԱՆՈՒՆ 
ՆՊԱՏԱԿ ՔԱՂԱՔ, ԵՐԿԻՐ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ 

1. 

Գայանե 

Օքսուզյան 

Արմինե 

Սուվարյան 

Մեկնարկային 

աշխատաժողով 

Սալոնիկի, 

Հունաստան 
05.02.2018-09.02.2018 

2. 
Անգին 

Գրիգորյան 

Ուսումնական 

պլանների 

կարիքների 

գնահատմանն 

ուղղված 

վերապատրաստում 

Դրեզդեն, 

Գերմանի 
08.10.2018-14.10.2018 

 

 

10.2.  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄԻ 

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ  ԾՐԱԳՐԵՐ   

  

2018 թվականին համալսարանում գործել է Եվրամիության Էրազմուս+ ակադեմիական 

շարժունության 4 ծրագիր: 

1. ՅԱՍԻԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ՌՈՒՄԻՆԻԱ  (2015-2021թթ) 

2.   ՔԻԼԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ԱՆԳԼԻԱ (2016-2019թթ) 

3.  ՎԱԼԼԱԴՈԼԻԴԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ,  ԻՍՊԱՆԻԱ (2017-2019թթ) 

4.  ԿԼՈՒԺ ՆԱՊՈԿԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ՌՈՒՄԻՆԻԱ  (2017-2021թթ)  
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ՌՈՒՄԻՆԻԱՅԻ ՅԱՍԻԻ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐՈՒ ՅՈՀԱՆ ԿՈՒԶԱՅԻ ԱՆՎԱՆ 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (2015-2021թթ.) 
 

Ծրագրի  նպատակն է. 

գործընկեր բուհ հանդիսացող Ռումինիայի Յասիի համալսարանի և ՇՊՀ-ի ուսանողների 

ու աշխատակազմի ակադեմիական  շարժունության իրականացումը: Դա իրականացվում 

է հետևյալ ուղղություններով. 

• Մաթեմատիկա 

• Ֆիզիկա 

• Ինֆորմացիոն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 

• Բիզնես 

• Կենսաբանություն 

• Բնագիտություն 

• Տուրիզմ 

• Կրթություն 

• Լեզուներ 

• Լրագրություն 

• Պատմություն և հնեաբանություն 

• Փիլիսոփայություն 

• Կրոն և աստվածաբանություն 

• Սոցիալական գիտություններ 

• Իրավաբանություն 

• Ինժեներություն 

• Սպորտ 

 

Ուսանողները (բակալավր, մագիստրոս, հետազոտող) կարող են շարժունությամբ 

ուսումնառությունը շարունակել մեկ կիսամյակ (5 ամիս), իսկ աշխատակազմը՝ 

դասավանդել կամ վերապատրաստվել 5 օրով։ 

Ծրագրով համալսարանին հատկացվել է 15-ական արտագնա և ներգնա տեղ,    որից  10-

ական` ուսանողներին (բակալավր, մագիստրոս, հետազոտող), 3-ական` 

պրոֆեսորադասախոսական կազմին (դասավանդում), իսկ 2-ական՝ վարչական 

աշխատակազմին (վերապատրաստում)։ 

Ծրագիրը մեկնարկվել է  2015 թվականի հոկտեմբերին և շարունակվելու է մինչև 2021 

թվականը։ 

Ծրագրի մրցույթին դիմած մասնակիցները գնահատվում են ինչպես ուղարկող, այնպես 

էլ ընդունող բուհի կողմից, իսկ վերջնական ընտրությունն իրականացվում է ընդունող 

բուհի կողմից։        



 

Ծրագրի շրջանակում մինչև այժմ իրացվել է արտագնա 7 տեղ, որից 3-ը ուսանողական համակազմին, 3-ը՝ 

պրոֆեսորադասախոսական, 1-ը՝ վարչական կազմին հատկացված տեղերից։          

                      

ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՒԼ.  2015-2016 ՈՒՍՏԱՐԻ 

Առաջին փուլի մրցույթին մասնակցել է 12 ուսանող (1 հետազոտող և 11 բակալավր) և 5 աշխատակից (1 վարչական և 4 

պրոֆեսորադասախոսական):  Մրցույթի արդյունքում ակադեմիական շարժունությամբ ուսումնառելու հնարավորություն է ստացել 

հետազոտողի կրթական ծրագրով սովորող մեկ ուսանող և պրոֆեսորադասախոսական կազմի մեկ ներկայացուցիչ։ 

                                                           
6  Քրիստինե Նիկողոսյանն առաջին փուլի մրցույթի արդյունքում ուսումնառությունը  5 ամսով շարունակեց  Ռումինիայի Յասիի համալսարանում՝ կուտակելով 29 կրեդիտ, որն էլ ընդունվեց ՇՊՀ-ի 

կողմից։  

ԾՐԱԳՐԻՆ ԴԻՄԱԾ ԱՐՏԱԳՆԱ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

 

N Ուսանողի անուն, ազգանուն 
Ուսումնառության 

աստիճան 
Մասնագիտություն Կուրս 

1.  Լուիզա Հովհաննիսյան Բակալավր Կառավարում  2-րդ 

2.  Արմինե Բաղդասարյան Բակալավր Սերվիս  2-րդ 

3.  Ֆլորա Ավետիսյան Բակալավր Սերվիս  2-րդ 

4.  Աննա Խաչատրյան Բակալավր Սերվիս 2-րդ 

5.  Հրաչ Հովհաննիսյան Բակալավր Աշխարհագրություն 3-րդ 

6.  Գոհար  Տեփանոսյան Բակալավր Իրավագիտություն   3-րդ 

7.  Անահիտ Մնացականյան Բակալավր Իրավագիտություն   3-րդ 

8.  Տիրուն Ղարիբջանյան Բակալավր Սոցիալական աշխատանք 3-րդ 

9.  Հայկ Վարդանյան Բակալավր 
Անգլերեն լեզու և 

գրականություն 
2-րդ 

10.  Տանյա Հակոբյան Բակալավր 
Անգլերեն լեզու և 

գրականություն 
2-րդ 

11.  Մելինե Շահնազարյան Բակալավր 
Անգլերեն լեզու և 

գրականություն 
2-րդ 

12.  Քրիստինե Նիկողոսյան6 Հետազոտող Հայոց լեզու  1-ին 
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7 Գայանե Ամբարդարյանն առաջին փուլի մրցույթի արդյունքում 8 ժամ դասախոսությամբ հանդես եկավ Ռումինիայի Յասիի համալսարանում։ 

 

 

 

 

 

ԾՐԱԳՐԻՆ ԴԻՄԱԾ ԱՐՏԱԳՆԱ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
 

N Աշխատակցի  անուն, ազգանուն Ամբիոն/բաժին Գիտական աստիճան, կոչում 

1.  Գագիկ Համբարյան 

Պատմության, 

իրավագիտության և նրանց 

դասավանդման մեթոդիկաների 

ամբիոն 

Դասախոս 

2.  Հովհաննես Խորիկյան 

Պատմության, 

իրավագիտության և նրանց 

դասավանդման մեթոդիկաների  

ամբիոն 

Պատմական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ 

3.  Թերեզա Խաչատրյան Տնտեսագիտության  ամբիոն Դասախոս 

4.  Գայանե Ամբարդարյան7 

Ռուսաց լեզվի և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի  

ամբիոն 

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր 

5.  Արմենուհի Սարգսյան 
Հետբուհական և լրացուցիչ 

կրթության բաժին   
Ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 
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8  Քնարիկ Երիցյանը երկրորդ փուլի մրցույթի արդյունքում ուսումնառությունը  5 ամսով շարունակեց  Ռումինիայի Յասիի համալսարանում՝ կուտակելով 29 կրեդիտ, որն էլ ընդունվեց ՇՊՀ-ի 

կողմից։ 

ԾՐԱԳՐԻՆ ԴԻՄԱԾ ԱՐՏԱԳՆԱ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ  

 
 

N Ուսանողի անուն, ազգանուն 
Ուսումնառության 

աստիճան 
Մասնագիտություն Կուրս 

1.  Աննա Խաչատրյան  Բակալավր Սերվիս  3-րդ  

2.  Մերի Մարդոյան  Բակալավր 
Անգլերեն լեզու և 

գրականություն 
3-րդ  

3.  Մելինե Շահնազարյան Բակալավր 
Անգլերեն լեզու և 

գրականություն 
3-րդ  

4.  Հրանուշ Ավետիսյան  Բակալավր 
Անգլերեն լեզու և 

գրականություն 
2-րդ 

5.  Քնարիկ Երիցյան8 Մագիստրոս Ֆիզիկա 1-ին 
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ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼ.  2016-2017 ՈՒՍՏԱՐԻ 

Երկրորդ փուլի մրցույթին մասնակցել է  5 ուսանող (1 մագիստրոս և 4 բակալավր) և 4 աշխատակից (4 

պրոֆեսորադասախոսական):  Մրցույթի արդյունքում ակադեմիական շարժունությամբ ուսումնառելու հնարավորություն է ստացել 

մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորող մեկ ուսանող և պրոֆեսորադասախոսական կազմի մեկ ներկայացուցիչ։ 

 

 

 

                                                           
9 Անահիտ Հովհաննիսյանը երկրորդ փուլի մրցույթի արդյունքում 8 ժամ դասախոսությամբ հանդես եկավ Ռումինիայի Յասիի համալսարանում։   

 

 

 

 

ԾՐԱԳՐԻՆ ԴԻՄԱԾ ԱՐՏԱԳՆԱ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

 
 

N Աշխատակցի  անուն, ազգանուն Ամբիոն/բաժին Գիտական աստիճան, կոչում 

1.  Անահիտ Հովհաննիսյան9 
Անգլերեն լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի  

ամբիոն 

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր 

2.  Հեղինե Իսահակյան 
Անգլերեն լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի  

ամբիոն 

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ 

3.  Լուսինե Տոնոյան 
Անգլերեն լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի  

ամբիոն 

Մանկավարժական գիտությունների 

թեկնածու 

4.  Գայանե Հարությունյան 
Ֆրանսերեն, գերմաներեն լեզուների և նրանց 

դասավանդման մեթոդիկաների  ամբիոն 
Դասախոս 
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ԵՐՐՈՐԴ ՓՈՒԼ 2017-2018 ՈՒՍՏԱՐԻ 

Երրորդ փուլի մրցույթին մասնակցել է  9 ուսանող (9 բակալավր) և 2 աշխատակից (2 պրոֆեսորադասախոսական):  Մրցույթի 

արդյունքում ակադեմիական շարժունությամբ ուսումնառելու հնարավորություն է ստացել բակալավրի կրթական ծրագրով 

սովորող մեկ ուսանող և պրոֆեսորադասախոսական կազմի մեկ ներկայացուցիչ։ 

                                                           
10 Սյուզաննա Պետրոսյանը երրորդ փուլի մրցույթի արդյունքում ուսումնառությունը 2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակում շարունակեց Ռումինիայի Յասիի համալսարանում։  

ԾՐԱԳՐԻՆ ԴԻՄԱԾ ԱՐՏԱԳՆԱ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ  

 

N 
Ուսանողի անուն, 

ազգանուն 

Ուսումնառության 

աստիճան 
Մասնագիտություն Կուրս 

1.  Վարդան Մարտիրոսյան  Բակալավր 
Ինֆորմատիկա և կիրառական 

մաթեմատիկա 
3-րդ  

2.  Սյուզաննա Խաչատրյան  Բակալավր 
Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն-

հայերեն 
2-րդ  

3.  Սյուզաննա Պետրոսյան10  Բակալավր Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն-հայերեն 2-րդ  

4.  Նարինե Խաչատրյան  Բակալավր 
Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն-

հայերեն 
2-րդ  

5.  Աննա Հարությունյան Բակալավր 
Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն-

ռուսերեն 
2-րդ 

6.  Լենա Ստեփանյան  Բակալավր 
Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն-

ռուսերեն 
2-րդ 

7.  Շուշանիկ Հակոբյան  Բակալավր Անգլերեն լեզու և գրականություն 2-րդ 

8.  Գայանե Տարախչյան  Բակալավր Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն 2-րդ 
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Չ 

ՉՈՐՐՈՐԴ ՓՈՒԼ 2018-2019 ՈՒՍՏԱՐԻ 

Չորրորդ փուլի մրցույթին մասնակցել է  8 ուսանող (բակալավր) և 9 աշխատակից (4 վարչական և 5 պրոֆեսորադասախոսական 

կազմ): Մրցույթի արդյունքում շարժունությամբ ուսումնառելու հնարավորություն է ստացել վարչական կազմի մեկ ներկայացուցիչ։ 

                                                           
11 Լուսինե Տոնոյանը երրորդ փուլի մրցույթի արդյունքում 2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակում 5 օր դասախոսությամբ հանդես եկավ Ռումինիայի Յասիի համալսարանում։      

9.  Արինա Մանուկյան  Բակալավր Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն 2-րդ 

 

 

 

ԾՐԱԳՐԻՆ ԴԻՄԱԾ ԱՐՏԱԳՆԱ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

 

N Աշխատակցի  անուն, ազգանուն Ամբիոն/բաժին Գիտական աստիճան, կոչում 

1.  Հեղինե Իսահակյան 
Անգլերեն լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի  

ամբիոն 

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ 

2.  Լուսինե Տոնոյան11 
Անգլերեն լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի  

ամբիոն 

Մանկավարժական գիտությունների 

թեկնածու, ասիստենտ 

ԾՐԱԳՐԻՆ ԴԻՄԱԾ ԱՐՏԱԳՆԱ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ  

 

N Ուսանողի անուն, ազգանուն 
Ուսումնառության 

աստիճան 
Մասնագիտություն Կուրս 

10.  Հռիփսիմե Մելիքյան Բակալավր Շուկայագիտություն 2-րդ  

11.  Մարինե Նիկողոսյան  Բակալավր Կառավարում 2-րդ  

12.  Սոնա Վարդանյան  Բակալավր Կառավարում 2-րդ  

13.  Ռիմա Պողոսյան  Բակալավր Կառավարում 2-րդ  
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12 Ասյա Հարությունյանը 2019թ. հունիսին  մասնակցելու է «Միջազգային շաբաթ» խորագրով վերապատրաստմանը: 

14.  Նարինե Խաչատրյան  Բակալավր Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն-հայերեն 3-րդ 

15.  Կատարինա Ադամյան Բակալավր Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն-հայերեն 3-րդ 

16.  Սյուզաննա Խաչատրյան Բակալավր Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն-հայերեն 3-րդ 

17.  Քրիստինե Գասպարյան Բակալավր Միջմշակութային հաղորդակցություն 2-րդ 

 

 

ԾՐԱԳՐԻՆ ԴԻՄԱԾ ԱՐՏԱԳՆԱ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

 

N Աշխատակցի  անուն, ազգանուն Ամբիոն/բաժին Գիտական աստիճան, կոչում 

3.  Նունե Արևշատյան  Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն - 

4.  Հեղինե Իսահակյան  
Անգլերեն լեզվի և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի  ամբիոն 

Բանասիրական գիտությունների 

թեկնածու, դոցենտ 

5.  Հասմիկ Մատիկյան  
Անգլերեն լեզվի և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի  ամբիոն 
- 

6.  Արթուր Մկրտչյան Գործարարության և վարչարարության ամբիոն 
Տնտեսագիտական գիտությունների 

թեկնածու, դոցենտ 

7.  Անի  Սահակյան  Գործարարության և վարչարարության ամբիոն - 

8.  Նազելի Ավետիսյան  
Ուսումնամեթոդական գործընթացի 

կառավարման կենտրոն 

Բանասիրական գիտությունների 

թեկնածու, դոցենտ   

9.  Արմենուհի Սարգսյան  
Գիտական քաղաքականության, որակի 

ապահովման և կառավարման կենտրոն 
Ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու 

10.  Թերեզա Խաչատրյան   

Գրադարան-ուսումնագիտական 

խորհրդատվությունների, նորարարությունների և 

ՏՏ կենտրոն 

- 

11.  Ասյա Հարությունյան12  
Արտաքին համագործակցության և 

հասարակայնության հետ կապերի կենտրոն 
- 
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Ռումինիայի Յասիի համալսարանի և ՇՊՀ-ի ուսանողների ու աշխատակազմի  ERASMUS + շարժունության ծրագրով 

նախատեսված 15 արտագնա  տեղից օգտագործվել է 7-ը, իսկ մնացած 8 արտագնա և 15 ներգնա տեղերը կօգտագործվեն հաջորդ 

ուսումնական տարիների (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021) ընթացքում 

ՇՊՀ-ին հատկացված արտագնա տեղերի քանակը 

                                                             

ՇՊՀ-ին հատկացված  ներգնա տեղերի քանակը 
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 ԱՆԳԼԻԱՅԻ ՔԻԼԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (2016-2019թթ.) 

Ծրագրի  նպատակն է. 

գործընկեր բուհ հանդիսացող Անգլիայի Քիլի համալսարանի և ՇՊՀ-ի ուսանողների ու աշխատակազմի  շարժունության 

իրականացումը:  

Շարժունությունն իրականացվում է հիմնականում մաթեմատիկական մասնագիտությունների ուղղությամբ: 

Ուսանողները (բակալավր, մագիստրոս, հետազոտող) հյուրընկալող համալսարանում կարող են ուսումնառությունը 

շարունակել մեկ կիսամյակ (5 ամիս), իսկ աշխատակազմը՝ դասավանդել կամ վերապատրաստվել 5 օրով։  

Ծրագրով համալսարանին հատկացվել է 4 արտագնա տեղ, որից 1-ը` ուսանողներին (հետազոտող), 2-ը` 

պրոֆեսորադասախոսական կազմին (դասավանդում), իսկ 1-ը՝ վարչական կազմին (վերապատրաստում)։ 

 

ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՒԼ` 2016-2017 ՈՒՍՏԱՐԻ 

Առաջին փուլում վարչական կազմից շարժունությամբ վերապատրաստման, իսկ պրոֆեսորադասախոսական կազմից 

դասավանդման հնարավորություն է ստացել մեկական ներկայացուցիչ։  

N ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՈՒՂԱՐԿՈՂ ԲՈՒՀ 
ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՈՂ 

ԲՈՒՀ 

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ/ 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ 

1. Հարությունյան Ասյա 

ՇՊՀ, Գիտական 

քաղաքականության և արտաքին 

համագործակցության 

կառավարման կենտրոնի գլխավոր 

մասնագետ 

Անգլիայի Քիլի 

համալսարան, 

Միջազգային բաժին 

02.04.2017-08.04.2017 

/5 օր/ 
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Վարչական կազմի՝ շարժունությամբ վերապատրաստումն իրականացվել է համալսարանի միջազգայնացմանն ուղղված 

կառույցի՝ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի գործունեության արդյունավետության 

բարձրացման ուղղությամբ։ 

 

ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼ` 2017-2018 ՈՒՍՏԱՐԻ 

 

Երկրորդ  փուլում ակադեմիական  շարժունությամբ վերապատրաստման հնարավորություն ունեցան  2 աշխատակից և                      

1 հետազոտող:  

N ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ ՈՒՂԱՐԿՈՂ ԲՈՒՀ  ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ 

1. Հարությունյան Մարիամ 
ՇՊՀ անգլերեն լեզու և գրականություն ամբիոնի 

դասախոս 

16.07.2018-20.07.2018 

/5 օր/ 

2. Պողոսյան Բագրատ  
ՇՊՀ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի 

դեկան 
16.07.2018-20.07.2018 

/5 օր/ 

3.  Խաչատրյան Մելինե 
ՇՊՀ մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասպիրանտ 

23.04.2018-31.07.2018 

/3 ամիս/ 

 

Անգլիայի Քիլի համալսարանի և ՇՊՀ-ի  ուսանողների ու աշխատակազմի  ERASMUS+ շարժունության ծրագրով նախատեսված  4 

տեղից օգտագործվել է 2-ը, իսկ մնացած տեղերը կօտագործվեն ընթացիկ և հաջորդ ուսումնական տարիների ընթացքում։ 

 

 

2. 
Սարգսյան 

Արմենուհի 

ՇՊՀ, Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիայի 

ամբիոնի դոցենտ, 

Ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու 

 

Անգլիայի Քիլի 

համալսարան 

17.09.2017-23.09.2017 

/5 օր/ 
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ՇՊՀ-ին հատկացված արտագնա ու ներգնա տեղերի քանակը 

  

 

ԻՍՊԱՆԻԱՅԻ ՎԱԼԼԱԴՈԼԻԴԻ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (2017-2019թթ.) 

 
 

Ծրագրի  նպատակն է. 

գործընկեր բուհ հանդիսացող Իսպանիայի Վալլադոլիդի համալսարանի և ՇՊՀ-ի ուսանողների ու վարչական կազմի 

ակադեմիական  շարժունության և փոխանակումների իրականացումը:  Շարժունությունն իրականացվում է հետևյալ 

ուղղություններով. 
 

• Անգլերեն լեզու և գրականություն (English Studies)  

 

• Կառավարում, շուկայագիտություն (Commerce) 

 

 

Ուսանողները (բակալավր, մագիստրոս, հետազոտող) հյուրընկալող համալսարանում կարող են ուսումնառությունը 

շարունակել մեկ կիսամյակ (5 ամիս), իսկ վարչական կազմը` վերապատրաստվել 5 օրով: 
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Ըստ պայմանագրի` հայաստանյան 5 բուհերին (ՇՊՀ, ԵՊՀ, ՀՊՄՀ, ԵՊԼՀՀ և ԳՊՀ (Գավառ)) հատկացվել է ընդհանուր թվով 13 

արտագնա տեղ, որից 4-ը՝ վարչական կազմի վերապատրաստմանը, 9-ը՝  ուսանողական համակազմի (բակալավր, մագիստրոս, 

հետազոտող) ուսումնառությանը, իսկ ներգնա հատկացվել է  վարչական կազմի վերապատրաստման 3 տեղ։  

 
 

ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՒԼ. 2017-2018 ՈՒՍՏԱՐԻ 
 

Համալսարանի կողմից հայտարարվել է առաջին փուլի մրցույթը, որին մասնակցել են երկու ուսանող. 

 

N ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ ԲԱԺԻՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ 

ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ 

ՔԱՆԱԿ 

1. Ալինա Հովիկյան 
Անգլերեն լեզու և գրականություն 

բակալավր 3-րդ կուրս 

03.09.2018-03.02.2019 

/5 ամիս/ 
27 

2. Արփինե Հունանյան 
Անգլերեն լեզու և գրականություն 

բակալավր 3-րդ կուրս 

03.09.2018-03.02.2019 

/5 ամիս/ 
27 

 

 

ՇՊՀ-ին հատկացված  արտագնա տեղերի քանակը 

                                                            Ուսանողական 

համակազմ

ՊԴ կազմ Վարչական կազմ

9

0

4
7

0

4

Ծրագրով նախատեսված արտագնա տեղերի քանակ

Չօգտագործված արտագնա տեղերի քանակ
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ՇՊՀ-ին հատկացված  ներգնա տեղերի քանակը  

                                                                            Ուսանողական համակազմ ՊԴ կազմ Վարչական կազմ

0 0

3

0 0

3

Ծրագրով նախատեսված ներգնա տեղերի քանակ

Չօգտագործված ներգնա տեղերի քանակ

 

 

ՌՈՒՄԻՆԻԱՅԻ ԿԼՈՒԺ-ՆԱՊՈԿԱՅԻ  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (2017-2021թթ.) 

Ծրագրի  նպատակն է. 

գործընկեր բուհ հանդիսացող Ռումինիայի Կլուժ-Նապոկայի համալսարանի և ՇՊՀ-ի ուսանողների ու աշխատակազմի 

շարժունության իրականացումը:  

Շարժունությունն իրականացվում է հետևյալ ուղղություններով. 
 

• Ֆիզիկական գիտություններ (Physical Sciences) 

• Կենսաբանական և առընթեր գիտություններ (Biological and Related Science) 

• Լեզուներ (Languages) 

• Փիլիսոփայություն և էթիկա (Philosophy and Ethics) 

• Սոցիալական և վարքաբանական գիտություններ (Social and Bihavioral Sciences) 

• Կառավարում և վարչարարություն (Management and Administration) 
 

Ուսանողները (բակալավր, մագիստրոս) հյուրընկալող համալսարանում կարող են ուսումնառությունը շարունակել մեկ 

կիսամյակ (5 ամիս), իսկ աշխատակազմը՝ դասավանդել կամ վերապատրաստվել 5 օրով: 
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Ծրագրով համալսարանին հատկացվել է 24 արտագնա և 24 ներգնա տեղ, որից  12-ական` ուսանողներին (բակալավր, 

մագիստրոս), 6-ական` պրոֆեսորադասախոսական կազմին (դասավանդում), իսկ 6-ական՝ վարչական կազմին 

(վերապատրաստում)։  

 

ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՒԼ. 2017-2018 ՈՒՍՏԱՐԻ 
 

Առաջին փուլի արդյունքում ՇՊՀ-ն հյուրընկալել է մեկ ուսանողի «Փիլիսոփայություն» մասնագիտությամբ ավարտական 

աշխատանք իրականացնելու և մեկ դասախոսի «Ֆիզիկա» մասնագիտությամբ սովորող ուսանողներին դասախոսելու նպատակով։ 

Ծրագրի երկրորդ փուլի հայտարարությունը տրվել է 2018 թվականի մարտ ամսին: 

ՇՊՀ-ին հատկացված  արտագնա տեղերի քանակը 

 

ՇՊՀ-ին հատկացված  ներգնա տեղերի քանակը 
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Հաշվետու ժամանակահատվածում Ռումինիայի Կլուժ Նապոկայի տեխնիկական համալսարանի (Բայա Մարեյի 

հյուսիսայի համալսարանական կենտրոն) հետ իրականացվել  է երկու ներգնա շարժունություն  

N ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ ԲԱԺԻՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ 

ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ 

ՔԱՆԱԿ 

1. Անտոնիա Նիստոր 
«Լրագրություն» մասնագիտության բակալավրի 

3-րդ կուրս  

12.03.2018-12.06.2018 

/3 ամիս/ 
30 

2. Ռանդու Տոդորան Պրոռեկտոր  
16.09.2018-24.09.2018 

/5 օր/ 
 

 

 ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ                 

ԾՐԱԳՐԵՐ       

N 

ԳՈՐԾԸՆ 

ԿԵՐ ԵՎՐՈՊԱ 

ԿԱՆ ԵՐԿԻՐ 

ՀԱՄԱԼ 

ՍԱՐԱՆ 

Ծրագրի 

իրականացման  

ժամկետներ 

ԱՐՏԱԳՆԱ 

ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 
Ընդա 

մենը 

ՆԵՐԳՆԱ 

ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 
Ընդա 

մենը Ուսա 

նողներ 

ՊԴ 

կազմ 

Վարչա 

կան կազմ 

Ուսա 

նողներ 

ՊԴ 

կազմ 

Վարչա 

կան 

կազմ 

1. ՌՈՒՄԻՆԻԱ Յասի 2015-2021թթ. 10 3 2 15 10 3 2 15 

2. ԱՆԳԼԻԱ Քիլ 2016-2019թթ. 1 2 1 4 0 0 0 0 

3. ԻՍՊԱՆԻԱ Վալլադոլիդ 2017-2019թթ. 9 0 4 13 0 0 3 3 

4. ՌՈՒՄԻՆԻԱ 
Կլուժ 

Նապոկա 
2017-2021թթ. 12 6 6 24 12 6 6 24 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 32 11 13 56 22 9 11 42 
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  ՇՊՀ-ՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ       

2018թ. 

 

 

 

Համալսարանի աշխատակիցներից մեկը հաշվետու տարում շահել և մասնակցել է անհատական դրամաշնորհային 

ծրագրի աշխատանքներին: Նա  հետազոտությունն իրականացրել է Գերմանիայում։ 
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N ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ 
ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ 

ՆՊԱՏԱԿԸ 

ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ 

ՎԱՅՐ 

ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ 

ԱՄԻՍ, 

ԱՄՍԱԹԻՎ 

1. Բենիկ Վարդանյան 

Գերմանիայի Մշակույթի 

նախարարության և ՀՀ կրթության և 

գիտության նախարարության 

համատեղ դրամաշնորհային ծրագիր 

 

Ասպիրանտական 

հետազոտություն 

Մարտին  Լյութեր 

Հալլե 

Վիտենբերգ, 

Գերմանիա 

01.10.2017-

31.09.2018  

 

Ներգնա և արտագնա շարժունության հետ կապված համալսարանի խնդիրները. 

1. պրոֆեսորադասախոսական և ուսանողական համակազմի՝ անգլերենի իմացության ոչ բավարար մակարդակ, 

2. ակադեմիական շարժունության և փոխանակումների ընթացքում ձեռք բերած կրեդիտների փոխճանաչման հարցում 

առաջնահերթությունը ոչ այնքան կրթական վերջնարդյունքներին, որքան դասընթացների անվանումների նույնությանը կամ 

նմանությանը տալը, 

3. օտար /անգլերեն/ լեզվով մասնագիտական կրթական ծրագրերի, դասընթացների բացակայություն ոչ օտարալեզու 

մասնագիտությունների գծով,  

4. համալսարանի պաշտոնական կայքէջում անգլերենով համապատասխան տեղեկատվության ոչ բավարար մակարդակ, 

5. եվրոպական և հայաստանյան բուհերի ամբիոնների հետ ՇՊՀ-ի ամբիոնների համագործակցության գրեթե բացակայություն: 
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Ըստ էության, վերը նշված խնդիրների մի մասն արձանագրվել է նաև բուհի 

հավատարմագրման փորձագիտական վերջնական զեկույցում՝ որպես դիտարկումներ ու 

առաջարկություններ: Դրանց լուծման ուղղությամբ Կենտրոնի կողմից որոշակի 

աշխատանքներ են իրականացվել, ինչի մասին կնշվի համապատասխան տեղում, սակայն 

այստեղ ընդհանուր գծերով ներկայացնենք մի քանիսը: Մասնավորապես՝ 

ա/ 2016 թվականից մշակվել և ներդրվել է ներբուհական դրամաշնորհային ծրագրերի 

ֆինանսավորման կանոնակարգ, և բուհի բյուջեում առանձին տողով համապատասխան 

ֆինանասական միջոցներ են տրամադրվում մրցույթով ընտրված ծրագրերի 

իրականացման համար: Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ում իրականացվել են 4 

ծրագրեր: 

բ/ Վերը նշված BOOST ծրագրի շրջանակներում աշխատանքներ են տարվում բուհի 

միջազգայնացման ռազմավարական ծրագրի մշակման ուղղությամբ, ինչի հիման վրա 

կլրամշակվեն կենտրոնի կանոնակարգն ու համապատասխան ընթացակարգերը: 

գ/ «Դեպի Հայք» կազմակերպության կամավորների միջոցով բուհի ուսանողների ու 

աշխատակիցների համար կազմակերպվել են կարճաժամկետ վերապատրաստման 

դասընթացներ անգլերենի գծով: 

դ/ Բուհի հավատարմագրման նպատակով անցկացվող ինքնավերլուծության ընթացքում 

նախատեսվում է վերանայել ու լրամշակել ակադեմիական կրեդիտների հատկացման, 

կուտակման ու փոխանցման, ինչպես նաև փոխճանաչման գործընթացները կարգավորող 

կանոնակարգերն ու ընթացակարգերը: 

ե/ Թարմացվում և լրամշակվում է ՇՊՀ կայքէջը, որի ռուսերեն ու անգլերեն բաժինների 

նյութերի թարգմանության աշխատանքներում ներգրավված են նաև «Թարգմանչական 

գործ» բաժնի ուսանողներն ու դասախոսները՝ հատկապես իրենց մասնագիտական 

պրակտիկայի շրժանակներում: 
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10.3. ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՇՊՀ-ն արտասահմանյան, hայաստանյան բուհերի և կազմակերպությունների հետ ունի կնքած 22 երկկողմանի պայմանագիր, որից 

8-ը կնքվել են հաշվետու ժամանակահատվածում (նշված են կարմիր գույնով)։ 

 

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ 

 

N 

 

ԲՈՒՀԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ 

 

ԺԱՄԿԵՏ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ՓՈՍՏ ՀԵՌԱԽՈՍ ԿԱՅՔ 

1.  Jade University of Applied Sciences (Germany) 2016-2021 ilze.peksa@jade-hs.de 49 4421 9850 www.jade-hs.de/en/ 

2.  Euroacademy (Tallinn, Estonia) 2016-2021 euro@akadeemia.ee 372 6115801 www.akadeemia.ee 

3.  International University of Struga (Macedonia) 2016-2021 international@eust.edu.mk 389 46 786 160 http://www.eust.edu.mk/ 

4.  University college of Teacher Education (Austria) 2017-2022  43 1 534 08-0 
http://www.studyinaustria.

at 

5.  Alecu Russo Balti State University (Moldova) 2017-2022 amarfii.nelli@usarb.md 373 23152430 www.usarb.md 

6.  Academy of Public Administration (Moldova) 2017-2022 cooperare@aap.gov.md 
373-22 72-38-66 

 
www.aap.gov.md 

7.  University of Pitesti (Romania) 2017-2022 emisoare@gmail.com 40 340453102 www.upit.ro/international 

8.  Technical University of Cluj Napoca (Romania) 2017-2021 international@cunbm,utcluj.ro  +40 262 218922 
http://bri.utcluj.ro/R12_e

n/incoming.erasmus.php  

mailto:ilze.peksa@jade-hs.de
http://www.jade-hs.de/en/
mailto:euro@akadeemia.ee
http://www.akadeemia.ee/
mailto:international@eust.edu.mk
http://www.eust.edu.mk/
http://www.studyinaustria.at/
http://www.studyinaustria.at/
mailto:amarfii.nelli@usarb.md
http://www.usarb.md/
mailto:cooperare@aap.gov.md
tel:+373%2022%20723%20866
http://www.aap.gov.md/
mailto:emisoare@gmail.com
http://www.upit.ro/international
mailto:international@cunbm,utcluj.ro
http://bri.utcluj.ro/R12_en/incoming.erasmus.php
http://bri.utcluj.ro/R12_en/incoming.erasmus.php
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ԱՊՀ ԵՐԿԻՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ 

 

N ԲՈՒՀԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ ԺԱՄԿԵՏ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ՓՈՍՏ ՀԵՌԱԽՈՍ ԿԱՅՔ 

9.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования -  АГУ 

(Астрахань, РФ) 

2015-2020 aspu@aspu.ru 8 (8512) 494156  

10.  
Армавирский государственный педагогический 

университет (Армавир, РФ) 
2015-2020 rectoragpu@mail.ru  8 (6137) 33560 http://www.agpu.net/  

11.  
Шадринский государственный педагогический 

институт (Шадринск, РФ) 
2016-2021 vuz@shgpi.edu.ru  8 (35253) 63502 http://shgpi.edu.ru/  

12.  
Липецкий государственный педагогический 

университет (Липецк, РФ) 
2016-2021 lspu_inter@mail.ru  (4742) 32-84-75 http://lspu-lipetsk.ru/  

13.  
Казахский национальный педагогический 

университет ум. Аббая (Алмата, Казахстан) 

 

2015-2020 
rector@kaznpu.kz  7 (727) 2916339 www.kaznpu.kz    

14.  
Telavi State University after Iakob Gogigabashvili 

(Telavi, Georgia) 
2016-2021 rector@tesau.edu.ge 995 350272401 http://tesau.edu.ge/en/ 

15.  

 Государственный гуманитарно-технологический 

университет (Российская Федерация) 

 

2018 mirea@mirea.ru   +7 499-215-65-65  

 

 

 

mailto:aspu@aspu.ru
mailto:rectoragpu@mail.ru
http://www.agpu.net/
mailto:vuz@shgpi.edu.ru
http://shgpi.edu.ru/
mailto:lspu_inter@mail.ru
http://lspu-lipetsk.ru/
mailto:rector@kaznpu.kz
http://www.kaznpu.kz/
mailto:rector@tesau.edu.ge
http://tesau.edu.ge/en/
mailto:mirea@mirea.ru
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ 
  

N ԲՈՒՀԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ ԺԱՄԿԵՏ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ՓՈՍՏ ՀԵՌԱԽՈՍ ԿԱՅՔ 

16.  Արցախի պետական համալսարան 2014-2019 rector@asu.am  047 940382 http://www.asu.am/  

17.  
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարան 
2017-2022 int.asue@gmail.com  374 10 59 34 84 http://www.asue.am/am  

18.  Վանաձորի պետական համալսարան 2017-2020 info@vsu.am  374 322 46387 http://www.vsu.am/    
 

 

ԱՅԼԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

 N ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ ԺԱՄԿԵՏ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ  ՓՈՍՏ ՀԵՌԱԽՈՍ ԿԱՅՔ 

19.  «Վիկտորյա» պատմամշակութային ՀԿ 2014-2019 - 0312 51906  

20.  
«Երիտասարդական նախաձեռնությունների 

կենտրոն» ՀԿ 
2013-2018 yic_ngo@yahoo.com   www.yic.am   

21.  «Նոր Լույս» ՀԿ 2016-2019 info@norluyce.com  093 478147 http://norluyce.com/  

22.  Դասավանդիր Հայաստան 2016-2026   
www.teachforarmenia.o

rg/  

mailto:rector@asu.am
http://www.asu.am/
mailto:int.asue@gmail.com
tel:%2B374%2010%2059%2034%2084
http://www.asue.am/am
mailto:info@vsu.am
http://www.vsu.am/
mailto:yic_ngo@yahoo.com
http://www.yic.am/
mailto:info@norluyce.com
http://norluyce.com/
http://www.teachforarmenia.org/
http://www.teachforarmenia.org/
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Պայմանագրերը հիմնականում նպատակաուղղված են հետևյալ խնդիրների լուծմանը. 

• կազմակերպել և անցկացնել համատեղ իրականացվող գիտահետազոտական և 

կրթական ծրագրեր, 

• կազմակերպել պրոֆեսորադասախոսական, վարչական կազմի, մյուս 

աշխատակիցների  փոխադարձ այցելություներ, 

• կազմակերպել ուսանողների և դասախոսների ակադեմիական շարժունության և 

փոխանակման ծրագրեր, կարճաժամկետ վերապատրաստումներ, դասընթացներ, 

• կազմակերպել և անցկացնել պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման 

բարձրացման դասընթացներ, 

• տեղեկություններ տրամադրել երկու համալսարաններում գործող կրթական 

ծրագրերի մասին, 

• կրթության որակի ապահովմանն ու բարելավմանն առնչվող տեղեկատվության ու 

փորձի փոխանակում, 

• հրատարակել գիտական աշխատանքներ, գիտական հետազոտությունների 

արդյունքներ, 

• բուհերում գործող այլ գիտակրթական, մշակութային ծրագրերի մասին 

տեղեկատվության փոխանակել: 

 ՇՊՀ արտաքին համագործակցության շրջանակներն ընդգրկում են նաև հետևյալ 

կազմակերպությունները, որոնց մի մասի հետ պայմանագրերը կնքվել են ավելի վաղ, 

սակայն դրանց վերջնաժամկետները դեռ չեն ավարտվել, իսկ  մյուս  մասի հետ կնքվել կամ 

թարմացվել են նոր պայմանագրեր:  

Մասնավորապես. 

1. Էրազմուս + ազգային գրասենյակի հետ համագործակցությունն սկսվել է դեռևս 

1990-ական թվականների վերջերից, երբ ՇՊՀ-ն (նախկին՝ ԳՊՄԻ-ն) սկսեց մասնակցել ԵՄ  

Տեմպուս, Էրազմուս Մունդուս, Էրազմուս+ ծրագրերի աշխատանքներին՝ 

համագործակցելով ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ ԵՄ համալսարանների ու կրթական 

ոլորտի այլ կազմակերպությունների հետ: Այդ համագործակցությունը դրսևորվել է որպես 

իրազեկման բնույթի աշխատաժողովների, բուհական համակարգի բարեփոխումներին, 

մասնավորապես՝ Բոլոնիայի գործընթացի պահանջների ու սկզբունքների ներդրմանը 

նվիրված սեմինար-քննարկումների կազմակերպում և անցկացում: Հաշվետու 

ժամանակահատվածում՝ 2018թ. օգոստոսի 31-ին ՇՊՀ-ում անցկացվեց Էրազմուս+ 

ազգային գրասենյակի կողմից կազմակերպված տեղեկատվական օրը, որին մասնակցեցին 

նաև Գյումրիու գործող մյուս պետական և ոչ պետական բուհերը: 
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1. ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՃԱՊՈՆԻԱՅԻ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ՇՊՀ-ն արդեն 3 տարի է, ինչ ակտիվ համագործակցում է Հայաստանում Ճապոնիայի 

դեսպանության հետ։ Համագործակցության գլխավոր նպատակը ճապոներեն լեզվի և 

մշակույթի տարածումն է, ինչպես նաև շարժունությամբ ուսումնառության 

հնարավորություն Ճապոնիայի լավագույն համալսարաններում։  

 2015 թվականին համալսարանը շահեց 2 դրամաշնորհային ծրագիր՝ ճապոներեն 

լեզվի դասավանդողի երկու ուստարվա (2016-2017, 2017-2018) աշխատավարձի և 

դասավանդման համար անհրաժեշտ գրականության ձեռքբերման ուղղություններով։ 

Դրամաշնորհների օգնությամբ ձեռք բերվեց համապատասխան գրականություն, իսկ 

դասընթացը վարող դասախոսի երկու տարվա աշխատավարձը փոխանցվեց բուհին 

Ճապոնիայի կառավարության կողմից։  Այժմ բուհն ունի բավարար քանակությամբ 

գրականություն և ճապոներեն լեզվով դասավանդելու իրավունք  ստացած 1 դասախոս։   

2016-2017 ուստարում տրվեց ճապոներեն լեզվի ուսուցման երկրորդ փուլի մեկնարկը։  

ճապոներեն ուսումնառողների թիվն ավելացավ՝ հասնելով 35-ի։ Ամբողջական 

դասընթացն ավարտեց թվով 5 ուսանող, որից 3-ը շարունակեց ուսումնառությունը 2-րդ 

մակարդակում։  

2017-2018 ուստարում երրորդ փուլի  դասընթացին մասնակցել է 30 ուսանող, որից  

առաջին մակարդակին՝ 27, իսկ երկրորդ մակարդակին՝ 3։ Արդյունքում 9 ուսանող 

շարունակել է ուսումնառությունը, որից  6-ը երկրորդ, իսկ 3-ը՝ երրորդ մակարդակում: 

Այժմ դեսպանատան հետ քննարկվում են հետագա համագործակցության հարցերը: 

 

Ճապոներենի դասընթացի մասնակիցների քանակն ըստ փուլերի 
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 Մասնակիցների քանակն ըստ լեզվաիմացության մակարդակների  

                

          

 

 

2. «ԴԵՊԻ ՀԱՅՔ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Բուհը 2016 թվականից համագործակցում է «Դեպի Հայք» բարեգործական 

կազմակերպություն հետ՝ հյուրընկալելով արտերկրից ժամանած կամավորների։  

2018 թվականի հունվարին համալսարանը հյուրընկալել է ամերիկահայ կամավոր 

Անդրանիկ Բալյանին, ով մեկուկես ամիս շարունակ աշխատել է բուհի մասին պատմող 

տեսանյութ պատրաստելու ուղղությամբ: 

2018թ.-ին համալսարանը հյուրընկալել է նաև Անաիս Քրիստենին, ով երկու ամիս օգնել է 

բուհի միջազգային ուսանողներին ներկայացվելիք տեղեկատվության մշակմանը: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ում, որպես կամավոր, աշխատել է Հովսեփ 

Սարաֆյանը, ով անցկացրել է դասընթացների շարք՝ նվիրված հանրային խոսքի հարցերին 

(Public Speaking):  Այդ դասընթացներին մասնակցել են 30 ուսանողներ, ովքեր ստացել են 

ավարտական վկայական: Համապատասխան տեսանյութը տեղադրված է ՇՊՀ կայքում՝ 

հետևյալ էլեկտրոնային հասցեներով - https://www.youtube.com/watch?v=Nu_77BNQCtc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u0EG0AT7FSQ 

Նշված ժամանակահատվածում երկու ամսով ֆրանսերեն լեզու և գրականություն 

ուսումնառողների համար ֆրանսերեն լեզվի դասընթացներ է վարել ֆրանսիահայ 

կամավոր Ինես Կաստեն, իսկ Գրետա Ջանիկյանն անցկացրել է անգլերենի դասընթաց ՇՊՀ 

ուսանողների և դասախոսների համար: 

Ըստ էության, վերը նշված աշխատանքները հիմնականում ուղղված են ինչպես ՇՊՀ 

ռազմավարական զարգացման առաջնահերթություններին, այնպես էլ բուհի 

ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում նշված որոշ 

թերությունների վերացմանը:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nu_77BNQCtc
https://www.youtube.com/watch?v=u0EG0AT7FSQ
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3. GREF  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

GREF կազմակերպությունը ֆրանսերեն դասավանդող ուսուցիչների 

վերապատրաստմամբ զբաղվող միություն է։ 2008 թվականից բուհը համագործակցում է 

կազմակերպության հետ։ 2008-2017 թթ. GREF-ի հետ երկկողմ պայմանագրով նախատեսված 

էր տարեկան 2 աշխատանքային այց՝ 6 շաբաթ տևողությամբ, որոնց ընթացքում GREF-ի 

ներկայացուցիչներն իրականացնում են դասընթացներ ուսանողների համար, 

վերապատրաստումներ դասախոսների համար, աջակցում էին ֆրանկոֆոնիայի 

միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքներին, ֆրանսալեզու գեղարվեստական և 

մեթոդական գրականությամբ (ներառյալ CD-ներ) օժանդակում են միջմշակութային 

հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոնին:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ի դասախոսների և ուսանողների համար 

կազմակերպվել է 3-շաբաթյա վերապատրաստում, իսկ GREF-ի հետ կնքվել է 

համագործակցության նոր պայմանագիր: Վերապատրաստումն անցկացվել է 2018թ. 

մարտին, ՇՊՀ-ում և նվիրված է եղել ֆրանսերենի դասավանդման մեթոդիկայի, ինչպես նաև 

ժամանակակից ֆրանսիական գրականության հարցերին:      

      

4. ՋԻՆԻՇՅԱՆ  ՀԻՇԱՏԱԿԻ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 Համալսարանը 2003 թվականից համագործակցում է «Ջինիշյան  հիշատակի 

հիմնադրամի» հետ՝ իրականացնելով «Քաղաքացիական երկխոսություն և գործնական 

քայլեր փոփոխության համար» ծրագիրը (2016-2018թթ.): 

 2018 թվականին ծրագրի շրջանակներում Շիրակի պետական համալսարանում 

իրականացվել է երեք դասընթաց.  

1. Աշխատաշուկա. աշխատող-գործատու հարաբերություններ 

2. Մոտիվացիան որպես հասարակության տարբեր խավերին ակտիվացնելու միջոց 

3. Ծրագիր-առաջարկ մշակելու հմտություններ 

Դասընթացներին մասնակցել է ՇՊՀ-ի 120 ուսանող:   

    Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ի ներքին շահակիցները՝ ուսանողներն ու 

աշխատակազմը, հնարավորություն ստացան վերապատրաստվելու, մասնակցելու 

ներքոհիշյալ աշխատաժողովներին, սեմինարներին, ինչպես նաև ոչ ֆորմալ 

դասընթացներին՝ կազմակերպված ինչպես ՇՊՀ-ում, այնպես էլ գործընկեր 

կազմակերպությունների կողմից՝ զարգացնելով համապատասխան կարողություններ և 

հմտություններ. 
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N ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ 
ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

ՎԱՅՐԸ 

ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

ԱՄԻՍ, 

ԱՄՍԱԹԻՎ 

1. Ասյա Հարությունյան 

Սովորողների ներբուհական, 

ազգային և միջազգային 

ակադեմիական շարժունության 

կառավարման հիմնախնդիրները 

ERASMUS+ Ազգային գրասենյակի 

կողմից կազմակերպված 

աշխատաժողով 

Հայաստանի 

պետական 

տնտեսագիտական 

համալսարան 

23.11.2018 

2. Ասյա Հարությունյան 
University Administration Support 

Program (UASP) 

Ամերիկյան բուհերից մեկում 

կատարելու հետազոտություն 

համապատասխան ոլորտի 

ուղղությամբ 

Վաշինգտոն, 

Չատանուգա, ԱՄՆ 

24.09.2018-

02.11.2018 

3. Արմենուհի Սարգսյան 

Օտարերկրյա որակավորումների 

ճանաչման արդի հիմնախնդիրներ. 

Քաղաքականություն և պրակտիկա 

Ստացած կրթության ու 

որակավորումների փոխճանաչման 

հարցերի քննարկում 

Ակադեմիական 

փոխճանաչման և 

շարժունության 

ազգային 

տեղեկատվական 

կենտրոն, Երևան 

21.11.2018 

4. Հովիկ Մելքոնյան 

Օտարերկրյա որակավորումների 

ճանաչման արդի հիմնախնդիրներ. 

Քաղաքականություն և պրակտիկա 

Ստացած կրթության ու 

որակավորումների փոխճանաչման 

հարցերի քննարկում 

Ակադեմիական 

փոխճանաչման և 

շարժունության 

ազգային 

տեղեկատվական 

կենտրոն, Երևան 

21.11.2018 

5. ՇՊՀ 67 ներքին շահակիցներ Էրազմուս+ BOOST ծրագիր 

Բուհի միջազգայնացման 

ռազմավարական ծրագրի մշակում և 

ներդրում 

Շիրակի 

պետական 

համալսարան 

13.04.2018 

6. ՇՊՀ 60 ներքին շահակիցներ 
 

«ՆՈՐԿԵՆՏ» ծրագիր 
Հեռաուսուցման/էլեկտրոնային 

ուսուցման ծրագրի ուսուցում 
ՇՊՀ  

25.09.2018-

31.10.2018 
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10.4 . ԳՊՄԻ-Ի ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` 

«ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄ» ՉԱՓԱՆԻՇԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

 Նկատի ունենալով վերը նշված աշխատանքները, որոնք ներառում են բուհի 

կարողությունների զարգացման, աշխատակազմի և ուսանողների ակադեմիական 

շարժունության ծրագրերը,  նաև արտասահմանյան ու ՀՀ բուհերի, և այլ 

կազմակերպությունների հետ համագործակցության հաստատման ու զարգացման 

ոլորտները, ինչպես նաև հաշվի առնելով բուհի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 

փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների վերացման ծրագիրը՝ կարող ենք 

նշել կատարված հետևյալ հիմնական աշխատանքների մասին՝ ըստ ստորև 

ներկայացված համապատասխան չափանիշի բարելավմանն ուղղված փորձագիտական 

խորհրդատվության: 

1. Միջազգայնացման գործընթացն իրականացվում է միայն արտաքին 

ֆինանսավորման աղբյուրներ ունեցող ծրագրերի շրջանակներում, այլ ոչ թե սեփական 

նախաձեռնությամբ, ներդրումներով և ռեսուրսներով: 

2. Բավարար ակտիվածված չէ բուհի ինքնուրույն և անկախ միջազգային 

գործունեությունը: 

3. Արտաքին կապերի հաստատումը խրախուսող ընթացակարգեր առկա չեն: 

4. Արտաքին կապերի բաժինն աշխատանքը կազմակերպում է 2013թ. հաստատված 

կանոնադրությամբ, որն առավել ընդհանրական է: 

5. Չնայած դասախոսների մեծամասնությունը տիրապետում է որևէ օտար լեզվի, որը 

կարող է բավարար լինել ընդհանուր հաղորդակցման համար, այնուամենայնիվ, սա 

անբավարար է մասնագիտական հաղորդակցման և օտար լեզվով մասնագիտական 

դասընթացների անցկացման համար, որոնց կազմակերպումն անհրաժեշտ է 

ուսանողների փոխանակման ծրագրերի տեսակետից: 

 

10.5. ԳՊՄԻ-Ի ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ 

ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՈՒ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ  ՔԱՅԼԵՐ 

«ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄ» ՉԱՓԱՆԻՇԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Չափանիշի 

բարելավմանն 

ուղղված 

փորձագիտական 

խորհրդատվություն 

39 

Քայլեր ձեռնարկել սեփական նախաձեռնությամբ և 
ներդրումային միջազգային ծրագրերի գործարկման 
ուղղությամբ: 

40 

Ներքին շահառուների շրջանում խթանել օտար 
լեզուների իմացության մակարդակը՝ արտաքին 
համագործակցության և օտարալեզու կրթական 
ծրագրերի ներդրման նպատակով:  

41 
Ակտիվացնել համագործակցությունը ՀՀ բուհերի և 
տարբեր գիտական կենտրոնների հետ: 



163 
 

 

Գործողություն Քայլեր 
Ընթացիկ 

վիճակը 

Ժամանա

կահատ 

ված 

 

Վերջնարդյուն

քների 

գնահատման 

ցուցիչներ 

39 

Բուհի 

ֆինանսական և 

մարդկային 

ռեսուրսների  

օգտագործմամբ 

խթանել արտաքին 

ծրագրերի 

ներդրումը  

39.1 

Մշակել և ներդնել 

միջազգայնաց 

մանը նպաստող 

քաղաքակա 

նություն և 

ընթացակարգեր 

Պլանավորման 

փուլ 

Մեկնարկ

ը՝2016թ. 

III եռ.-ից 

Հաշվետվությո

ւններ 

39.2 

Մշակել 

մեխանիզմներ  

արտաքին կապերի 

բաժնի 

գործունեության 

արդյունավետության 

գնահատման 

նպատակով 

Պլանավորման 

փուլ 

2016թ. 

IV եռ.- 

2017թ. 

I եռ. 

Արտաքին 

կապերի 

բաժնի 

գործունեությ

ան 

հաշվետվությ

ուն 

40 

Խթանել օտար 

լեզուների 

իմացությունը 

ներքին 

շահառուների 

շրջանում 

40.1 

Կազմակերպել օտար 

լեզուների 

իմացության 

մակարդակների 

բարձրացմանն 

ուղղված 

շարունակական 

դասընթացներ 

Իրականացման 

փուլ 

Մեկնարկ

ը՝2016թ. 

I եռ.-ից 

 

Պրոֆեսորադ

ասա 

խոսական  

կազմի օտար 

լեզվի 

անհրաժշետ 

մակարդակի 

իմացության 

վերաբերյալ 

վերլուծությու

ն 

40.2 

Մշակել և ներդնել 

օտար լեզուներով 

դասընթացներ 

Պլանավորման 

փուլ 

Մեկնարկ

ը՝2017թ. 

I եռ.-ից 

 

Օտար լեզվով 

իրականացվո

ղ 

դասընթացներ

ից 

մասնակիցներ

ի 

բավարարված

ութ 

յուն 

(որակական և 

քանակական 

վերլուծությու

ն) 
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41 

Ակտիվացնել 

համագործակցությ

ունը ՀՀ բուհերի և 

տարբեր գիտական 

կենտրոնների հետ 

41.1 

Կնքել 

համագործակցության 

պայմանագրեր 

նմանատիպ 

կրթական ծրագրեր 

իրականացնող 

առաջավոր 

հայաստանյան 

բուհերի և գիտական 

ու այլ կենտրոնների 

հետ 

Պլանավորման 

փուլ 

2016թ. 

II եռ.- 

2018թ. 

IV եռ. 

Կնքված 

համաձայնագ

րեր 

41.2 

Նպաստել 

համագործակցության 

պայմանագրերի 

իրականացմանը 

Պլանավորման 

փուլ 

2017թ. 

I եռ.- 

2018թ. 

IV եռ. 

Համագործակ

ցութ 

յան եռակողմ 

պայմանագրե

ր, 

փոխճանաչվա

ծ կրեդիտներ 

 

39.1 2016 թվականից ՇՊՀ-ն մասնակցում է համալսարանի միջազգայնացմանն 

ուղղված Erasmus+ BOOST ծրագրի աշխատանքներին, որի շրջանակներում անցկացվել են 

միջազգային ու տեղական համապատասխան վերապատրաստումներ ՇՊՀ-ի 

աշխատակիցների և ուսանողության համար, մշակվել է բուհի միջազգայնացման ծրագրի 

նախնական տարբերակը, աշխատանքներ են տարվում վերջինիս լրամշակման 

ուղղությամբ՝ համաձայնեցնելով ՀՀ  բարձրագույն կրթության և հետազոտության 

միջազգայնացման ռազմավարության ու իրագործման նախնական տարբերակի 

հիմնադրույթների հետ: 2017 թվականին այս աշխատանքների իրականացման 

արդյունավետության ապահովման նպատակով ստեղծվել է հանձնաժողով : 

39.2 Լրամշակման փուլում է արտաքին համագործակցության և հասարակայնության 

հետ կապերի կենտրոնի կանոնակարգը, մշակվում են կենտրոնի գործունեության 

արդյունավետության գնահատման հարցաթերթիկներն ու ընթացակարգը: 

40.1.  «Դեպի Հայք» կազմակերպության կամավորների հետ համագործակցության 

միջոցով պարբերաբար կազմակերպվել են կարճաժամկետ վերապատրաստման 

դասընթացներ բուհի ուսանողների ու դասախոսների համար՝ անգլերենի իմացության 

մակարդակների բարձացման նպատակով: 
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40.2. Այս ուղղությամբ նախատեսված աշխատանքները դեռևս քննարկման ու 

պլանավորման փուլում են, մասնավորապես լրամշակվում է «Գյումրու Մ. Նալբանդյանի 

անվան պետական մանակավարժական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի լեզուների ուսուցման 

կենտրոնի կանոնակարգը: 

41.1.  Կնքվել են համագործակցության պայմանագրեր ՀՀ հետևյալ բուհերի հետ. 

 ա/ Արցախի պետական համալսարան, 

 բ/ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 

 գ/ Վանաձորի պետական համալսարան 

Կնքվել են համագործակցության պայմանգրեր նաև հետևյալ կազմակերպությունների 

հետ. 

 ա/ «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ 

 բ/ «Վիկտորյա» պատմամշակութային ՀԿ 

 գ/ Դասավանդիր Հայաստան 

 դ/ «Նոր Լույս» ՀԿ 

 ե/ «Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամ» 

 զ/ «Դեպի Հայք» բարեգործական կազմակերպություն 

41.2. ՇՊՀ կայքէջում պարբերաբար իրազեկվում է համագործակցության 

պայմանագրերի շրջանակներում իրականացվող ակադեմիական շարժունության և 

փոխանակման ծրագրերի հրավերների, անցկացվող մրցույթների, դրանց արդյունքների 

մասին: 

Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի 

կողմից պարբերաբար կազմակերպվում և անցկացվում են վերը նշված ծրագրերի 

մրցույթներին մասնակցելու համար դիմած ուսանողների ու աշխատակիցների համար 

անհրաժեշտ խորհրդատվական ու աջակցման աշխատանքներ: 

Ակադեմիական շարժունության գրավչության ու արդյունավետության բարձրացման 

նպատակով նախատեսվում է վերանայել ու լրամշակել կրեդիտների հատկացման, 

կուտակման ու փոխճանաչման գործընթացները կարգավորող կանոնակարգերն ու 

ընթացակարգերը: 
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11.  ՈՐԱԿԻ  ՆԵՐՔԻՆ  ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳ  

11.1. ՇՊՀ-Ի ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

 

Ամբիոնների ներկայացմամբ և ռեկտորի հաստատմամբ ստեղծվել են ամբիոնների 

որակի հանձնախմբեր, որոնցում ընդգրկված են նաև Ուսանողական խորհրդի և 

Ուսանողական գիտական ընկերության ներկայացուցիչներ (գործառույթները 

պարզաբանվելու են վերը նշված փաստաթղթում), ինչպես նաև ամբիոնի որակի 

համակարգողը: Ամբիոնում որակի պատասխանատուն ամբիոնի վարիչն է: Ամբիոնի 

որակի ապահովման գործընթացների համակարգման գործառույթները կատարում է 

ամբիոնի որակի համակարգողը, ով մասնակցում է կենտրոնի կողմից կազմակերպված 

նիստերին, քննարկումներին, ապահովում տեղեկատվության փոխանցումը 

դասախոսներին և նրանց ներգրավվածությունը համալսարանի կառավարման և որակի 

ապահովման գործընթացներին, կատարում որակի ապահովման գործընթացներին 

աջակցող այլ գործառույթներ: 

Ֆակուլտետում որակի պատասխանատուն ֆակուլտետի դեկանն է: Ֆակուլտետի 

խորհուրդն իր վրա կրում է ֆակուլտետում որակի մշտադիտարկման, վերահսկման և 

ապահովման մարմնի գործառույթները: Ֆակուլտետի որակի համակարգողը 

մասնակցում է կենտրոնի կողմից կազմակերպված նիստերին, քննարկումներին, 

ապահովում տեղեկատվության փոխանցումը ուսանողներին և նրանց 

ներգրավվածությունը համալսարանի կառավարման և որակի ապահովման 

գործընթացներին, կատարում որակի ապահովման գործընթացներին աջակցող այլ 

գործառույթներ: 

Քոլեջում ևս առկա է քոլեջի որակի հանձնախումբ: Հանձնախումբը գործում է իր 

գործառույթներին համապատասխան: Քոլեջի որակի համակարգողը մասնակցում է 

կենտրոնի կողմից կազմակերպված նիստերին, քննարկումներին, ապահովում 

տեղեկատվության փոխանցումը քոլեջի դասախոսներին ու ուսանողներին՝ ապահովելով 

նրանց ներգրավվածությունը համալսարանի կառավարման և որակի ապահովման 

գործընթացներին, կատարում որակի ապահովման գործընթացներին աջակցող այլ 

գործառույթներ: 

Վերանայվել են հարցումների իրականացման հարցարանները: Մշակվում են 

մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան ապահովել իրականացվող հետազոտությունների 

հավաստիություն, թափանցիկություն, հուսալիություն և հետազոտությունների 

վերլուծական արդյունավետ մեխանիզմներ, որոնց արդյունքները կապահովեն Դեմինգի 

հայտնի շրջափուլի (պլանավորում-իրականացում-գնահատում-բարելավում) 

իրագործումը:  

Մի շարք ուսանողական խմբերի հետ կենտրոնի տնօրենի հանդիպումների 

արդյունքում ձևավորվել է որակի աջակիցների կամավորների ուսանողական խումբ: 

Խմբի հետ կազմակերպվում են քննարկումներ տարբեր գործընթացների և հարցերի 
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վերաբերյալ, վեր են հանվում խնդիրներ (հաճախ՝ առաջարկվում նաև լուծումների 

տարբերակներ), որոնք ներկայացվում են համապատասխան մարմիններին: 

Կենտրոնի աշխատակիցները մասնակցել են վերապատրաստումների՝ 

նպատակաուղղված որակի գործընթացների ապահովմանն ու բարելավման: 

 

 

 

ՇՊՀ-ի որակի ներքին ապահովման համակարգի կազմակերպական սխեմա 
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11.2.    2017-2018 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ 

ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ 

 

1. Որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի կանոնադրության մշակում և 

ներկայացում գիտական խորհրդի հաստատմանը: 

2. «Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում բարեվարքության 

ամրապնդում և կոռուպցիայի դեմ պայքար» ծրագրի շրջանակներում առցանց 

հաշվետվությունների հարթակի իրականացմանը նվիրված սեմինարի մասնակցություն և 

այդուհետ այդ հարթակում տվյալների լրացման գործընթացի համակարգում: 

3. ԿՏԱԿ-ի կողմից բուհերի վարկանիշավորման համար պահանջվող տվյալների 

հավաքագրման գործընթացի համակարգում: 

4. Ֆակուլտետների, ամբիոնների, քոլեջի որակի համակարգողների թիմի ձևավորում 

և գործառույթների հստակեցում: 

5. Հանդիպումներ ՇՊՀ-ի ուսանողների լայն շրջանակի հետ և ուսանող-որակի 

աջակիցների թիմի ձևավորում: 

6. Հանդիպումներ ՇՊՀ-ի քոլեջի ուսանողների լայն շրջանակի հետ և ուսանող-որակի 

աջակիցների թիմի ձևավորում: 

7. Մի շարք մշակված կարգերի ու կանոնակարգերի ուսումնասիրում և 

առաջարկությունների ու կարծիքների ներկայացում: 

8. Քոլեջի ենթակառուցվածքային հավատարմագրման ինքնավերլուծության 

քննարկում պատասխանատուների հետ՝ ըստ չափանիշների: 

9. Պրոֆեսորադասախոսական  կազմի մասնագիտական վերապատրաստումների 

վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների վերլուծություն: 

10. Ռեկտորի հաշվետվության ձևաչափի մշակում և հաշվետվության կազմում: 

11. Հեռակա համակարգում ուսումնառող ակտիվ ուսանողների տվյալների հենքի 

ստեղծում: 

12. ՇՊՀ-ի շրջանավարտների տվյալների հենքի ստեղծում (2014-2015, 2015-2016, 2016-

2017, 2017-2018 ուստարիներ): 

13. ՇՊՀ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի մշակման և իրականացման 

արդյունքների գնահատման հայեցակարգի մշակման մասնակցություն: 

14. ԳՊՄԻ-ի ինստիտուցիոնալ (ենթակառուցվածքային) հավատարմագրման 

փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների վերացման ծրագրի վերանայում, 

քննարկում որակի համակարգողների հետ՝ ըստ 10 չափանիշների: 

15. ՇՊՀ-ի ուսանողների կարիքների բացահայտման, օժանդակման և ուղղորդման 

կարգի մշակում, քննարկում շահառուների հետ և ներկայացում գիտական խորհրդի 

հաստատմանը 

16. Ըստ ՇՊՀ-ի ուսանողների կարիքների բացահայտման, օժանդակման և 

ուղղորդման կարգի ՇՊՀ-ի ստորաբաժանումներում ուսանողների ընդունելության ժամերի 

ներկայացման գործընթացի կարգավորում: 
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17. Ուսանողների կողմից պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական, 

մանկավարժական և կազմակերպչական կոմպետենցիաների գնահատման հարցարանի 

կազմում, քննարկում, բարելավում: 

18. Ուսանողների կողմից պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական, 

մանկավարժական և կազմակերպչական կոմպետենցիաների գնահատման հարցումների 

անցկացման նախապատրաստական աշխատանքներ (տվյալների հավաքագրում, 

հարցարանների նախապատրաստում ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի) և 

հարցումների անցկացում /2017-2018 ուստարվա I կիսամյակ/: 

19. Ուսանողների կողմից պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական, 

մանկավարժական և կազմակերպչական կոմպետենցիաների գնահատման հարցումների 

վերլուծություն /2017-2018 ուստարվա I կիսամյակ/: 

20. Պարբերական հանդիպում-քննարկումներ ֆակուլտետների և ամբիոնների որակի 

համակարգողների հետ: 

21. Պարբերական հանդիպում-քննարկումներ ուսանող-որակի աջակիցների հետ: 

22. Դասախոսի մասնագիտական, մանկավարժական և կազմակերպչական 

կոմպետենցիաների զարգացման կարիքների գնահատման հարցարանի կազմում: 

23. Դասալսման արձանագրման ձևաչափի մշակում: 

24. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի պարբերաբար գնահատման և 

վարկանիշավորման ընթացակարգի մշակում, քննարկում շահառուների հետ և 

ներկայացում գիտական խորհրդի հաստատմանը: 

25. Որակի ապահովման համակարգի մասնագետների գործառույթների հստակեցում: 

26. Դասավանդման մեթոդներից, գնահատման ձևերից և ուսումնառության 

վերջնարդյունքներից ուսանողների բավարարվածության հարցարանի կազմում: 

27. Դասավանդման մեթոդներից, գնահատման ձևերից և ուսումնառության 

վերջնարդյունքներից ուսանողների բավարարվածության հարցումների անցկացում 2017-

2018 ուստարվա շրջանավարտների շրջանում: 

28. Մագիստրոսական կրթական համակարգում SPSS համահամալսարանական 

դասընթացի արդյունավետության գնահատման հարցարանի մշակում, հարցումների 

անցկացում և արդյունքների վերլուծություն: 

29. Բուհի կազմակերպական վարկանիշների գնահատման հարցարանի մշակում: 

30. 2015-2018 թթ.-ի շրջանավարտների շրջանում բուհի կազմակերպական 

վարկանիշների գնահատման հարցումների անցկացման նախապատրաստական 

աշխատանքներ (էլեկտրոնային հարցարանի կազմում, շրջանավարտների տեղեկացում 

հեռախոսազանգով, էլ. փոստերի ճշգրտում, համալրում, տեղեկացում) և հարցումների 

անցկացում: 

31. 2018 թ․-ի բակալավրիատի (առկա, հեռակա) և մագիստրատուրայի 

շրջանավարտների կողմից բուհում ստացած կրթությունից, բուհի մասնագիտական և 

կազմակերպչական աշխատանքներից գոհունակության գնահատման հարցումների 

անցկացման նախապատրաստական աշխատանքներ (էլեկտրոնային հարցարանի 
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կազմում, շրջանավարտների տեղեկացում հեռախոսազանգով, էլ. փոստերի ճշգրտում, 

համալրում, տեղեկացում) և հարցումների անցկացում: 

32. Դասախոսի մասնագիտական, մանկավարժական և կազմակերպչական 

կոմպետենցիաների զարգացման կարիքների գնահատման հարցումների անցկացման 

նախապատրաստական աշխատանքներ (էլեկտրոնային հարցարանի կազմում, 2017-2018 

ուսումնական տարվա տվյալների հավաքագրում): 

33. Դասախոսի մասնագիտական, մանկավարժական և կազմակերպչական 

կոմպետենցիաների զարգացման կարիքների գնահատման հարցումների անցկացում: 

34. ՇՊՀ-ի հարցումների անցկացման և հավաստիության գնահատման կարգի 

մշակում, քննարկում շահառուների հետ: 

35. ՇՊՀ-ի ուսանողների վարկանիշավորման և խրախուսման կարգի մշակում, 

քննարկում շահառուների հետ: 

36. Գիտական քաղաքականության մասով փաստաթղթերի ընդունման գործընթացի 

կազմակերպում: 

 

11.3. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ 

ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ 

 

 
Հարցման տեսակը Հարցման նպատակը 

Հարցման 
պարբերականո

ւթյունը 

1. 

Ուսանողների կողմից 

պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի մասնագիտական, 

մանկավարժական և 

կազմակերպչական 

կոմպետենցիաների 

գնահատում։ 

Հարցման նպատակն է բացահայտել 

ՊԴ կազմի  մասնագիտական, 

մանկավարժական և 

կազմակերպչական գործունեության 

արդյունավետությունը և 

ուսանողների գոհունակությունը 

դրանցից՝ բարեփոխումներ 

իրականացնելու համար: 

յուրաքանչյուր 

կիսամյակ 

Հարցումներն անցկացվում են ըստ ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի պարբերաբար գնահատման և 

վարկանիշավորման կարգի: Անցկացվում է յուրաքանչյուր կիսամյակ: 

Հարցաթերթիկով իրականացվել են հարցումներ 2017-2018 ուստարվա երկու 

կիսամյակներում: 

Արդյունքներն ամփոփվել են քանական և որակական ցուցանիշներով: Դրանք 

ամփոփված են հաշվետվություններում: 

 

Հարցումների արդյունքում իրականացվում է քանակական վերլուծություն հետևյալ 

ձևաչափով՝ 
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   Մասնագիտական կոմպետենցիաներ 
Մանկավարժական 

կոմպետենցիաներ 

Կազմակերպչական 

կոմպետենցիաներ 
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Յուրաքանչյուր դասախոսի համար ներկայացվում են միջինացված ցուցանիշներ:  

Ներկայացնենք 2017-2018 ուստարվա երկու կիսամյակների հարցումներին 

մասնակցության տվյալներն ըստ ամբիոնների: 

Ամբիոնը 
Գնահատվող 

դասընթացներ

ի քանակը 

Լրացված 

հարցաթերթիկների 

քանակը 

ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների 
216 1147 

Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի 151 821 

Գործարարության և վարչարարության 60 375 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Հայոց լեզվի և գրականության  141 1161 

Ռուսաց լեզվի և գրականության  82 589 

Անգլերեն լեզվի և գրականության  155 1145 

Միջմշակութային հաղորդակցության և 

զբոսաշրջության  
78 177 

Արվեստի  65 369 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական 

աշխատանքի 
120 970 

Պատմության և փիլիսոփայության 94 804 

Իրավագիտության և քաղաքագիտության 56 470 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Մանկավարժության  112 730 

Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և 

մեթոդիկայի  
76 541 

 

Ռազմական  23 173 

Ընդամենը՝ 1429 9472 
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11.4. ԳՊՄԻ-Ի ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ 

ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ «ՈՐԱԿԻ 

ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ» ՉԱՓԱՆԻՇԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Ըստ ենթակառուցվածքային հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցի այս 

չափանիշը գնահատվել է բավարար՝ նշելով հետևյալ թերությունները. 

1. Ցածր է հեռակա բաժնի ուսանողների ներգրավվածության և ակտիվության 

աստիճանը, ինչը մտահոգիչ է հատկապես այն տեսանկյունից, որ շատ մեծ թվով 

ուսանողներ սովորում են հեռակա ուսուցման համակարգում: 

2. Արտաքին շահակիցները նույնպես պետք է մասնակցեն ՈԱ գործընթացներին, 

սակայն այս մասնակցության մակարդակը դեռ բավարար չէ: 

3. Որոշ գործընթացներում ՊԻԳԲ շրջափուլը դեռ փակված չէ, ինչպես նաև կարիք կա 

մշակելու ընթացակարգեր, որոնցով կապահովվեն գնահատման և բարելավման 

գործընթացները: 

4. Որակի ներքին ապահովման համակարգում վերջին 3 տարիների ընթացքում 

կատարված են որոշ բարեփոխումներ, սակայն համակարգի պարբերաբար վերանայման 

քաղաքականություն դեռևս մշակված չէ: Մասնավորապես ինչու և երբ պետք է 

վերանայվի ՈԱ հաակարգը, ինչ փոփոխությունների այն կբերի և ի վերջո ինչքանով դա 

կնպաստի կրթական ծրագրի բարելավմանը, ուսանողների բավարարվածությանը, 

նրանց ներգրավվածությանը հետազոտական աշխատանքներում և այլն: 

5. Տվյալների հավաքագրման, տարածման և կառավարման գործընթացներն 

ընդհանուր առմամբ համակարգված են, սակայն դեռևս ուսումնասիրված չէ դրանց 

արդյունավետությունը: 

 

 

Չափանիշի 

բարելավմանն ուղղված 

փորձագիտական 

խորհրդատվություն 

 

42 

 

Մշակել և կիրառել որակի ապահովման 

գործընթացներում արտաքին շահառուների 

մասնակցությունը խրախուսող քաղաքականություն, 

ընթացակարգեր, մեխանիզմներ: 

43 

Մշակել որակի ապահովման համակարգի 

գործունեության մշտադիտարկման և վերլուծության 

մեխանիզմներ և ապահովել որակի ապահովման 

պատասխանատուների մասնագիտական զարգացման 

շարունակականությունը: 

44 

Բարելավել բուհում իրականացվող հարցումների և 

տվյալների հավաքագրման գործընթացը՝ ներդնելով 

դրանց իրականացման հավաստիության մեխանիզմներ: 
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11.5. ԳՊՄԻ-Ի ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ 

ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՎԵՐԱՑՄԱՆ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՈՒ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ  ՔԱՅԼԵՐ 

Գործողություն Քայլեր Ընթացիկ վիճակը 
Ժամանակ

ահատված 

42 

Մշակել և կիրառել որակի 

ապահովում գործընթաց-

ներում արտաքին շահա-

ռուների մասնակցությունը 

խրախուսող քաղաքակա-

նություն, ընթացակարգեր, 

մեխանիզմներ 

42.1 

Մշակել և կիրառել 

ընթացակարգեր և  

մեխանիզմներ որակի 

ապահովման 

համակարգում արտաքին 

շահառուների մաս-

նակցությունը 

ապահովելու նպատակով 

Պլանավորման 

փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2016թ. 

III եռ.-ից 

43 

Մշակել որակի ապահովման 

համակարգի գործունեության 

մշտադիտարկման և 

վերլուծության մեխանիզմներ 

և ապահովել որակի 

ապահովման կենտրոնի 

աշխատակիցների 

մասնագիտական զարգացման 

շարունակականությունը 

43.1 
Բարելավել որակի 

ապահով-ման ներքին 

համակարգը 

Իրականացման 

փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2016թ.  II 

եռ.-ից 

43.2 

Մշակել և կիրառել 

պարբերա-բար 

վերանայման, մշտադի-

տարկման և գնահատման 

քաղաքականություն և 

մեխանիզմներ 

Պլանավորման 

փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2016թ. II 

եռ- ից 

43.3 

Մշակել և կիրառել որակի 

ապահովման համակարգի 

մասնագետների 

պաշտոնի  նկարագրեր 

Պլանավորման 

փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2016թ. II 

եռ- ից 

43.4 

Իրականացնել  որակի 

ապա-հովման 

պատասխանա-տուների 

մասնագիտական 

զարգացմանն ուղղված 

վերապատրաստումներ 

Պլանավորման 

փուլ 

2016թ.   I 

եռ-  

2016թ. III 

եռ. 

44 

Բարելավել բուհում 

իրականացվող հարցումների 

և տվյալների հավաքագրման 

գործընթացը՝ ներդնելով 

դրանց իրականացման 

հավաստիության 

մեխանիզմներ 

44.1 

Մշակել հարցումների և 

տվյալ-ների 

հավաքագրման գործըն-

թացների իրականացման  

ընթացակարգեր և  

մեխանիզմ-ներ՝ դրանց 

իրականացման 

հավաստիության 

ապահովման 

նկատառումով 

Պլանավորման 

փուլ 

Մեկնարկը՝ 

2016թ. II 

եռ.-ից 

 

 

42.1. Որակի ապահովման համակարգում արտաքին շահառուների մասնակցությունը 

դրսևորվում է տարբեր կերպ և տարբեր մակարդակներում:   Մասնագիտական կրթական 

ծրագրերը մշակող հանձնախմբերում ընդգրկված են գործատուներ և շրջանավարտներ: 

Ավարտական ատեստավորման հանձնախմբերում ևս ներգրավված են արտաքին 

շահառուներ:  Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման 
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կենտրոնի հետ համագործակցելու համար այժմ ձևավորվում է շրջանավարտների խումբ: 

Ռազմավարական ծրագրի մշակման, իրականացման մշտադիտարկման և գնահատման 

գործընթացներում  (ըստ Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի զարգացման ռազմավարական ծրագրի մշակման, իրականացման և 

հաշվետվողականության ընթացակարգի) ապահովվելու է արտաքին շահառուների 

ներգրավվածությունը:  Ուսանողների աջակցության, բուհ-գործատու 

համագործակցության բաժնի գործառույթներում նախատեսվում է շրջանավարտների, 

գործատուների և այլ շահակից կառուցների ներգրավում համալսարանի կրթական 

գործընթացի բարելավման ուղղությամբ: 

43.1. Բարելավվել է Որակի ապահովման ներքին համակարգը /ՇՊՀ 21.12.2017թ. թիվ 

261 հրաման և 30.10.2017թ. թիվ 231 հրաման/:  Հաստատվել է ՇՊՀ-ի կառուցվածքը և 

հաստիքացուցակը, այդ թվում՝ Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և 

կառվարման կենտրոնի մասով: 

43.2. Մշակվում է փաստաթուղ, որը  կկարգավորի գործընթացները:  

43.3. Նախնական աշխատանքներ են կատարված որակի ապահովման համակարգի 

մասնագետների գործառույթների հստակեցման ուղղությամբ, իսկ պաշտոնի 

անձնագրերը մշակման փուլում են: 

43.4. Որակի ապահովման պատասխանատուները վերապատրաստումներ են անցել 

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնում: 

Վերապատրաստված մասնագետները կազմակերպվել են սեմինար-քննարկումներ ՇՊՀ-

ի ֆակուլտետների և ամբիոնների որակի համակարգողների համար:  

44.1. Հարցումների իրականացման և տվյալների հավաքագրման գործընթացների 

կարգավորման համար գործում են համակարգված մեխանիզմներ: Ներդրվել է 

հարցումների առցանց անցկացման մեխանիզմը, համակարգված է գործընթացը: 

Մշակվել է նաև համապատասխան ընթացակարգ, որը ներկայացվելու է Գիտական 

խորհրդի հաստատմանը: 

Տարբեր տվյալների հավաքագրման գործընթացներ կարգավորվում են տարբեր 

ընթացակարգերով: Օրինակ ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի գնահատման և վարկանիշավորման 

կարգի համաձայն կարգավորվում է մասնավոր փաստաթղթերի ստուգման գործընթացը, 

ինչպես նաև ՊԴ կազմի ուսումնական, ուսումնակազմակերպական, գիտական, 

գիտակազմակերպական, հասարակական և այլ գործունեությունների վերաբերյալ 

տեղեկատվության հավաքագրման գործընթացները: Ըստ այդ կարգի ենթադրվում է 

համապատասխան բազայի առկայություն, որը սակայն դեռևս չի ներդրվել: Մինչև 

բազայի ստեղծումն ու ներդրումը, նախատեսվում է  գործընթացն իրականացնել 

տվյալների բազայի Access ծրագրի միջոցով: 
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12.  ՇՊՀ-Ի  ՔՈԼԵՋ  ԵՎ  ԱՎԱԳ  ԴՊՐՈՑ      

12.1. ՇՊՀ-ի ՔՈԼԵՋ 

2017-2018    ուստարում քոլեջն իր գործունեությունը սկսեց նոր մասնաշենքում, ինչը 

ուսումնական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետության վրա զգալի 

ազդեցություն ունեցավ: Կարողացանք անել ամեն ինչ նոր ուսումնական   տարին լավ 

սկսելու համար: Հաջող կազմակերպվեց ընդունելության գործընթացը: 

2017-2018  ուստարում կազմակերպված ընդունեության արդյունքում քոլեջ ընդունվեց 

77 ուսանող՝ առկա ուսուցմամբ, 7-ը՝ հեռակա և 14 ուսանող  2-րդ մասնագիտություն 

ստանալու  համար՝ «Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտությամբ: 

2017-2018 ուստարում  ուսուցումը կազմակերպվեց 17 կուրսերում: Ուսումնական 

տարին մեկնարկել է 218 ուսանողներով, որոնցից՝ 179-ը  առկա ուսուցմամբ և 39-ը 

հեռակա ուսուցմամբ ուսումնառող: Հաշվետու ուստարում տարբեր պատճառներով 

ուսանողական իրավունքը դադարեցրել են 17 ուսանող   (16-ը առկա, համակարգում 

ուսումնառող,  1-ը՝ հեռակա) : 

Կազմակերպված է անցել նաև պետական  ամփոփիչ  ատեստավորման 

ստուգումները, որի արդյունքում 2017-2018 ուստարում  քոլեջն ավարտեց 53  ուսանող, 

որից 40-ը անվճար և 13-ը վճարովի համակարգում: 2017 – 2018 ուստարում հաջորդ 

կուրսեր  են փոխադրվել 148 ուսանող  ուսանող՝  120-ը անվճար և 28-ը վճարովի 

համակարգում ուսումնառող : 

Քոլեջում աշխատում են 41 աշխատակից՝ 28 դասախոս, 13 սպասարկող անձնակազմ: 

Քոլեջը հատուկ ուշադրություն է դարձնում կադրերի համալրմանն ու կառավարման 

գործընթացին՝ առողջ սերնդափոխություն և որակյալ կարդրեր ապահովելու համար: 

Քոլեջում ուսուցումը մոդուլային է, որը հնարավորություն է տալիս մասնագիտական 

կարողությունների ու հմտությունների  ձևավորման համար:  Ուսուցումը 

կազմակերպվում է ծրագրային բարեփոխումների, ուսումնական գործընթացի 

պլանավորման չափանիշներին համահունչ՝ որակի ապահովմամբ: Քոլեջը հատուկ 

ուշադրություն է դարձնում մասնագիտական պրակտիկաների կազմակերպմանը: 

Աշխուժացել են աշխատանքները կարիերայի կենտրոնում: 

2017-2018 ուստարում քոլեջը նախապատարաստական աշխատանքներ է 

իրականացրել ինքնավերլուծության նախապատրաստման ուղղությամբ  (դասախոսների 

ինքնավերլուծություն, ինքնագնահատում, դասալսումներ և այլն): Ձևավորվել է Որակի 

հանձնախումբ՝  ՇՊՀ  Որակի ապահովման մասնագետների  աջակցությամբ, որը 

իրականացնում է որակի վերահսկում:  Հանձնախմբի մասնագետները անցել են 

համապատասխան վերապատրաստման դասընթացներ, մասնակցել են տարբեր 

ֆորումների և քննարկումների:  Այս գործընթացները համալսարանի վերահսկողության և 

արջակցության տիրույթում են: 
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12.2. ՇՊՀ-Ի ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ 

 2017-2018 ուստարում ՇՊՀ-ի ավագ դպրոցը, մշակույթի վարժարանը միավորվել են, 

միավորված դպրոցները անվանվել են ՇՊՀ-ի ավագ դպրոց: Դպրոցին անհատույց 

օգտագործման է տրվել Գյումրու թիվ 3 լուծարված ավագ դպրոցի շենքը, որտեղ էլ 

կազմակերպվում և իրականացվում է ուսումնական գործընթացը:  Ուսումնական 

տարում դպրոցն իր աշխատանքները կազմակերպել  է 20 դասարաններում /տես 

աղյուսակ 1/,   332 աշակերտի համար /տես աղյուսակ 2/,  5 հոսքերում ՝ ընդհանուր, 

հումանիտար, ֆիզմաթ, կենսաքիմա և տնտեսագիտական:  

Դպրոցի ուսուցչական համակազմում ընդգրկված են 52 մասնագետներ՝ միջինը 13.4 

դրույք ծանրաբեռնվածությամբ: Դպրոցում ուսումնական գործընթացն իրականացվում է  

ներառական կրթության իրականացմանը վերաբերվող չափանիշների և 

հավասարության ապահովման խնդիրների  հաշվառմամբ: 

2017-2018 ուստարում ևս ավագ դպրոցի համար կազմակերպվել են անվճար 

պարապմունքներ բուհի և դպրոցի լավագույն դասավանդողների մասնակցությամբ: 

Նման փորձը օգնում է, որ ՇՊՀ-ի ավագ դպրոցի, ինչպես նաև այլ դպրոցներից 

ներգրավված դիմորդները հաղթահարեն միասնական կամ ներբուհական 

քննությունների մրցութային շեմը:  

Դպրոցի աշակերտները ակտիվ մասնակցություն ունեն մարզային, հանրապետական 

առարկայական օլիմպիադաներում  ու մարզական,  մշակութի ոլորտում 

ստեղծագործական և կատարողական  մրցույթներին:  

 Դպրոցում առկա լաբորատոր գույքը բավարար չէ պահանջվող մակարդակով 

ուսումնական գործընթաց իրականացնելու համար: Այդ պատճառով համալսարանի 

լաբորատոր հենքը օգտագործվում է նաև ավագ դպրոցի համար: Վերջինիս 

իրականացման պատասխանատվությունը կրում են մասնագիտական ամբիոնները: 

Դպրոցը չունի նաև սպորտային դահլիճ: Այդ բացը լրացվում է ՇՊՀ-ի հիմնական 

մասնաշենքի երկու դահլիճների շահագործմամ: 

Դպրոցը ակտիվ համագործակցում է ինչպես ներքին շահակիցների /աշակերտներ, 

ծնողներ, ուսուցիչներ/, այնպես էլ արտաքին շահակիցների հետ՝ նրանց ներգրավելով 

դպրոցի զարգացմանն ուղղված տարատեսակ նախաձեռնություններում: 

Աղյուսակ 1. Դասարանների թիվը` 2017-2018 ուստարում 

Դասարանների թիվը 2017-2018 ուստարի 

7-րդ դասարան 1 

8-րդ դասարան 1 

9-րդ դասարան 1 

10-րդ դասարան 5 

11-րդ դասարան 8 

12–րդ դասարան 4 
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Աղյուսակ 2. Ընդհանուր տվյալներ սովորողների վերաբերյալ 

Ցուցանիշը 2017-2018 ուստարի 

Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա 

սկզբին` տվյալ ուստարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ 

332 

Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական տարվա 

վերջին` տվյալ ուստարվա մայիսի 25-ի դրությամբ 

330 

Ուսումնական տարվա ընթացքում ընդունված 

սովորողների թիվը 

22 

Ուսումնական տարվա ընթացքում հեռացած 

սովորողների թիվը 

24 

 

Աղյուսակ 3. Ընդհանուր տվյալներ ուսուցիչների վերաբերյալ 

Ցուցանիշը  2017-2018 ուստարի 

Ուսուցիչների ընդհանուր թիվը 52 

Ուսուցիչների միջին շաբաթական 

ծանրաբեռնվածությունը  

13,4 
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13.  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  

          <<ՇՊՀ>> ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ 

                ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ (ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ) 

   (հազ. դրամ) 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ  ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ  ՄՈՒՏՔԵՐԻ 

(ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ) ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ 

2018թ. եկամուտների և ծախսերի 

նախահաշվով նախատեսված գումարը 

                  

Փաստացի 
Գերակատարում(+)                                                                                                                  

Թերակատարում(-) 

  

Դրամական միջոցների մնացորդը 01.01.2018թ. 

դրությամբ 
  44 685 

  

1 
 Եկամուտներ վճարովի ուսուցման 

ծառայությունից 
552 500 452 394 -100 106 

2 
 Եկամուտներ պետական բյուջեից ստացվող 

ֆինանսավորումից 
456 259 483 461 27 202 

3 Դրամաշնորհային ծրագրերից, այդ թվում՝ 33 314 93 943 60 629 

  Ծիգ-ից 25 314 34 856 9 542 

  Էրազմուս Բուստ   10 246 10 246 

  Էրազմուս+Աբիոնեթ    32 760 32 760 

  Գիտության կոմիտեի կողմից Թեմատիկ  8 000 18 139 10 139 

4 Այլ եկամուտներ (բուֆետ և այլն) 15 500 4 472 -11 028 

5 Այլ մուտքեր, այդ թվում՝ 7 500 99 805 92 305 

  Ավանդի տոկոսներից   2 212 2 212 

  Կարճաժամկետ բանկային վարկեր   38 500 38 500 
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  Ավանդի մարում   50 105 50 105 

  Ոչ գործառնական այլ եկամուտ   2 305 2 305 

  Նվիրատվություն   600 600 

  
Կրեդիտ պարտքերից և այլ գործառնական 

գործունեությունից 
7 500 4 413 -3 087 

  
Բանկի տարանցիկ հաշվից գումարների 

վերադարձ 
  1 607 1 607 

Ընդամենը մուտքեր 1 065 073 1 134 075 69 002 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ  ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ  ԵԼՔԵՐԻ (ԾԱԽՍԵՐԻ) 

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ 

2018թ. եկամուտների և ծախսերի 

նախահաշվով նախատեսված գումարը 

                  

Փաստացի 
Գերածախս(+)                                                                                                                  

Թերածախս(-) 

1 
Աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված և 

դրան հավասարեցված միջոցներ 
776 500 771 529 -4 971 

1,1 
Աշխատավարձ Նորկենտ ծրագրի 

շրջանակներում 
  16 399 16 399 

1,2 Աշխատավարձ BOOST ծրագրի շրջանակներում   3 581 3 581 

1,3 
Աշխատավարձ Էրազմուս+Աբիոնեթ ծրագրի 

շրջանակներում 
  1 147 1 147 

1,4 

Աշխատավարձ Գիտության կոմիտեի կողմից 

ֆինանսավորվող թեմատիկ ծրագրերի 

շրջանակներում  

  10 684 10 684 
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Պարզաբանում. Աշխատավարձի գերածախսերը, որոնք նշվել են 1.1 , 1.2, 1.3 և 1.4 տողերում, իրականում իրենց բնույթով չեն հանդիսանում 

գերածախսեր, քանի որ դրանք կատարվել են նպատակային ֆինանսավորման շրջանակներում և չէին կարող նախատեսվել նախահաշիվը 

կազմելիս: 

2 Խրախուսման և դրամական աջակցության ծախսեր 60 500 55 028 -5 472 

3 Կրթաթոշակի ծախսեր 27 714 26 489 -1 225 

4 Վճարումներ պետական բյուջե 6 500 5 859 -641 

5 Կոմունալ վճարումների ծախսեր, այդ թվում՝ 32 500 26 251 -6 249 

  Գազ 21 000 17 264 -3 736 

  Էներգիա 9 000 6 902 -2 098 

  Ջրամատակարարում և ջրահեռացում 1 600 1 235 -365 

  Աղբահանություն 600 550 -50 

  Դերատիզացիա 300 300 0 

6 Փոստի և հեռահաղորդակցության ծառայությունների վճար 2 500 2 185 -315 

7 Գրասենյակային ծախսեր 8 500 5 933 -2 567 

8 Տպագրական ծախսեր 4 800 4 122 -678 

9 Ապրանքանյութական պաշարների ձեռքբերման ծախսեր 27 115 12 915 -14 200 

10 Տրանսպորտային ծախսեր, այդ թվում՝ 4 500 2 358 -2 142 

  Վառելիքի և քսայուղի ծախսեր 3 400 1 343 -2 057 

11 Ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր, այդ թվում՝ 20 500 29 835 9 335 

  Աուդիտորական ծառայություններ 6 000 6 000 0 
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  Ապահովագրական ծառայություններ 150 150 0 

  Ուսումնական պրակտիկա 4 150 3 128 -1 022 

  Ցուցանակ 500 185 -315 

  Գույքի նորոգման և սպասարկման ծառայություններ 1 500 0 -1 500 

  Գովազդ 860 1 522 662 

  Փաստաթղթերի արխիվացում 100 0 -100 

  Ուսխորհրդի ծախսեր 1 000 135 -865 

  Բաժնեգրություն   718 718 

  Իրավաբանական ծառայություններ   3 067 3 067 

  Պահպանության ծառայություն 6 240 5 720 -520 

  Տեխնիկական անվտանգության սպասարկում   230 230 

  Ուղերձի հեռարձակում   150 150 

  Տեղեկատվական ծառայություն   48 48 

  TOEFL ծրագիր   152 152 

  Հաշվետվության հրապարակում   200 200 

  Քարթրիջի լիցքավորում   2 666 2 666 

  Վերապատրաստման դասընթացներ   100 100 

  Կադաստրային ծառայություն   49 49 

  Այլ ծառայություններ   531 531 

  ՏՊ փորձաքննություն   42 42 

  ՀԴՄ-ի սպասարկման վճար   48 48 

  Բանկային ծառայության վճարներ և վարկերի տոկոսներ   2 975 2 975 
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  Նախագծա-նախահաշվային ծառայությունների  մատուցում   780 780 

  Գազասպառման համակարգի սպասարկում   155 155 

  Բուժզննում   232 232 

  Գնահատման ծառայություն   30 30 

  Հրշեջ անվտանգության ծառայություն   96 96 

  Թարգմանչական ծառայություն   150 150 

  Հայկական ծրագրեր   230 230 

  Գիտական տեղեկագրերի սրբագրում և մակետավորում    346 346 

Պարզաբանում. Ծառայությունների ձեռքբերման մասով գերածախսը՝ 9,335 հազ.դրամ, գոյացել է հետևյալ չնախատեսված ծախսերից՝ 

իրավաբանական ծառայություններ-3,067 հազ.դրամ,  նախագծա-նախահաշվային ծառայություններ-780 հազ.դրամ, բանկային ծառայության 

վճարներ և վարկերի տոկոսներ-2,975 հազ.դրամ և այլ չնախատեսված ծառայություններ-2,513 հազ.դրամ: 

12 Ներկայացուցչական ծախսեր 1 500 636 -864 

13 Անդամավճարների ծախսեր 150   -150 

14 Վարձակալության ծախսեր 150 250 100 

15 Գործուղման ծախսեր (այդ թվում միջազգային) 7 000 10 289 3 289 

Պարզաբանում. Գործուղման ծախսերի գերածախսը՝ 3,289 հազ.դրամ, գոյացել է Էրազմուս+ ծրագրի և գիտպետկոմի ծրագրերի 

շրջանակներում կատարված գործուղման ծախսերից, որոնց հանրագումարը կազմել է 8,175 հազ.դրամ (այդ թվում՝ Էրազմուս+ ծրագիր-6,665 

հազ.դրամ, գիտպետկոմի ծրագրեր-1,510 հազ.դրամ ): Այս հանգամանքը հաշվի առնելու դեպքում կարող ենք պնդել, որ առկա է թերածախս 

4,886 հազ.դրամի չափով (3,289-8,175):  

16 Նպատակային ֆինանսավորումների ծախսեր 2 500 0 -2 500 

17 Գրադարանային ծախսեր 1 000 240 -760 

18 Այլ ծախսեր, այդ թվում՝ 32 824 78 354 45 530 
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Համագործակցության ծախսեր՝ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի և 

Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հետ 
6 000 1 000 -5 000 

  Բարեգործական ծախսեր 1 000 0 -1 000 

  Մշակութային միջոցառումների տոմսերի ձեռքբերման ծախսեր 2 000 0 -2 000 

  
Գիտական ծրագրերի իրականացման ծախսեր (ՇՊՀ-ի կողմից տրամադրվող 

ներբուհական դրամաշնորհներ) 
17 000 10 700 -6 300 

  Այլ հոդվածներում չներառված ծախսեր 2 000 0 -2 000 

  Ֆորումին մասնակցության վճար   150 150 

  Երկարամյա ծառայության նպաստ   1 120 1 120 

  Ներառական կրթության սովորողների սննդի վճար   1 461 1 461 

  Ներառական կրթության սովորողների ճանապարհածախս   533 533 

  Տույժեր և տուգանքներ   961 961 

  Խրախուսում ևաջակցություն օգնություն   250 250 

  Ծաղիկներ և ծաղկեպսակներ   241 241 

  Համաֆինանսավորում 4 824 4 824 0 

  Արձակման նպաստ   650 650 

  Արձակման նպաստի  տույժ   1 463 1 463 

  Վարկի  մարում   54 500 54 500 

  Ուսանողական գիտաժողովի ծախսեր   85 85 

  Ինստիտուտոցիոնալ հավատարմագրման ծախսեր   24 24 

  Տեղափոխված գումարի հետ վերադարձ   232 232 

  Մենագրության գրախոսություն   160 160 
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Պարզաբանում. Այլ ծախսերի մասով գերածախսը՝ 45,530 հազ.դրամ, գոյացել է հետևյալ չնախատեսված ծախսերից՝ արձակման նպաստ-650 

հազ.դրամ, արձակման նպաստի տույժ-1,463 հազ.դրամ, վարկի մարում-54,500 հազ.դրամ: Եթե հաշվի առնենք այս հանգամանքը, 

իրականում առկա է թերածախս 11,113 հազ.դրամի չափով (45,530-650-1,493-54,500): 

19 Ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերում, այդ թվում՝ 15 250 43 603 28 353 

  Կահույք 2 500 4 310 1 810 

  Հյուրանոցային գույք 5 500 4 141 -1 359 

  Հակահրդեհային գույք 500 0 -500 

  Սինխրոն թարգմանչական սարք.ԾԻԳ   22 038 22 038 

  Մարզասարք. ԾԻԳ 600 8 994 8 394 

  Համակարգչային գույք 3 500 2 144 -1 356 

  Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ 2 650 1976 -674 

Պարզաբանում. Ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման մասով գերածախսը՝  28,353 հազ.դրամ, գոյացել է Նորկենտ ծրագրի շրջանակներում 

կատարված սինխրոն թարգմանչական սարքի և մարզասարքի գնումներից, որոնք չէին նախատեսվել: Եթե հաշվի առնենք այս հանգամանքը, 

իրականում առկա է թերածախս 2,079 հազ.դրամի չափով (28,353-22,038-8,394): 

20 Հիմնանորոգման և ընթացիկ նորոգման ծախսեր 33 070 8 294 -24 776 

Պարզաբանում.    8,294 հազ. դրամը նախորդ տարվա ընթացքում կատարված վերանորոգման աշխատանքներին վերաբերող  

կրեդիտորական պարտքի մարումն է: 

Ընդամենը ելքեր՝ 1 065 073 1 115 981 50 908 

  Դրամական միջոցների մնացորդը 31.12.2018թ. դրությամբ   62 779   

  Գլխավոր հաշվապահ՝                                                    Ռաֆֆի Քալաջյան   

          

  Գլխավոր ֆինանսիստ՝                                                   Գոհարիկ Պետրոսյան   

          

 


