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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  

2018-2019 հաշվետու ուստարում  ՇՊՀ-ն շարունակել է գործառնել որպես 

հավատարմագրված  համալսարան՝ իր գործունեության տիրույթում պահելով առկա 

մարտահրավերներն ընդունելու, ճգնաժամային իրավիճակները կառավարելու և 

հաղթահարելու, ուսումնական գործընթացներ կանոնակարգելու և ուսանողակենտրոն 

կրթական միջավայր ունենալու ռազմավարությունը: 

ՇՊՀ-ի գործունեությունը միտված եղել և մնում է ժամանակակից կրթական 

բարեփոխումների ոգով կրթության կազմակերպմանը՝ իրականացնելով մատուցվող 

ծառայությունների շարունակական բարելավում: Համալսարանի կառավարումն 

իրականացվում է ՀՀ օրենսդրության և ՇՊՀ-ի կանոնադրության համաձայն, հիմնված 

ինքնավարության, միանձնյա և կոլեգիալ կառավարման զուգակցման, ինչպես նաև 

կարևորագույն հարցերի լուծմանը համալսարանի հանրույթի մասնակցության 

ապահովման սկզբունքների վրա: ՇՊՀ-ի կառավարման մարմիններն են՝ ՀԽ-ն, ԳԽ-ն, 

ռեկտորը, ինչպես նաև ռեկտորատը՝ որպես խորհրդակցական մարմին: 

Բուհի համար հաշվետու ժամանակահատվածը դժվարին է եղել՝ 

պայմանավորված նաև բուհում պետական տարբեր կառույցների կողմից 

իրականացված մի շարք ստուգումներով, որոնք լուրջ խոչընդոտ են եղել բուհում 

տարբեր գործընթացների բնականոն ընթացքի համար, սակայն միաժամանակ 

նպաստել են որոշ շտկումներ կատարելուն: 

Հարկ է նշել, որ բազմաթիվ մարտահրավերների առկայության պայմաններում 

բուհը ոչ միայն կանոնակարգել է ուսումնագիտական և կրթադաստիարակչական 

գործընթացները, այլև ընդլայնել է միջազգայնացման, համագործակցության 

ուղղությունները, ձևավորել է գրավիչ և ուսանողակենտրոն կրթական միջավայր՝ 

միաժամանակ ապահովելով ինտելեկտուալ ու մարզամշակութային զարգացման 

ժամանցի հնարավորություններ: 

Հիմք ունենալով բուհի ռազմավարական զարգացման ծրագիրն ու դրանում 

անհրաժեշտ լրամշակումների, վերանայումների հնարավորությունները, 

գործունեության տարեկան հաշվետվությունը կազմելիս առաջնորդվել ենք ՈԱԱԿ-ի 

http://gspi.am/media/pdf/1391ed9ffc679f1a25191ec5d0e5f091.pdf
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սահմանած 10 չափանիշներով։  

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: 

 «Առաքելություն և նպատակներ» բաժինը ներառում է տեղեկատվություն 

համալսարանի որդեգրած առաքելության, նպատակների ու խնդիրների մասին: 

«Կառավարում և վարչարարություն» բաժինը ներառում է տեղեկատվություն 

համալսարանի կազմակերպական կառուցվածքի, Կառավարման և Գիտական 

խորհուրդների կազմերի,  կազմակերպական կառավարման  և վարչարարության 

ուղղությամբ կատարված ու նախատեսվող քայլեր մասին: 

«Մասնագիտության կրթական ծրագրեր» բաժնում ներկայացված են 2018-2019 

ուստարում իրականացված կրթական ծրագրերն՝ ըստ ֆակուլտետների և 

մասնագիտություների, ընդունելության ցուցանիշները՝ ըստ ուսումնառության ձևի և 

կրթական աստիճանի: 

 «Ուսանողներ» բաժնում ներկայացված է հաշվետու տարում համալսարանի 

ուսանողական համակազմի ընդհանուր պատկերն ըստ կրթական աստիճանի, ինչպես 

նաև` ամփոփ տեղեկություններ  շրջանավարտների մասին: 

«Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմ» բաժնում  

ներկայացված է պրոֆեսորադասախոսական կազմը ըստ գիտական աստիճանի և 

կոչման, ինչպես նաև տարիքային բաժանման: Բաժնում ամփոփված է նաև 

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): 
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Հաշվետվության «Ենթակառուցվածք և ռեսուրսներ» մասը նեկայացնում է 

համալսարանի ուսումնական, ուսումնագիտական շինությունների ծավալային 

ցուցանիշները և տեղեկատվություն 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 համակարգ» բաժնում ներառված է 

տեղեկատվություն որակի ներքին ապահովման 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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1..ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ  ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ  
 

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:  

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: 

ՇՊՀ-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 

http://gspi.am/media/pdf/49b5a6d9f710c497f3ef%209d734a599d20.pdf
http://gspi.am/media/pdf/49b5a6d9f710c497f3ef%209d734a599d20.pdf
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գիտելիքահենք հասարակությանն ինտեգրելու համար,  

3. ձևավորել արտաքին և ներքին շահակիցների հետ մասնակցային 

համագործակցության և հաշվետվողականության մշակույթ՝ նպաստելով 

հասարակությանը մատուցվող կրթական և այլ ծառայությունների թափանցիկությանը: 

 

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: 

 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը 

գործում է իր կանոնադրության համաձայն, որը հաստատվել է ՀՀ Կառավարության 

2016 թ.-ի սեպտեմբերի 22-ի N 1031-Ն որոշման հավելված N 1-ով։  Բուհի հիմնական 

նպատակները ներկայացված են կանոնադրության մեջ:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ հիմնադրամի կանոնադրության մեջ 
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կատարվել են որոշ փոփոխություններ։ Մասնավորապես, ՀԽ-ի` 30.08.2018թ.-ի նիստում 

առաջարկվել է փոփոխություն կանոնադրության մեջ, որը պետական ռեգիստրում 

գրանցվել և ուժի մեջ է մտել 04.12.2018 թ.-ից։ Որից հետո ՀԽ-ի՝ 19.01.2019 թ.-ի և 

19.03.2019 թ.-ի նիստերում դարձյալ առաջարկվել են փոփոխություններ, որոնք 

պետական ռեգիստրում գրանցվել և ուժի մեջ են մտել 16.04.2019 թ.-ից: 

Փոփոխությունները պայմանավորված են եղել կանոնադրությունում առկա որոշ ոչ 

հստակ ձևակերպումների շտկմամբ՝ տարընթերցումները հնարավորինս բացառելու 

համար, ինչպես նաև անհրաժեշտություն է եղել հստակեցնել ՇՊՀ ռեկտորի պոշտոնի 

հավակնորդներին ներկայացվող պահանջները։  

Բուհի ծավալած գործունեությունը և վարած քաղաքականությունը համահունչ են 

ՇՊՀ-ի առաքելությանն ու նպատակներին և համապատասխանում են ՇՊՀ 

կանոնադրությանը: 

Համալսարանը հետևում է ՌԾ-ի իրականացմանը (հարցումներ, 

հաշվետվություններ, գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշներ, 

ինքնավերլուծություն):  

Համալսարանում ընթացող բարեփոխումները, բոլոր մասնագիտությունների 

բակալավրական և մագիստրոսական ուսուցմամբ վերանայված ԿԾ-ները միտված են ՀՀ 

ՈԱՇ-ի համադրելիության ապահովմանը և իրենց կառուցվածքային ու բովանդակային 

բնույթով համապատասխանում են Բոլոնիայի գործընթացի հիմնական սկզբունքներին: 

Առաջիկայում, արտաքին շահակիցների ակտիվ ներգրավմամբ, ՇՊՀ-ի 

զարգացման ռազմավարական ծրագրի մշակման հանձնախմբի կողմից մշակվելու է 

համալսարանի զարգացման հնգամյա ռազմավարական ծրագիրը:  
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2. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  ԵՎ  ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  
2 . 1  ՇՊՀ -Ի  ԿԱՌ ՈՒ Ց ՎԱԾ ՔԸ ,  Հ ՈԳ ԱԲ Ա ՐՁ Ո ՒՆ Ե ՐԻ  Ո Ւ  ԳԻ Տ ԱԿԱ Ն  Խ ՈՐ ՀՈ Ւ Ր Դ ՆԵ ՐԻ  ԿԱ ԶՄԵ Ր Ը  

 

Շ ՊՀ -ի  կ առ ուց վ ածք ը  (հաստատվել է Հոգաբարձուների խորհրդի 23.04.2018, N 11/1 որոշմամբ) 
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ՇՊՀ-ն իր գործունեությունը ծավալում է ՀՀ Սահմանադրությանը, ՀՀ 

Քաղաքացիական օրենսգրքին, «Հիմնադրամների մասին», «Կրթության մասին», 

«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներին, 

ՇՊՀ-ի կանոնադրությանը և այլ իրավական ակտերին համապատասխան։ 

ՇՊՀ-ի կառավարումը հիմնված է իր ինքնավարության վրա` միանձնյա և 

կոլեգիալ կառավարման սկզբունքների զուգակցմամբ, հիմնադրի, լիազոր մարմնի, ՇՊՀ-

ի ՀԽ-ի, ՇՊՀ-ի ԳԽ-ի և ռեկտորի գործառույթների իրականացմամբ /հիմք՝ ՇՊՀ-ի 

կանոնադրություն/: 

Համալսարանի նոր կառուցվածքը համապատասխանեցված է զարգացման 

ռազմավարական նպատակներին և ապահովում է գործընթացների 

ապակենտրոնացվածություն: 

ՇՊՀ-ն գործունեությունն իրականացնում է իր մարմինների միջոցով: ՇՊՀ-ի 

մարմիններն են ՀԽ-ն, ռեկտորը, ԳԽ-ն, ռեկտորատը: 

 

ՇՊՀ-ի ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ 

(հիմք՝ ՀՀ վարչապետի 2018թ. հուլիսի 18-ի N980-Ա որոշում) 

 

Հիմնադրի անունից առաջադրված խորհրդի անդամներ 

 

Կ. Սարուխանյան -  Շիրակի մարզպետ 

Հ. Արշամյան - Վարչապետի խորհրդական 

 Ա. Ենգոյան - Վարչապետի աշխատակազմի Ազգային 

ժողովի հետ կապերի  վարչության պետ 

 

Լ. Առաքելյան - Կրթության և գիտության նախարարի 

տեղակալ 

 

Ս. Հովսեփյան -  Շիրակի մարզպետի տեղակալ 

 

Ռ. Սուքիասյան   - Կրթության և գիտության նախարարության 

աշխատակազմի բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության վարչության պետ 
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Լիազոր մարմնի կողմից առաջադրված խորհրդի անդամներ  

 

 

Կ. Ավագյան   - Գյումրու ավիամոդելային խմբակի ղեկավար 

(համաձայնությամբ) 

 

Լ. Բարսեղյան - Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի խորհրդի 

նախագահ (համաձայնությամբ) 

 

Ս. Մանուկյան - «Հայոց ցեղասպանության թանգարան-

ինստիտուտ»  հիմնադրամի փոխտնօրեն 

(համաձայնությամբ) 

 

Ս. Մարտիրոսյան  - «Ա. Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների 

պաշտպանության հայկական կենտրոն» ՀԿ-ի 

Շիրակի տարածաշրջանային մասնաճյուղի 

ղեկավար (համաձայնությամբ) 

 

   Գ. Շագոյան - ՀՀ ԳԱԱ-ի հնագիտության և ազգագրության 

ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող 

(համաձայնությամբ) 

 

  Գ. Պետրոսյան - «Բիոսոֆիա» ՀԿ-ի ղեկավար (համաձայնությամբ) 

 

 

             

Պրոֆեսորադասախոսական կազմից ընտրված խորհրդի անդամներ  

 

 

Ա. Գարեգինյան   - Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարանի ռուսաց լեզվի և գրականության 

ամբիոնի դոցենտ 

 

Ն. Հարությունյան   - Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարանի մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի 

դոցենտ 

 

Է.  Մաթևոսյան - Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարանի ռուսաց լեզվի և գրականության 

ամբիոնի դոցենտ 

 

Գ. Բարսեղյան   - Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարանի ֆիզիկական դաստիարակության 

տեսության և մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս 

 



13 
 

Խ. Իսրայելյան - Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարանի գործարարության և 

վարչարարության ամբիոնի դասախոս 

 

Ա. Խաչատրյան - Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարանի ֆիզիկական դաստիարակության 

տեսության և մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս 

 

 

 

Ուսանողության կողմից ընտրված խորհրդի անդամներ 

 

 

Օ.  Թերզիբաշյան  - Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարանի մանկավարժության ֆակուլտետի 

մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական 

կրթություն) բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

 

Ռ. Խաչատրյան   - Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարանի հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի հայոց լեզու և 

գրականություն բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

 

Մ. Հարությունյան - Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարանի սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի հոգեբանություն բաժնի 3-

րդ կուրսի ուսանողուհի 

 

Ս. Հովհաննիսյան - Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարանի հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի ռուսաց լեզու և 

գրականություն բաժնի  3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

 

Ա. Սարգսյան - Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարանի ռազմական ամբիոնի  նախնական 

զինվորական պատրաստության բաժնի 3-րդ 

կուրսի ուսանող 

 

Ռ. Պողոսյան  - Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարանի բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի կառավարում բաժնի 1-ին կուրսի 

ուսանողուհի 

 

 

 



14 
 

ՇՊՀ-ի ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ 

(հիմք՝ ՇՊՀ ռեկտորի ՊԿ-ի 12. 06.2018թ.-ի թիվ 90 հրաման) 

 

1. Սերոբյան Երվանդ Սերյոժի  —Ռեկտորի պարտականություններ կատարող, 

2. Պետրոսյան Կարինե Ռահիմի — Գիտականքարտուղար, 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. գիտություններիթեկնածու, դոցենտ 

5.Հովհաննիսյան Օֆելյա Հայկազի -Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի 

ֆակուլտետի դեկան 

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

մասի պետ 

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 թղթակիցանդամ, 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 
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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. գիտություններիթեկնածու, 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. ԽաչատրյանԱննա 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 
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24.Հովհաննիսյան Լիլիթ Գոռի — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ, 

«Աշխարհագրություն» 2-րդ կուրսի ուսանողուհի 

25.  Հարությունյան Քաջիկ Հակոբի — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ, 

«Աշխարհագրություն» 1-ին կուրսի ուսանող (մագիստրատուրա) 

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 

իրավականապահովման 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): 
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ՇՊՀ-ի ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ ԿԱԶՄԸ 

 

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 գործընթացիկառավարման կենտրոնի 

փոխտնօրեն  

9. Ա. Մկրտչյան՝ ռազմական ամբիոնի պետ, 

10. Բ. Պողոսյան ՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան 

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

12. Ռ. Մարդոյան՝ մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան  

13. Օ. Հովհաննիսյան՝ սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի  

դեկան 

14. Ա. Հովհաննիսյան ՝ անձնակազմի կառավարման և իրավական  

ապահովման բաժնի պետ 
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2.2 ՇՊՀ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

ՇՊՀ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումներն են ֆակուլտետները, 

ամբիոնները, Ռազմական ամբիոնը, կենտրոնները, բաժինները, քոլեջը, ավագ դպրոցը: 

ՇՊՀ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կարգավիճակն ու իրավասությունները 

սահմանվում են ՀՀ օրենսդրությամբ, ինչպես նաև ՇՊՀ-ի կանոնադրությամբ ու այլ 

ներքին իրավական ակտերով: 

 

ՇՊՀ-ի ֆակուլտետներ և ամբիոններ 

 

Հաշվետու ժամանակահատվածում 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 

 

http://shsu.am/internal_legal_acts/
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ՇՊՀ-ի կառավարման համակարգն ապահովված է անհրաժեշտ մարդկային և 

նյութական ռեսուրսներով: 

Առանձնակի ուշադրություն է հատկացվում ՇՊՀ-ի զարգացման ռազմավարական 

խնդիրներին՝ կառավարման համակարգի և վարչական կառույցների կանոնակարգերի 

և աշխատակարգերի մշտադիտարկման վերանայման, բարելավման մեխանիզմներին 

ու ընթացակարգերին: Այս առումով ձևավորվել է ՇՊՀ-ի ներքին իրավական ակտերի 

մշակման և լրամշակման հանձնաժողով՝ համապատասխան հանձնախմբերով (հիմք՝ 

ռեկտորի հրաման թիվ 35, 12.03.2019 թ.):   

ՇՊՀ-ում ներդրված է համակարգչային ներքին ցանց, ինչը նպաստում է 

փաստաթղթաշրջանառության առավել արագ կազմակերպմանը, միաժամանակ այդ 

նպատակի համար գործածվում է նաև պաշտոնական էլեկտրոնային փոստերի 

համակարգը: Սակայն անհրաժեշտություն կա ներդնելու կառավարման էլեկտրոնային 

համակարգ, ինչը թույլ կտա գործընթացների /այդ թվում՝ հիերարխիկ/ առավել 

արդյունավետ կազմակերպմանը: 

ՇՊՀ-ի ԹՎԳԾ-ով նախատեսվել է ակտիվացնել կառավարման գործընթացներում 

արտաքին և ներքին շահառուների ներգրավվածությունը: Այս ուղղությամբ 

համալսարանի ղեկավարությունը մի շարք քայլեր է կատարել շահառուների 

նախաձեռնողականության ակտիվացման նպատակով: 

ՇՊՀ-ի կառավարման համակարգը, ՇՊՀ-ի կանոնադրությունը և գործող 

կանոնակարգերը հնարավորություն են ընձեռում դասախոսներին և ուսանողներին՝ 

մասնակցելու իրենց առնչվող որոշումների կայացմանը և համալսարանում տարբեր 

հարցերի քննարկմանը:  

ՇՊՀ-ի ՀԽ-ի անդամների թիվը 24 է, որը ձևավորվում է ՇՊՀ-ի ՊԴԿ-ի, 

սովորողների (25%), հիմնադրի և լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներից /հիմք՝ ՇՊՀ-ի 

կանոնադրություն, 26 և 27 կետեր/: ԳԽ-ի կազմի առնվազն 50 %-ն ընտրովի անդամներ 

են: ԳԽ-ի կազմում ի պաշտոնե ընդգրկվում են ռեկտորը (ԳԽ-ի նախագահ), 

պրոռեկտորները, կենտրոնների տնօրենները, գիտական քարտուղարը (ԳԽ-ի 

քարտուղար), ֆակուլտետների դեկանները, Ռազմական ամբիոնի պետը, քոլեջի 

տնօրենը, Արհմիության նախագահը, գիտությունների ամենաերիտասարդ և 

ամենատարեց դոկտորները, ինչպես նաև ընտրովի անդամներ ֆակուլտետների 

գիտական աստիճան կամ կոչում ունեցող դասախոսներից: ԳԽ-ի անդամների թվի 25 %-

http://shsu.am/media/quality/terutyunneri-veracman-gorcoxutyunneri-cragir.pdf
http://shsu.am/internal_legal_acts/
http://shsu.am/internal_legal_acts/
http://shsu.am/internal_legal_acts/
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ը սովորողներ են, որոնց առաջադրում են ֆակուլտետների ՈւԽ-ները և ընտրում 

համալսարանի ՈւԽ-ն /հիմք՝ ՇՊՀ-ի կանոնադրություն/: ՇՊՀ-ի ռեկտորատի անդամներ 

են համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները /հիմք՝ 

ՇՊՀ-ի ռեկտորատի կանոնակարգ/: ՇՊՀ-ի ՖԽ-ի կազմը բաղկացած է ի պաշտոնե 

(ֆակուլտետի դեկան, ամբիոնների վարիչներ), նշանակովի (գործատու, շրջանավարտ) 

և ընտրովի անդամներից (փոքր չէ 50%-ից) (ՊԴԿ-ի հիմնական աշխատակիցներ և 

սովորողներ (25 %)): ՇՊՀ-ի ՊԴԿ-ն մասնակցում է նաև ֆակուլտետի դեկանատի 

խորհրդի նիստերին (հիմք՝ ՇՊՀ-ի կանոնադրություն, 104-րդ կետ, ՇՊՀ-ի ֆակուլտետի 

օրինակելի կանոնադրություն): ՇՊՀ-ի ամբիոնի ՊԴ կազմը մասնակցում է ամբիոնի 

ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական գործունեությանը վերաբերող հիմնական 

հարցերի քննարկմանը (հիմք՝ ՇՊՀ-ի ամբիոնի օրինակելի կանոնադրություն):  

ՊԴԿ-ն ու ուսանողները ակտիվ մասնկացություն են ցուցաբերում ՀԽ-ի, ԳԽ-ի, 

ինչպես նաև ՖԽ-ների նիստերին՝ բարձրացնելով իրենց հուզող հարցերը /հիմք՝ ՀԽ-ի, 

ԳԽ-ի և ՖԽ-ի նիստերի արձանագություններ/։ 

Բացի այդ, տարբեր հարցերի վերաբերյալ քննարկումներ են անցկացվում 

ուսանողների լայն շրջանակի հետ: Հարցումների արդյունքում ՇՊՀ-ի ղեկավարության 

կողմից բաց քննարկումների անցկացման գործընթացից գոհունակությունը 

շրջանավարտների շրջանում կազմում է 72%, իսկ ուսանողների շրջանում՝ 77% 

/հիմքերը՝ ԳՔՈԱԿԿ-ում և ՈԱԱԿ-ի էլ. հարթակին կից/: 

Համալսարանի կառավարման գործընթացում, մասնավորապես պլանավորման 

մեջ, կարևորվում է ուսումնական գործընթացը կանոնակարգող ներհամալսարանական 

ակտերի ընդունումը, որոնք ներքին և արտաքին շահառուների համար հստակ ու 

կանխատեսելի են դարձնում կրթական գործընթացը: Իրականացված բարեփոխումների 

շրջանակներում մշակվել և համալսարանի կառավարման իրավասու մարմիններին են 

ներկայացվել, ապա հաստատվել կանոնադրություններ, կանոնակարգեր, 

ընթացակարգեր, աշխատակարգեր, որոնք համալսարանի կառավարման 

արդյունավետությունը բարձրացնելու, կրթական և գիտական գործընթացի 

կառավարման իրավական հիմքերն ուժեղացնելու միտում ունեն: 

Պլանավորման բոլոր մակարդակներում գործընթացների կատարման 

մշտադիտարկումներ են իրականացվում տարբեր եղանակներով. 

1. Դասալսումների իրականացում, ընթացիկ ուսումնական ու գիտական 

http://shsu.am/internal_legal_acts/
http://shsu.am/internal_legal_acts/
http://shsu.am/internal_legal_acts/
http://shsu.am/media/pdf/SHSU_fakulteti_kanonadrutyun-nor-xmbagrutyun.pdf
http://shsu.am/media/pdf/SHSU_fakulteti_kanonadrutyun-nor-xmbagrutyun.pdf
http://shsu.am/media/pdf/SHSU_ambioni_kanonadrutyun-nor-xmbagrutyun.pdf
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գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում, 

2. Արտաքին և ներքին շահակիցների շրջանում հարցումների անցկացում և դրանց 

վերլուծություն /մանրամասն՝ 10-րդ բաժում/, 

3. Հանդիպումներ ներքին և արտաքին շահակիցների հետ, 

4. Ամբիոնների, ֆակուլտետների և այլ ստորաբաժանումների ղեկավարների 

տարեկան հաշվետվություններ և դրանց գնահատում, 

5. Ռեկտորի հաշվետվություն համալսարանի ուստարվա գործունեության 

վերաբերյալ: 

Մշտադիտարկման արդյունքներն օգտագործվում են գործընթացների 

իրականացման արդյունավետությունը բարձրացնելու և պլանավորման բարելավման 

համար 

ՇՊՀ-ն իր գործունեությունն իրականացնելիս հենվում է իր գործունեության հետ 

կապված տեղեկատվության հավաքագրման և վերլուծության վրա: Դա թույլ է տալիս 

գնահատել աշխատանքի արդյունավետությունը, պարզել բացթողումները և 

բարելավման ուղղությամբ կատարած փոփոխությունների արդյունքները: 

ՇՊՀ-ի որոշումների կայացման և իրագործման գործընթացների վրա զգալի 

ազդեցություն են թողնում արտաքին և ներքին միջավայրերի փոփոխությունները, 

ուստի և ՇՊՀ-ն շարունակական կերպով կատարում է իր գործունեության վրա ազդող 

առանցքային գործոնների մշտադիտարկում, ուսումնասիրություն և վերլուծություն՝ 

կանխատեսման, պլանավորման, կազմակերպման և հաշվետվողականության 

գործառույթների իրականացմամբ: Սա մեծապես նպաստում է համալսարանի 

կրթագիտական գործունեության կայունացմանը և զարգացմանը: 

Միաժամանակ անհրաժեշտ է նշել, որ ՇՊՀ-ում ընթացակարգերի 

վարչարարությունը ևս իրականացվում է որակի կառավարման սկզբունքով՝ հետևյալ 

մեխանիզմով. 

• ՇՊՀ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումների հիմնական գործունեությունը և 

ուսումնական գործընթացը կանոնակարգող ներքին իրավական ակտերը 

մշակվում են համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից:  

• Նախնական տարբերակը դիտարկումների համար ներկայացվում է բոլոր 

ստարաբաժանումներին: 

• Ձևավորվել և գործում է ներքին իրավական ակտերի մշակման և լրամշակման 
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հանձնաժողով համապատասխան հանձնախմբերով, որտեղ ընդգրկված են 

համապատասխան փորձառություն ունեցող անձինք, ամբիոնների վարիչներ, 

դեկաններ, ՊԴ կազմի ներկայացուցիչներ և ուսանողներ: Հանձնախմբերի 

քննարկումներին մասնակցում են նաև համապատասխան ստորաբաժանումների 

ղեկավարները, ոլորտին առնչվող այլ աշխատակիցներ: 

• Դիտարկումների հիման վրա՝ հանձնաժողովը վերանայում է փաստաթուղթը և 

ներկայացնում ԳԽ-ի քննարկմանը: 

• ԳԽ-ում որոշում են ընդունում կամ հաստատել փաստաթուղը, կամ 

առաջարկությունների հիման վրա ուղարկել վերանայման: 

• Փաստաթուղթը ընդունելու դեպքում ներդրվում է և կիրառման ընթացքում 

առաջացած խնդիրների հիման վրա հետագայում կազմվում է վերանայման 

համար առաջարկությունների փաթեթ, որը դարձյալ ներկայացվում, քննարկվում 

և ընդունվում է ԳԽ-ում: Օրինակ, ՇՊՀ-ի գիտական գործունեության համար 

ներբուհական դրամաշնորհի տրամադրման կարգը, որը հաստատվել էր 2016 թ. 

նոյեմբերի 15-ի ԳԽ-ի նիստում, ներդրվելուց հետո վերանայվել է հետագայում 

(2017թ, 2018 թ., 2019 թ.): Սա ցույց է տալիս, որ ՇՊՀ-ի ընթացակարգերը, 

քաղաքականությունը պարբերաբար վերնայավում են, որին մասնակցում են 

բոլոր ստարաբաժնումները՝ ապահովելով թափանցիկություն և խնդիրների 

արագ արձագանքում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shsu.am/media/pdf/shsu-nerbuhakan-dramashnorhi-tramadrman-karg.pdf
http://shsu.am/media/pdf/shsu-nerbuhakan-dramashnorhi-tramadrman-karg.pdf


23 
 

3.ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐԵՐ  

 
ՇՊՀ-ի ՄԿԾ-ները բխում են նրա առաքելությունից։ ՇՊՀ-ի՝ 2017թ.-ին 

վերաձևավորված չորս ֆակուլտետներում իրականացվում են առկա բակալավրի 39, 

հեռակա բակալավրի 32, մագիստրոսի 23 և հետազոտողի 18 (ըստ 4 ուղղությունների) 

ԿԾ-ներ: Ֆակուլտետներում իրականացվող ՄԿԾ-ների ցուցակը ըստ թողարկող 

ամբիոնների և շնորհվող որակավորումների տեղադրված է ՇՊՀ-ի կայքում: 

2016-2019 թթ.-ի ընդունելության արդյունքներով (առավել մանրամասն տես 

հաջորդ բաժնում) արձանագրվել է, որ ինչպես որոշ նոր թողարկվող, այնպես էլ 

ավանդաբար իրականացվող մի քանի ԿԾ-ներով կատարվել է ոչ բավարար 

ընդունելություն /հիմք՝ ռեկտորի՝ 2016-2017 և 2017-2018 ուստարիների 

հաշվետվություններ/:  

Գալիք 2020-2022 ուստարիների համար արդեն մշակվել են Հատուկ 

մանկավարժություն,  Լոգոպեդիա և Կենսատեխնոլոգիա ՄԳԿԾ-ները՝ 

պայմանավորված աշխատաշուկայի պահանջներով և շահակիցների 

հետաքրքրություններով: Վերջիններս հեռանկարային են և ունեն ռազմավարական 

նշանակություն ՇՊՀ-ի համար: Հատուկ մանկավարժություն և Լոգոպեդիա ՄԳԿԾ-ները 

մշակվել են մանկավարժության ամբիոնի կողմից, և համընկնում են ամբիոնի 

գիտահետազոտական հետաքրքրությունների շրջանակի հետ: Ինչ վերաբերում է 

Կենսատեխնոլոգիա ՄԳԿԾ-ին, ապա դրա կառուցվածքը մշակվել է Էրազմուս+ 

«Բիոարտադրանքի գիտությունների և տեխնոլոգիաների հայկական գերազանցության 

ցանցի ստեղծում»/Armenian Network of Excellence in Bioproducts Science and 

Technology/ABioNet/ կարողությունների զարգացման ծրագրի շրջանակներում: ՄԿԾ-ի 

բովանդակությունը քննարկվել է ծրագրի գործընկեր եվրոպական համալսարանների՝ 

մասնավորապես Տերամոյի համալսարանի (Իտալիա), Դրեզդենի տեխնոլոգիական 

համալսարանի (Գերմանիա) մասնագետների հետ: ՄԳԿԾ-ի մասնագիտական 

մոդուլները մշակելիս հաշվի են առնվել նաև ՇՄ-ում մասնագիտական պրակտիկա 

անցնելու հնարավորությունները: Շատ կարևոր է նաև այն, որ շրջանավարտները 

կկարողանան իրենց մասնագիտական գիտելիքները կիրառել ոչ միայն ՇՄ-ում, այլև՝ 

միջազգային աշխատաշուկայում: Այս ԿԾ-ն առանձնանում է նաև նրանով, որ 

http://gspi.am/media/pdf/0f5900f374619a44e965d6da0768503f.pdf
http://shsu.am/department-of-mathematics-and-natural-sciences/
http://shsu.am/media/report/2016-2017/report-rektor.pdf
http://shsu.am/media/report/2017-2018/report-rektor.pdf
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ապահովում է գիտություն-ձեռներեցություն կապը, միաժամանակ համահունչ է 

եվրոպական համալսարանների նմանատիպ ՄԿԾ-ների կառուցվածքի հետ, ինչն 

ապագայում կնպաստի ակադեմիական շարժունության ծրագրերի և կրկնակի 

աստիճանաշնոհմամբ ՄԳԿԾ-ների մշակմանը: ԿԾ-ն իրականացնելու համար ձեռք է 

բերվել համապատսխան նյութատեխնիկական բազա, մասնավորապես՝ 

մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիա: 

Մշակված ԿԾ-ների ընդհանուր և մասնագիտական մոդուլներն ապահովում են 

ՈԱՇ-ով սահմանված մագիստրոսի կրթական աստիճանին համապատասխան 

գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերումը: Մշակված ծրագրերի 

կառուցվածքն արդիական է և ՄԳԿԾ-ների կառուցվածքներին ներկայացվող 

պահանջներին համապատասխան: 

ՄԿԾ-ների մշակման և ներդրման գործընթացը կարգավորելու համար 

նախատեսվում է վերանայել և լրամշակել ՄԿԾ-ների մշակման, հաստատման, 

իրականացման, մշտադիտարկման և բարելավման կարգը, որն ամրագրված է ՇՊՀ-ի 

ԳԽ-ի 2019-2020 ուստարվա աշխատանքային պլանում: Նախատեսվում է, որ այս 

փաստաթղթի մեջ կներառվի և կներկայացվի կրեդիտների բաշխման, կամընտրական 

դասընթացների ընտրության և ՄԿԾ-ներին վերաբերող այլ կարևոր հարցեր: 

Բուհն ունի ուսանողների գնահատման քաղաքականություն՝ ըստ ՄԿԾ-ների 

ուսումնառության արդյունքների, որն  ապահովում է ակադեմիական ազնվությունը։ 

ՇՊՀ-ում կիրառվում է գնահատման 2 հիմնական ձև՝ ձևավորող (formative) և 

ամփոփիչ (summative): Ուսանողների գնահատման ձևավորող ձևերից է դասընթացի 

վերջնարդյունքների գնահատումը, որն ամրագրված լինելով ԹՕՊ-երում, պարտադիր է 

բոլոր ուսանողների համար՝ ստուգելով ուսուցման որոշակի փուլում ընթացիկ 

ձեռքբերումները: Ամփոփիչ կամ միջանկյալ ստուգումների արդյունքները ուսանողների 

հետ քննարկվում են քննատախտակներում ամրագրված ժամանակացույցով՝ 

ապահովելով հետադարձ կապը:  

Նկատի ունենալով առաջին հավատարմագրման ժամանակ ԵՀՓԶ-ում նշված 

դիտողությունները՝ ՇՊՀ-ի ԳԽ-ի 27.10.2017 թ.-ի N19/1 որոշմամբ միասնական մոտեցում 

ցուցաբերվեց ստուգման հասկացությունների վերաբերյալ և սահմանվեցին հետևյալ 

հասկացությունները՝ ընթացիկ ստուգում, միջանկյալ ստուգում, ամփոփիչ 

https://shsu.am/resolutions-academic-council/
http://shsu.am/media/quality/havatarmagrman-pordzagitakan-verjnakan-zekuyc.pdf
https://shsu.am/media/gitakan_xorhurd/voroshumner/2.10.17-19.pdf
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/հանրագումարային/ ստուգում: Գնահատման բաղադրիչներից ակտիվությունը 

հաշվարկվեց գնահատված ընթացիկ ստուգումների (գրավոր, բանավոր` միտված 

դասընթացի վերջնարդյունքներին) միջին թվաբանականով:  

2018 թ.-ի հունվարի 18-ին և փետրվարի 28-ին ՈԱԿԿ-ի կողմից ուսանողների հետ 

անցկացված հանդիպումների ժամանակ քննարկվել են նաև գնահատման գործող 

համակարգին առնչվող հարցեր: Շատ խնդիրներ պայմանավորված են եղել իրազեկ 

չլինելով և տեղեկատվության պակասով, նմանատիպ հարցերին տրվել է 

մեկնաբանություն, և որոշվել է, որ ուսանողներն իրենք էլ պետք է տեղեկատվություն 

տարածեն: Իսկ որոշ խնդիրներ էլ ներկայացվել են համապատասխան մարմիններին, 

օրինակ այն, որ սեմինարներին մասնակցությունը ուղղակիորեն արտահայտում ունենա 

բազմագործոն գնահատականի ձևավորման հարցում, ինչը հաջորդ փոփոխության 

ժամանակ հաշվի է առնվել: ՇՊՀ-ի ԳԽ-ի 18.10.2018 թ.-ի N4/1 որոշմամբ գնահատման 

կարգը մասնակի բարելավման է ենթարկվել՝ նկատի ունենալով մինչ այդ բարձրացված 

հարցերը և ԳԽ-ի անդամների կարծիքներն ու դիտարկումները: 

ՇՊՀ-ում ՄԿԾ-ների կատարելագործման, արդիականացման աշխատանքները 

մշտական բնույթ են կրում, և դրանց նպատակն է վերլուծել առաջատար բուհերում 

տվյալ ՄԿԾ-ին առնչվող նոր մոտեցումները, կատարվող փոփոխությունները և 

անհրաժեշտության դեպքում  փոփոխություններ կատարել բուհի ԿԾ-ներում: Այդ 

աշխատանքները որոշակիորեն նպաստում են Համալսարանի ՄԿԾ-ների 

միջազգայնացմանը, քանի որ արդյունքում նվազում են ՇՊՀ-ի և այլ առաջատար 

բուհերի ԿԾ-ների միջև տարբերությունները:  

Չնայած կատարված աշխատանքներին, այնուամենայնիվ  բուհի համար կարևոր 

մարտահրավեր է աշխատաշուկայի պահանջներին համահունչ ՄԿԾ-ների 

իրականացումը: Այս համատեքստում կարևոր է երկխոսության հաստատումը 

գործատուների հետ, ինչպես նաև շրջանավարտների հետ արդյունավետ հետադարձ 

կապի հաստատումը, դրանց ապահովման նոր մեխանիզմների, գործիքակազմի 

ստեղծումը: 

http://shsu.am/discussion-1/
http://shsu.am/discussion-2-2/
http://shsu.am/resolutions-academic-council/


26 
 

3.1 ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

 /ԱՌԿԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ, ՀԵՌԱԿԱԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ, ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ/* 

ԱՌԿԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ 
 

 

№ 
ԱՄԲԻՈՆ 

ԹՈՂԱՐԿՎՈՂՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

(ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ԱՆՎԱՆՈՒՄ 

ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

1. 
Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ամբիոն 

1. Մաթեմատիկա 

2. Ինֆորմատիկաևկիրառականմաթեմատիկա 

3. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 

4. Ֆիզիկա 

 

2. Գործարարության և վարչարարության ամբիոն 

1. Կառավարում 

2. Հաշվապահական հաշվառում և հարկում 

3. Շուկայագիտություն 

 

3. 
Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի 

ամբիոն 

1. Աշխարհագրություն 

2. Քարտեզագրությունևկադաստրայինգործ 

3. Կենսաբանություն 

4. Դեղագործական քիմիա 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

4. Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն 
1. Հայոցլեզուևգրականություն 

2. Լրագրություն 

 

5. Ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոն 
1. Ռուսացլեզուևգրականություն 

2. Թարգմանչական գործ՝ռուսերեն-անգլերեն 

 

6. Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոն 

1. Անգլերեն լեզու և գրականություն 

2. Թարգմանչական գործ՝ռուսերեն-անգլերեն 

3. Թարգմանչական գործ՝անգլերեն-հայերեն 

  



27 
 

7. 
Միջմշակութային հաղորդակցության 

ևզբոսաշրջության ամբիոն 

1. Միջմշակութային հաղորդակցություն՝ ֆրանսերեն և հայերեն  

2. Միջմշակութային հաղորդակցություն՝ գերմաներեն և հայերեն  

3. Սերվիս  

 

8. Արվեստի ամբիոն 

1. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ 

2. Դիզայն  

3. Համակարգչային գրաֆիկա 

4. Երաժշտական կրթություն 

5. Կերպարվեստ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

9. Իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոն 1. Քաղաքագիտություն  

10. 
Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական 

աշխատանքի ամբիոն 

1. Հոգեբանություն 

2. Սոցիոլոգիա  

3. Սոցիալական աշխատանք 

11. Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոն 1. Պատմություն 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

12. Մանկավարժության ամբիոն 1. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 

 

13. 
Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և 

մեթոդիկայի ամբիոն 
1. Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ 

ՇՊՀ-ումառանձնակի կարգավիճակ ունեցող ամբիոն 

14. Ռազմական ամբիոն 1. Նախնական զինվորական պատրաստություն 

ՀԵՌԱԿԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ 
 

№ 
ԱՄԲԻՈՆ 

ԹՈՂԱՐԿՎՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

(ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ԱՆՎԱՆՈՒՄ 

ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 
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1. 
Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ամբիոն 

1. Մաթեմատիկա 

2. Ինֆորմատիկա 

3. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 

4. Ֆիզիկա 

 

2. Գործարարության և վարչարարության ամբիոն 
1. Կառավարում 

2. Հաշվապահական հաշվառում և հարկում 

 

3. 
Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի 

ամբիոն 

1. Աշխարհագրություն 

2. Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ 

3. Կենսաբանություն 

5. Դեղագործական քիմիա 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

4. Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն 
1. Հայոց լեզու և գրականություն 

2. Լրագրություն 

 
5. Ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոն 1. Ռուսաց լեզու և գրականություն 

 

6. Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոն 1. Անգլերեն լեզու և գրականություն 

 

7. 
Միջմշակութային հաղորդակցության և 

զբոսաշրջության ամբիոն 
1. Սերվիս 

 
8. Արվեստի ամբիոն 1. Կերպարվեստ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

9. Իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոն 
1. Քաղաքագիտություն 

2. Իրավագիտություն 

10. 
Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական 

աշխատանքի ամբիոն 

1. Հոգեբանություն 

2. Սոցիոլոգիա 

3. Սոցիալական աշխատանք 

11. Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոն 1. Պատմություն 
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

12. Մանկավարժության ամբիոն 

1. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 

2. Ն/դ մանկավարժություն և մեթոդիկա 

3. Սոցիալական մանկավարժություն 

 

13. 
Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և 

մեթոդիկայի ամբիոն 

1. Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ 

2. Ն/դ մանկավարժություն և մեթոդիկա 

ՇՊՀ-ում առանձնակի կարգավիճակ ունեցող ամբիոն 

 

14. Ռազմական ամբիոն 1. Նախնական զինվորական պատրաստություն 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 
 

№ 
ԱՄԲԻՈՆ 

ԹՈՂԱՐԿՎՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

(ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ԱՆՎԱՆՈՒՄ 

ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

1. 
Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ամբիոն 

1. Մաթեմատիկա 

2. Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա 

3. Ֆիզիկա 

 

2. Գործարարության և վարչարարությանամբիոն 1. Կառավարում 

 

3. 
Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի 

ամբիոն 

1. Աշխարհագրություն 

2. Կենսաբանություն 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

4. Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն 
1. Հայոց լեզու և գրականություն 

2. Լրագրություն 
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5. Ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոն 1. Ռուսաց լեզու և գրականություն 

 

6. Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոն 
1. Անգլերեն լեզու և գրականություն 

2. Թարգմանչական գործ՝անգլերեն-հայերեն 

 
 

7. 
Միջմշակութային հաղորդակցության 

ևզբոսաշրջության ամբիոն 

1. Կայուն զբոսաշրջություն 

 

 
 
8. Արվեստի ամբիոն 1. Դեկորատիվ կիրառական արվեստ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

9. Իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոն 
1. Քաղաքագիտություն 

2. Իրավագիտություն 

10. 
Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական 

աշխատանքի ամբիոն 

1. Հոգեբանություն 

2. Զինվորական հոգեբանություն 

3. Սոցիալականաշխատանք 

11. Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոն 1. Պատմություն 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

12. Մանկավարժության ամբիոն 

1. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 

2. Սոցիալական մանկավարժություն 

3. Կրթության կազմակերպում 

 

13. 
Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և 

մեթոդիկայի ամբիոն 
1. Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ 

Ռազմական ամբիոն 

14. Ռազմական ամբիոն 1. Նախնական զինվորական պատրաստություն 
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3.2 ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՆ՝ ԸՍՏ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ 

 Հիմք ընդունելով  ՀՀ-ում ընդունված գնահատման առանցքային 

ցուցիչները՝  ՇՊՀ-ում ունենք հետևյալ պատկերը՝ ըստ վերջին տարիների. 

 

3.2.1 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 քննությունների համապատասխան 

մրցութային միավորները և ընդգրկված չեն բուհում անցկացված քննությունների արդյունքները: 
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3.2.2 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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3.2.3 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):  

 

Բերված աղյուսակներից երևում է, որ առկա բակալավրիատի ընդունելության 

միջին ցուցանիշը 2018-2019թթ նվազել է՝ ի տարբերություն հեռակա բակալավրիատի 

ընդունելության միջին ցուցանիշի, որը բոլոր տարիներին դինամիկ աճել է: Այդ 

ցուցանիշը 2018-2019թթ չնչին նվազել է նաև մագիստրատուրայում՝ որոշ 

մասնագիտությունների առումով: 
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Հարկ ենք համարում կրկին անգամ ընդգծել, որ. 

• ամենամեծ մարտահրավերը բուհի համար եղել և մնում է բակալավրիատի և 

մագիստրատուրայի ուսանողական համակազմերի համալրման հարցը,  

• վերջին տարիներին բարձրագույն կրթության 3-րդ մակարդակի նկատմամբ 

սովորողների հետաքրքրությունն ակնհայտորեն նվազել է և եթե հարցին 

պատշաճ ուշադրություն չդարձվի, ապա այն ապագայում ակնհայտ 

սպառնալիք կդառնա բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի սահուն 

սերնդափոխության ապահովման համար, 

• բուհի համար առավել քան կարևոր հարց է թերբեռնված խմբերի 

առկայությունը: Հարցը կրկին անգամ ուսումնասիրվել է 2018-2019 ուստարում, 

որի արդյունքում պարզվել է, որ  մինչև ութ ուսանողից կազմված խմբերը 

կազմում են ընդհանուր խմբերի կեսից ավելին։ Հարկ է նշել, որ մինչև ութ 

ուսանողից կազմված խմբերը չեն ծածկում անգամ ԿԾ-ի թողարկման համար 

անհրաժեշտ աշխատավարձային ֆոնդը, այսինքն՝ տնտեսական առումով 

շահութաբեր չեն (դեռ ավելին՝ վնասաբեր են): Այս ուղղությամբ քննարկումներ 

են իրականացվում, փորձելով գտնել տարաբնույթ խելամիտ և արդարացված 

լուծումներ (օրինակ, հոսքային դասընթացների կազմակերպում, հարակից 

մասնագիտությունների խմբերի միավորում համահամալսարանական, 

ընդհանուր մասնագիտական կրթաբլոկների իրականացման առումով): 
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4. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ 
 

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 

 

*Հեռակա ուսուցումը վճարովի է: 
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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 

 

 

 

 

2018-2019 ուստարվա ուսանողների ընդհանուր ամփոփ կազմը 

/առկա բակալավր, հեռակա բակալավր, մագիստրատուրա / 

 

 

N 
Ֆակուլտետ 

ա
ռ

կ
ա

 բ
ա

կ
ա

լա
վ

ր
 

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 206 212 79 497 

2 Հումանիտար գիտությունների և արվեստի 339 106 82 527 

3 
Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի 
199 230 132 561 

4 Մանկավարժության 187 245 89 521 

5 Ռազմական ամբիոն 65 137 14 216 

Ընդամենը 996 930 396 2322 
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Ասպիրանտուրայում ուսումնառողների թվաքանակը 

Ասպիրանտ/ հայցորդներ՝ ըստ ֆակուլտետների 

/2018-2019 ուստարի/ 

№ Ֆակուլտետ I կուրս 
II 

կուրս 

III 

կուրս 

IV 

կուրս 

V 

կուրս 

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 

 1 
Բնագիտա- 

մաթեմատիկական 
 1 1  1 3 

 2 

Հումանիտար 

գիտությունների և 

արվեստի 

  3  3 6 

 3 

Սոցիալական 

գիտությունների և 

իրավունքի 

   1 2 3 

 4 Մանկավարժության  3    3 

 5 Ռազմական ամբիոն       

Ընդամենը՝  4 4 1 6 15 

 

 

Կարևորելով ուսանողական համակազմերի համալրման հարցը, համալսարանը 

ուսանողների հավաքագրման, մասնագիտական կողմնորոշման քաղաքականությունն 

իրականացնում է հետևյալ եղանակներով՝ 

• համալսարանական ԿԾ-ների (բակալավրի, մագիստրոսի, հետազոտողի) և 

ընդունելության գործընթացին վերաբերող տեղեկատվության տարածում, 

• համալսարանական մասնագիտություններին համապատասխան մրցութային 

քննական առարկաների գծով անվճար պարապմունքների իրականացում մարզի 

միջնակարգ և ավագ դպրոցների շրջանավարտների համար: 

ՇՊՀ-ն տարածում է համապատասխան տեղեկատվություն կայքէջի, ֆեյսբուքյան 

էջի միջոցով, ինչպես նաև հեռուստատեսությամբ և շաբաթաթերթով:  

Ուսանողների հավաքագրման գործընթացներն իրականացվում են բաց դասերի և 

արտահամալսարանական միջոցառումների, բաց դռների միջոցով: 

Ուսանողների հավաքագրման համար կիրառվող մեթոդներից են նաև  

մասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված խորհրդատվական հանդիպումները 

ինչպես կրթական հաստատությունների, այնպես էլ այլ կազմակերպությունների 

https://www.facebook.com/shirakstateuniversity/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/shirakstateuniversity/?epa=SEARCH_BOX
http://gpmistudio.blogspot.com/
http://gpmistudio.blogspot.com/
http://shsu.am/open-doors-day-2/
http://shsu.am/news-19-02-18/
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համար: Նախապես հաստատված ժամանակացույցով իրականացվում են այցեր, որոնց 

ընթացքում ներակայացվում է համալսարանի թողարկվող մասնագիտությունների, ԿԾ-

ների, շնորհվող որակավորումների, ուսումնական գործընթացի, ռեսուրսների և 

դիմորդներին հետաքրքրող այլ հարցերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն: 

Համալսարանում ուսանողների հավաքագրման գործընթացը թեև առանձին 

փաստաթղթավորված ընթացակարգ չունի, սակայն այդ հարցին վերաբերող 

գործառույթները ներառված են  ընդունելության անցկացման ընթացակարգերում: 

Ստորև ներկայացնում ենք վերջին չորս ուստարիների բակալավրի և 

մագիստրատուրայի դիմորդների և շրջանավարտների ամփոփ քանակները։ 
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Բերված թվերը հաստատում են այն փաստը, որ ԲԿԾ-ով և ՄԳԿԾ-ով դիմորդների 

հավաքագրման, մասնագիտական կողմնորոշման, ընդունելության անցկացման 

ուղղությամբ համալսարանն իրականացրել է արդյունավետ քաղաքականություն:  

Հատկանշական է այն փաստը, վերջին տարիներին, թևակոխելով ճգնաժամային 

տարբեր փուլեր, բուհը կարողացել է հնարավորինս կայուն պահել ուսանողական 

համակազմը: Մասնավորապես 2017-2018 ուստարում, երբ  միջնակարգ  և ավագ 

դպրոցների շրջանավարտների թվաքանակը համեմատած նախորդ տարիների հետ 

չափազանց փոքր էր, և բուհերը կանգնած էին լուրջ մտահոգության առջև, ՇՊՀ-ն 

կարողացավ գրանցել դիմորդների աճ /գծապատկեր 4.1/ և միաժամանակ ամենաբարձր 

ցուցանիշն ապահովեց ՄԳԿԾ-ի դեպքում:  

ԲԿԾ-ով առկա և հեռակա ուսուցման դիմորդների շարքում, բացի ՇՄ-ի 

բնակիչներից, ներառված են նաև ՀՀ այլ մարզերի, ԼՂՀ-ի, ՌԴ-ի, Վրաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիներ: ԲԿԾ-ով առկա և հեռակա ուսուցմամբ ուսանողների  

համակազմում նրանք կազմում են բավականին փոքր մաս. ըստ ուսումնական 

տարիների՝ պատկերը հետևյալն է. 2016-2017 ուստարում՝ 4%, 2017-2018-ին՝ 2%, իսկ 

2018-2019-ին՝ 7%: 

2018թ.-ից համալսարանում գործում է «ՇՊՀ հիմնադրամի ուսանողների 

կարիքների բացահայտման, օժանդակման և ուղղորդման» կարգը: Կարգն իր մեջ 

ներառում է ուսանողների կարիքների երկու շրջանակ՝ ակադեմիական  և սոցիալական: 

Կարգում ներկայացվում են ուսանողների կարիքների վերհանման սուբյեկտները՝ ըստ 

համապատասխան գործառույթների, հստակեցված են ուսանողների կողմից վեր 

հանվող հիմնախնդիրների ներկայացման ձևերը և դրանց լուծման ընթացակարգը։ 

Ակադեմիական և սոցիալական բնույթի մի շարք խնդիրների (շրջանավարտների 

աշխատանքի տեղավորման և աշխատանքային զբաղվածության զարգացման 

հարցերում աջակցության տրամադրում, ուսումնառության միջոցների 

ապահովվածություն և այլն) գծով «Ուսանողների աջակցության, բուհ-գործատու 

համագործակցության» բաժինն առաջադրում է լուծումներ, իրականացնում 

միջամտություն՝ համագործակցելով համապատասխան կառավարման մարմինների և 

ստորաբաժանումների հետ: Դասավանդվող դասընթացների յուրացմանն ու 

ամրապնդմանն ուղղված, ինչպես նաև հետազոտական և գիտահետազոտական 

http://shsu.am/media/pdf/SHSU-usanoxneri-kariqneri-bacahaytman-karg.pdf
http://shsu.am/media/pdf/SHSU-usanoxneri-kariqneri-bacahaytman-karg.pdf
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գործընթացներին մասնակցության վերաբերյալ հարցերը բարձրացվում են 

համապատասխան ամբիոններում: Ուսումնական գործընթացի, ուսումնառության 

ռեսուրսներով ապահովվածության, ակադեմիական ազնվության և գործընթացների 

թափանցիկության, կրթավճարների զեղչային համակարգի կիրարկման և այլ հարցերը 

քննարկվում են համապատասխան ֆակուլտետներում: Յուրաքանչյուր կուրսի կցվում է 

ուսումնական խորհրդատու, ով ապահովում է հետադարձ կապ՝ բարձրացված 

հիմնախնդիրների լուծումների մասով: Ուսանողական իրավունքների և շահերի 

պաշտպանության հետ կապված խնդիրները ուսանողը կարող է բարձրացնել ՈւԽ-ի 

միջոցով: 

Ամբիոնների վարիչները, դեկանները, գործավարները և այլք արագ 

արձագանքում են վերհանված խնդիրներին՝ ընդառաջ գնալով ուսանողներին և 

չհետևելով նույնիսկ նախատեսված ժամային գրաֆիկին: 

Համալսարանն ուսանողների աջակցության բաղադրիչն իրականացնում է  նաև  

ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցման հնարավորությունների միջոցով, որի համար 

կիրառվում են ինչպես համալսարանական, այնպես էլ պետական ֆինանսական 

միջոցներն ու բարեգործական կազմակերպությունների և հիմնադրամների 

ռեսուրսային հնարավորությունները (Վիվա Սել, Ֆամթուֆամ, Շիրվանյան կրթաթոշակ 

և այլն): Հաշվի առնելով տարածաշրջանի սոցիալական հիմնախնդիրներն ու 

աղքատության ցուցանիշները՝ համալսարանն ուսման վարձի մասնակի 

փոխհատուցման ներբուհական ճկուն քաղաքականություն է իրականացնում 

սոցիալական տարբեր խմբերի և կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 

ուսանողների համար, ինչը ապահովում կամ աջակցում է անխոչընդոտ 

ուսումնառության գործընթաց կազմակերպելուն և  ուսանողի  առաջընթացին: Այս 

գործընթացները կարգավորվում են համապատասխան իրավական փաստաթղթերով և 

իրավական կարգավորման մեխանիզմներով (հիմքերը՝ Ուսանողների աջակցության, 

բուհ-գործատու համագործակցության բաժնում):  

Ուսանողների կարիքների վերհանման մոտեցումը, խնդիրների լուծման 

տարբերակները արտահայտվում են ինչպես ՌԾ-ում, ներքին իրավական ակտերում, 

այնպես էլ ստորաբաժանումների հաշվետվություններում և այլ փաստաթղթերում 

/ուղեցույց, տեղեկատվական թերթիկ, կայքէջ/։ 

https://www.armstat.am/file/article/poverty_2017_a_2.pdfվ
https://www.armstat.am/file/article/poverty_2017_a_2.pdfվ
http://gspi.am/media/pdf/bfde38b2bb6eadc5fb99ddd36e5791f7.pdf
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=122102
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Կարիքների վերհանման գործընթացի արդյունավետությունը ապահովվում է 

մեխանիզմների բազմազանությամբ և խնդիրներին արագ արձագանքմամբ: 

Ակադեմիական խորհրդատվությունների ծառայությունը ՇՊՀ-ում ներդրվել է  

2018թ.-ի օգոստոսին՝ ըստ ՇՊՀ-ում ակադեմիական խորհրդատվությունների 

կառավարման աշխատակարգի և սկսել է գործառնել 2018-2019 ուստարում: 

Ակադեմիական խորհրդատվությունները կազմակերպվում են ԳՈւԽՆՏՏԿ-ի կողմից: 

Ակադեմիական խորհրդատվությունների ձևերը հաշվի են առնում բուհական 

միջավայրում, ինչպես նաև աշխատաշուկայում պահանջված գիտելիքներն ու 

կարողությունները, ապահովում ուսանողների համար այլընտրանքային կրթական 

միջավայր: Աշխատակարգում հստակեցված են խորհրդատվությունների ձևերը, 

պլանավորման և իրականացման մոտեցումները, ինչպես նաև պարզաբանվում են 

բովանդակային որոշ դրույթներ: Խորհրդատվություններն իրականացվում են անվճար և 

վճարովի հիմունքներով, անհատական ու խմբային ձևերով: 

Ըստ բովանդակային ուղղվածության՝ առաջարկվում են ակադեմիական 

խորհրդատվության հետևյալ ձևերը՝ ա) գիտահետազոտական գրագիտության 

խորհրդատվություններ, բ) համակարգային կոմպետենցիաների վրա հիմնված 

խորհրդատվություններ, գ) ԿԾ-ների մասնագիտական առարկաների առանձին 

թեմաների արտածրագրային խորհրդատվություններ /վճարովի հիմունքներով/, դ) 

հետազոտական խորհրդատվություններ: 

Ուսումնական խորհրդատվությունների նկատմամբ հետաքրքրությունը 

բարձրացնելու համար 2018-2019 ուստարում կազմակերպվել են տեղեկատվական 

հանդիպումներ ուսանողների և ՊԴԿ-ի հետ՝ ուղղված ակադեմիական 

խորհրդատվությունների ձևերի վերաբերյալ իրազեկվածության ապահովմանը և 

խորհրդատվություններին մասնակցության մոտիվացիայի բարձրացմանը: 

Խորհրդատվությունների վերաբերյալ հայտարարությունը տարածվում է ՇՊՀ-ի կայքէջով 

և Facebook սոցիալական ցանցի էջով /1, 2/, առկա է նաև առցանց գրանցման 

հնարավորություն: 

ԳՔՈԱԿԿ-ի հարցումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ ուսանողները 

հիմնականում բարձր են գնահատում դեկանների և դեկանատների աշխատանքը, 

բավարարված են իրենց տրամադրված օժանդակությունից և ուղղորդումից 

http://shsu.am/media/pdf/SHSU-akademiakan-xorhrdatvutyunneri-ashxatakarg.pdf
http://shsu.am/media/pdf/SHSU-akademiakan-xorhrdatvutyunneri-ashxatakarg.pdf
http://shsu.am/media/pdf/SHSU_usumnagitakan_xor_kent_gradarani_kanonadrutyun.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=598191134259445&set=a.141489526596277&type=3&theater
https://www.facebook.com/tereza.khachatryan.148/posts/619910585420833
http://shsu.am/consultations-1/?fbclid=IwAR3IlgzwhbDC4tHTUE8A1oqMH_eCEMixF0b1aopa9O5MYmWHfKDtADd1fYc
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Ուսանողների օժանդակության և ուղղորդման գործում կարևոր է նաև վարչական 

այլ աշխատակազմերի աջակցությունը: Յուրաքանչյուր ստորաբաժանում իր 

իրավասության շրջանակներում օժանդակում է ուսանողին, կամ ուղղորդում 

համապատասխան ծառայությանը: Մասնավորաբար՝ 

 

ԳՔՈԱԿԿ-ը այս ուղղությամբ հարցումներ է իրականացնում նաև 

շրջանավարտների շրջանում: 

Համալսարանը կարևորում նաև է ուսանողների ներգրավվածությունը 

գիտահետազոտական աշխատանքներում: Այդ նպատակով դեռևս 2016թ.-ից բուհում 

ներդրվել և գործում է ՇՊՀ-ի գիտական գործունեության համար ներբուհական 

դրամաշնորհի տրամադրման կարգը, ըստ որի՝ յուրաքանչյուր գիտական խմբում որպես 

կատարող պետք է ընդգրկվի ՇՊՀ-ի բարձր առաջադիմություն ունեցող բակալավրի, 

մագիստրոսի կամ հետազոտողի կրթական աստիճանի առնվազն 1 ուսանող: Բացի այդ 

ուսանողները ներգրավված են նաև ԳԿ-ի կողմից ֆինանսավորվող և համալսարանում 

իրականացվող գիտական ծագրերում:  

 

Գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավված ուսանողների  

թիվը` ըստ ԿԾ-ների 
 

N Ուսումնառողներ 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Բակալավր 0 0 2 1 1 

2 Մագիստրոս 1 1 2 3 2 

3 Հետազոտող 0 0 1 2 2 

 

 

http://shsu.am/media/pdf/shsu-nerbuhakan-dramashnorhi-tramadrman-karg.pdf
http://shsu.am/media/pdf/shsu-nerbuhakan-dramashnorhi-tramadrman-karg.pdf
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5.ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ  ԿԱԶՄ  

ՄԿԾ-ների իրականացման համար անհրաժեշտ որակավորում ունեցող 

պրոֆեսորադասախոսական  և ուսումնաօժանդակ կազմերով համալրումն ու 

ապահովումն եղել և մնում է ՇՊՀ 2015-2019թթ. ՌԾ-ում ամրագրված ռազմավարական 

նպատակ (տե՛ս Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագիր (2015-2019)): 

ՄԿԾ-ներն իրականացնելու համար բուհն ապահովված է անհրաժեշտ 

որակավորում ունեցող համապատասխան պրոֆեսորադասախոսական (այսուհետ` 

ՊԴ) և ուսումնաօժանդակ (այսուհետ` ՈՒՕ)  կազմերով։ Բուհում գործում են ՊԴ և ՈՒՕ 

կազմերի ձևավորման, համալրման, տեղակալման քաղաքականություն և 

ընթացակարգեր, որոնք  

• կոչված են նպաստելու անհրաժեշտ մասնագիտական որակներ ունեցող ՊԴ և 

ՈՒՕ կազմերի ընտրությանը, պահպանմանն ու կայունությանը,  

• հիմնված են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 1996 թվականի 

նոյեմբերի 25-ի «ՀՀ պետական բուհերի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

ձևավորման մասին» թիվ 311-Մ հրամանի, ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի, 

«Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 

կրթության մասին» ՀՀ օրենքների դրույթների վրա,  

• համապատասխանում են բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրերի 

իրականացման լիցենզավորման կարգի պահանջներին,  

• ամրագրված են ՇՊՀ կանոնադրությունում, ներքին կարգապահական 

կանոններում, պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմերի 

ձևավորման կանոնակարգում։ 

ՇՊՀ պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմերի տարակարգերը, 

պաշտոնների տեղակալման չափանիշները, մրցույթի անցկացման և ընտրության և 

(կամ) ոչ մրցութային կարգով նշանակման, ինչպես նաև հեռացման ընթացակարգերը 

սահմանված են պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմերի 

ձևավորման կանոնակարգում։ Սույն կանոնակարգում, ըստ ուսումնական, 

հետազոտական և մեթոդական-կազմակերպչական գործունեության տեսակների, 

սահմանված են ՊԴ կազմի հետևյալ հիմնական տարակարգերը՝ դասախոս, ասիստենտ, 

http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/pages/319.html
http://gspi.am/media/pdf/85de52e4e53d86f5436363abba24d8fd.pdf
http://gspi.am/media/pdf/85de52e4e53d86f5436363abba24d8fd.pdf
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դոցենտ, պրոֆեսոր, որոնցից զատ, ամբիոնի պաշտոնային դրույքների հաշվին, բուհում 

կարող են գործել նաև պրոֆեսորադասախոսական հետևյալ հատուկ տարակարգերը` 

խորհրդատու  պրոֆեսոր (դոցենտ),  համատեղող պրոֆեսոր, դոցենտ, ասիստենտ, 

դասախոս  և  ուսումնական  ասիստենտ : 

Բուհում գործում են հիմնական, համատեղության և ժամավճարային կարգով 

աշխատանքի ընդունելու պարտադիր պայմաններ և ընթացակարգ, որն ապահովում է 

մրցակցային ձևով ՊԴ և ՈՒՕ անձնակազմերի համալրումն ու նպաստում առավել 

որակյալ աշխատակիցներ ունենալուն։ 

Ստորև  ներկայացվում է ՇՊՀ-ի ՊԴ  կազմն ըստ գիտական աստիճանների և 

կոչումների վերջին 5 տարվա կտրվածքով. 
 

Ուստարի 
ՊԴ 

կազմ 

Գիտական աստիճան 

ունեցողների 

թվաքանակը 

Գիտական կոչում ունեցողների 

թվաքանակը 

Դոկտոր 
Գիտ. 

թեկնածու 

Ակադեմիայի 

թղթակից 

անդամ 

Պրոֆեսոր Դոցենտ 

2015-2016 247 15 121 1 11 89 

2016-2017 246 15 116 1 13 88 

2017-2018 246 15 114 1 13 89 

2018-2019 242 15 115 1 13 93 

2019-2020 255 17 131 1 16 104 
 

 

Ինչպես երևում է աղյուկսակ 5.1-ից, համալսարանի ՊԴ կազմի գերակշիռ մասն 

ունեն գիտական աստիճաններ և/կամ գիտական կոչումներ, իսկ վերջին երեք 

տարիներին նկատվում է թե գիտական աստիճան և թե գիտական կոչում ունեցողների 

թվաքանակի համեմատական աճ։ 

ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի մասնագիտական կարողությունները համապատասխանում են 

կրթական ծրագրերով շնորհվող որակավորումներին, մասնավորապես ՄԿԾ-ների 

իրականացման համար անհրաժեշտ մասնագիտական որակներ ունեցող ՊԴ կազմը 

ձևավորվել և համալրվում է ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 9-ի «ՀՀ 

կրթական ծրագրերի իրականացման (բացառությամբ բժշկական միջին և բարձրագույն 

մասնագիտական կրթական ծրագրերի) լիցենզավորման կարգերը, լիցենզիայի ձևերը 
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հաստատելու մասին» N 808-Ն որոշման համապատասխան, համաձայն որի հիմնական 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի պահանջի մասով` հաստատության ՊԴ կազմի 

առնվազն 50%-ի համար տվյալ ուսումնական հաստատությունը հիմնական 

աշխատավայր է, առնվազն 50%-ն, իսկ 10.04.2019թ-ից ուժի մեջ մտած ՀՀ 

կառավարության 20 սեպտեմբեր 2018 թվականի N 1047-Ն որոշման համաձայն, 

առնվազն 60%-ն ունի պետական լիազորված մարմնի կողմից ճանաչված գիտական 

աստիճան և (կամ) կոչում, այդ թվում` յուրաքանչյուր մասնագիտության 

մասնագիտական առարկաների գծով` 3-ը։ Ըստ այդմ, մասնագիտական կրթական 

ծրագրի ՊԴ կազմի մասնագիտական որակներին ներկայացվող առաջնային 

պահանջներն են բազային մասնագիտական կրթությունը, գիտական աստիճանն և/ կամ 

կոչումը։ 

Ստորև  ներկայացվում է վերջին 3 տարվա կտրվածքով  ՇՊՀ-ի ՊԴ ամփոփ կազմն 

ըստ գիտական աստիճանների և/կամ կոչումների և հիմնական աշխատողների 

բաշխվածության. 
 

Ուստարի 
ՇՊՀ ՊԴ 
կազմի 

թվաքանակը 

ՊԴ կազմում գիտական 
աստիճան և/կամ կոչում 

ունեցողների  

ՊԴ կազմում հիմնական 
աշխատողների 

թվաքանակը %-ը թվաքանակը %-ը 

2017-2018 246 134 54.5 190 77.2 

2018-2019 242 145 59.9 185 76.4 

2019-2020 255 157 61.6 189 74.1 

 

Հավելենք, որ ՇՊՀ ՊԴ կազմը տարեց տարի համալրվում է գիտական աստիճան 

և/կամ կոչում ունեցող արհեստավարժ աշխատակիցներով, մասնավորապես, վերջին 

հինգ տարիների ընթացքում ՇՊՀ ՊԴ կազմի 8 ներկայացուցիչ ստացել են 

գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, 12 ներկայացուցիչ՝ դոցենտի, իսկ 3 

ներկայացուցիչ՝ պրոֆեսորի գիտական կոչումներ։ 

Կրթական համակարգում իրականացվող փոփոխություններին համահունչ (ի 

նկատի ունենալով նաև ներկայումս շրջանառության մեջ դրված ՀՀ բարձրագույն 

կրթության մասին օրենքի նախագիծը) ՇՊՀ-ում ՊԴ կազմի մասնագիտական 
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գործունեությանը ներկայացվող պահանջներն առաջիկայում ենթակա են վերանայման 

և լրամշակման: Ներկայումս գործող ՊԴ և ՈւՕ կազմերի ձևավորման կանոնակարգը և 

Դասախոսի ծանրաբեռնվածության ձևավորման հիմնական նորմերը այն հիմնական 

նորմատիվային փաստաթղթերն են, որոնք այժմ կարգավորում են ոլորտն ու նպաստում 

մատուցվող կրթական ծառայությունների ՈԱ։ Այսպես, ՊԴ և ՈւՕ կազմերի ձևավորման 

կանոնակարգում, ինչպես նշել ենք արդեն, ըստ ուսումնական, հետազոտական և 

մեթոդական-կազմակերպական գործունեության բնագավառների, առանձնացվում են 

ՊԴԿ-ի տարակարգերը (դասախոս, ասիստենտ, դոցենտ և պրոֆեսոր), վերջիններիս 

ներկայացվող պահանջները և պաշտոնների տեղակալման չափանիշները և 

սահմանված են ուսումնական, հետազոտական և մեթոդական-կազմակերպչական 

գործունեության տեսակները ։ 

Դասախոսի ծանրաբեռնվածության ձևավորման հիմնական նորմերում, ըստ 

ուսումնական, ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական /ստեղծագործական/ 

աշխատանքների և հասարակական ու կազմակերպչական գործունեության 

բաղադրիչների, սահմանված են դասախոսի տարեկան ծանրաբեռնվածության 

ձևավորման նորմերը՝ դասախոսական տարակարգերին համապատասխան, որոնք 

արտահայտվում են նաև դասախոսի աշխատանքի անհատական պլանում։ 

Ի հավելում վերոգրյալի՝ պետք է նշել, որ ՇՊՀ-ի ՊԴԿ-ի մասնագիտական 

կարողություններին ներկայացվող պահանջները հստակեցվում են նաև հետադարձ 

կապի և գնահատման մեխանիզմների կիրառման արդյունքում առաջ եկած 

անհրաժեշտություններով պայմանավորված /մանրամասն՝ հաջորդ չափորոշիչներում/։ 

ՊԴԿ-ին ներկայացվող պահանջները արտահայտվում են նաև դասախոսի 

աշխատանքի  անհատական պլանով և 2018թ.-ից ներդրված ՇՊՀ-ի ՊԴԿ-ի 

պարբերաբար գնահատման և վարկանիշավորման կարգում ներկայացված ձևաթերթով: 

ԳՔՈԱԿԿ-ի կողմից առաջարկվել է համապատասխան պահանջները ներկայացնել 

ՄԿԾ-ի մասնագրերում՝ յուրաքանչյուր ՄԿԾ-ին համապատասխան, ինչը ընդունելի է 

եղել, և այժմ ՈՒԳԿԿ-ի համակարգմամբ նման գործընթաց է ձեռնարկվել և 

իրականացվել ամբիոնների հետ մեկտեղ, սակայն մոտեցումները հստակեցման 

անհրաժեշտություն ունեն: 

Միաժամանակ, ՇՊՀ-ն ընթանում է կրթական համակարգում իրականացվող 

http://gspi.am/media/pdf/85de52e4e53d86f5436363abba24d8fd.pdf
http://gspi.am/media/pdf/f5bebf6b0acf338b446e23c4f2e63f9f.pdf
http://gspi.am/media/pdf/85de52e4e53d86f5436363abba24d8fd.pdf
http://gspi.am/media/pdf/85de52e4e53d86f5436363abba24d8fd.pdf
http://gspi.am/media/pdf/f5bebf6b0acf338b446e23c4f2e63f9f.pdf
http://shsu.am/media/pdf/SHSU-profesoradasaxosakan-kazmi-gnahatman-karg.pdf
http://shsu.am/media/pdf/SHSU-profesoradasaxosakan-kazmi-gnahatman-karg.pdf
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փոփոխություններին համընթաց, և դրանց համապատասխան ՊԴԿ-ի մասնագիտական 

որակներին ներկայացվող պահանջները ենթարկվում են փոփոխությունների:  

ՇՊՀ-ի ՌԾ-ում ամրագրված ռազմավարական նպատակին համապատասխան 

իրականացվող քայլերից է ՊԴԿ-ի պարբերաբար գնահատման մեխանիզմների 

բարելավումը, որն իրագործելու համար համալսարանն իրականացնում է ՊԴ կազմի 

վարկանիշավորման գործընթաց՝ բազմագործոն գնահատման հիմքի վրա: 

Ըստ ԵՀՓԶ-ի հիման վրա կազմված ԹՎԳԾ-ի՝ նշված էր, որ անհրաժեշտ է 

բարելավել հավաքագրված տվյալների վերլուծման գործընթացը, բարելավել 

հարցումների իրականացման մեխանիզմները, կիրառել տվյալների հավաքագրման 

բազմազան մեխանիզմներ: 

ՇՊՀ-ում այժմ գործում են ՊԴԿ-ի գնահատման քաղաքականություն և 

ընթացակարգեր, որոնք պարբերաբար վերանայվում են:  Վերանայման միտումները 

պայմանավորված են ՌԾ-ի առաջնահերթություններով, ՊԴԿ-ի համապատասխան 

մասնագիտական որակների զարգացումը խթանելու քաղաքականությամբ, ներքին և 

արտաքին շահակիցների պահանջմունքներով, ինչպես նաև գնահատման 

գործիքակազմի կատարելագործման և օբյեկտիվության բարձրացման 

նկատառումներով:  

ՇՊՀ-ն ունի ՊԴԿ-ի գործունեության գնահատման ներդրված մեխանիզմներ, 

որոնք նպաստում են ՊԴԿ-ի որակավորման շարունակական աճին, դասավանդման և 

հետազոտական աշխատանքների ակտիվությանը, ուսումնամեթոդական և 

գիտահետազոտական աշխատանքների կատարմանը: Ըստ էության, գնահատման 

համար օգտագործվում են թվով հինգ գործիքներ, որոնցից առաջին երկուսը 

հաշվետվության ձևաչափով են, իսկ մնացած երեքը հետազոտական մեթոդներ են։ 

Դրանք են․  

I. դասախոսի աշխատանքի անհատական պլան, 

II. դասախոսի տարբեր ձևաչափերով հաշվետվություններ, 

III. ՇՊՀ-ի ՊԴ համակազմի գործունեության որակի արդյունավետության 

վարկանիշային տարեկան գնահատման ձևաթերթ, 

IV. դասախոսի մասնագիտական, մանկավարժական և կազմակերպչական 

կոմպետենցիաների զարգացման կարիքների գնահատման հարցարան, 

http://shsu.am/media/pdf/gspi-razmavarakan-cragir.pdf
http://shsu.am/media/quality/havatarmagrman-pordzagitakan-verjnakan-zekuyc.pdf
http://shsu.am/media/quality/terutyunneri-veracman-gorcoxutyunneri-cragir.pdf
http://shsu.am/media/pdf/gspi-razmavarakan-cragir.pdf
http://shsu.am/media/pdf/SHSU-profesoradasaxosakan-kazmi-gnahatman-karg.pdf
http://shsu.am/media/pdf/SHSU-profesoradasaxosakan-kazmi-gnahatman-karg.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfha84z_IcHj-n45PfXixm0imY099WmZCqtaPaFhqCEzmjLQA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfha84z_IcHj-n45PfXixm0imY099WmZCqtaPaFhqCEzmjLQA/viewform?usp=sf_link
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V. ՇՊՀ-ի ուսանողների կողմից ՊԴ կազմի մասնագիտական, մանկավարժական և 

կազմակերպչական կոմպետենցիաների գնահատման հարցարան, 

Վերլուծության և վարկանիշավորման արդյունքները ղեկավար կազմի կողմից 

կարող են օգտագործվել որպես հիմք՝ ՊԴԿ-ի  աշխատանքային պայմանագրերի 

վերակնքման, երկարաձգման կամ խզման, մրցութային ընտրությունների, 

պաշտոնեական առաջընթացի, նյութական և բարոյական խրախուսման միջոցների 

կիրառման, ինչպես նաև կադրերի վերապատրաստման միջոցառումներ 

կազմակերպելու դեպքերում: 

2018-2019 ուստարում անցկացված հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ 

համալսարանի ուսանողներն ընդհանուր առմամբ գոհ են իրենց դասախոսների 

դասավանդման որակներից. մասնագիտական կոմպետենցիաներ՝ 93%, 

մանկավարժական կոմպետենցիաներ՝ 91%, կազմակերպչական կոմպետենցիաներ՝ 

92%: 

ՇՊՀ-ի շրջանավարտների կողմից բուհում ստացած կրթության, բուհի 

մասնագիտական և կազմակերպչական վարկանիշների գնահատման հարցումները 

ցույց են տալիս, որ համալսարանի 2018-2019 ուստարվա շրջանավարտները 

հիմնականում գոհ են իրենց  դասավանդողների մասնագիտական 

պատրաստվածության աստիճանից և որակներից` 81%: 

ՊԴԿ-ի գնահատման այս քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը 

հնարավորություն են տալիս դասախոսական կազմին տեղեկանալու իրենց 

աշխատանքի կատարողականին` թերություններին և ձեռքբերումներին, վեր հանելու 

կարիքները, իսկ ղեկավարությանը` ձեռնարկելու համապատասխան միջոցառումներ: 

Այս գործընթացների համալիր կիրարկումը հնարավորություն է տալիս համալսարանը 

համալրել որակյալ կադրերով և, հիմնվելով արդյունքների վրա, կազմել ՊԴԿ-ի 

մասնագիտական որակների կատարելագործման ու վերապատրաստման 

համապատասխան ծրագրեր: 

Կրթության ոլորտի հարափոփոխ զարգացումները և պահանջները ենթադրում են 

ՊԴԿ-ի մասնագիտական և մանկավարժական համապատասխան ՈԱ և զարգացում: 

Ուստի, համալսարանը ԿԾ-ների նպատակներն իրականացնելու համար, իր առջև 

խնդիր է դրել ՊԴԿ-ն ոչ միայն համալրել բարձրորակ դասավանդողներով, այլև նրանց 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrYFN865jAr5S_KtJHQLyiL9XyOiFB78fC5b4qliq5dZ0t-g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrYFN865jAr5S_KtJHQLyiL9XyOiFB78fC5b4qliq5dZ0t-g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg5OHCl3Eom3H_wxG3JYdevjetGbnBnMaYMDYM6itYTPOxsw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg5OHCl3Eom3H_wxG3JYdevjetGbnBnMaYMDYM6itYTPOxsw/viewform?usp=sf_link
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համար ստեղծել շարունակական կատարելագործման հնարավորություններ և 

համապատասխան աշխատանքային միջավայր: 

2013թ.-ից ներդրվել է ՊԴ և ՈւՕ կազմերի վերապատրաստման և 

մասնագիտական որակավորման բարձրացման կանոնակարգը, որի համաձայն 

աշխատակիցների որակավորման բարձրացման առումով հնարավորություն է տրվում 

կրթությունը շարունակել հաջորդ կրթական մակարդակներում՝ պահպանելով 

աշխատանքային պայմանները, իսկ ՊԴԿ-ի վերապատրաստումն ու մասնագիտական 

որակավորման բարձրացումն իրականացվում է երկու ուղղություններով՝ ընդհանուր-

պարտադիր և հատուկ-մասնագիտական։ Ըստ այդմ՝ վերապատրաստումներն 

իրականացվում են պլանավորված պարտադիր և/կամ բացահայտված կարիքներից 

ելնելով և 2013-2016թթ.-ին բուհում իրականացվել են մի շաք վերապատրաստումներ՝ 

ուղղված ՊԴԿ-ի՝ օտար լեզվով հաղորդակցման հմտությունների զարգացմանը, 

դասավանդման գործընթացում նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրմանը, 

դասավանդման և գնահատման մեթոդների ադիականացմանը և այլն, ընդհանուր 

առմամբ շուրջ 220 դասախոս է վերապատրաստվել  /հիմք՝ ԳՔՈԱԿԿ՝ 2017-2018 

ուստարվա հաշվետվություն/: Այս գործընթացը թույլ է տվել բավարարել առկա 

կարիքների անհրաժեշտ մակարդակը, ինչը հիմք է հանդիսացել հետագա 

քաղաքականության համար: 2018թ.-ին ներդրվել է ՇՊՀ-ի ՊԴԿ-ի պարբերաբար 

գնահատման և վարկանիշավորման կարգը, որի հիման վրա հաշվարկվում են 

դասախոսի վարկանիշային միավորները, որտեղ կարևորվում է ՊԴԿ-ի 

կատարելագործումը համապատասխան ուղղություններով: Մասնավորաբար, 

կարևորվում է գիտական աստիճան և կոչում ունենալը, օտար լեզուների տիրապետելը, 

մասնագիտական և ոչ մասնագիտական վերապատրաստումների մասնակցությունը, 

ուսումնական, ուսումնամեթոդական և ուսումնակազմակերպչական գործունեությունը, 

գիտական, գիտահետազոտական և գիտակազմակերպչական գործունեությունը, 

հանրային հասարակական գործունեությունը: Կարգը դեռևս առաջին ուստարին է, ինչ 

ներդրվել է, և իրականացվում է առաջին հետազոտությունն այս ուղղությամբ: 

Արդյունքում՝ գործելու են խրախուսման մեխանիզմներ: 

Վերապատրաստման ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ ՊԴԿ-ն մշտապես 

կատարելագործում է իր որակները՝ մասնակցելով ինչպես ՇՊՀ-ի, այնպես էլ այլ 

http://gspi.am/media/pdf/19e2a7d3beb8c8923c187152e9e13eac.pdf
http://gspi.am/media/pdf/19e2a7d3beb8c8923c187152e9e13eac.pdf
http://shsu.am/media/pdf/SHSU-profesoradasaxosakan-kazmi-gnahatman-karg.pdf
http://shsu.am/media/pdf/SHSU-profesoradasaxosakan-kazmi-gnahatman-karg.pdf
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կազմակերպությունների և բուհերի կողմից կազմապերպված վերապատրաստումների 

դասընթացների, աշխատաժողովների, սեմինարների՝ ուղղված մասնագիտական և 

ընդհանրական կոմպետենցիաների զարգացմանը: Վերջին 3 տարիներին 

վերապատրաստումների մասնակցության տվյալներն են. 

 

 

 

Բուհի ղեկավարությունը նաև աջակցում է մասնակցությունը տարբեր 

վերապատրաստումներին, որոնք ուղղված են համապատասխան աշխատակիցների 

մոտ ռազմավարական առաջնահերթություններով թելադրված կոմպետենցիաների 

զարգացմանը: Այսպես օրինակ՝ ՈԱԱԿ-ի կողմից կազմակերպված 

վերապատրաստումներ, ERASMUS+ ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված մի շարք 

վերապատրաստումներ և այլն: 

Նշենք, որ ՊԴԿ-ի մասնագիտական զարգացմանն ու կատարելագործմանն 

ուղղված պլանավորված գործողություններ իրականացվել են նաև դրամաշնորհային 

ծրագրերի շրջանակներում: Մասնավորապես, ՆՈՐԿԵՆՏ ծրագրի շրջանակներում, որը 

մեկնարկել էր 2017թ.-ի հունվարից և տևել է 31 ամիս, 2018-2019թթ.-ին 

վերապատրաստրաստման դասընթացներ են կազմակերպվել՝ 

1. Հեռաուսուցման/էլեկտրոնային ուսուցում, 2. Ներառական կրթության 

կազմակերպում, 3. Կայուն տուրիզմի զարգացում մասնագիտությունների գծով: 

Ընդհանուր առմամբ վերապատրաստվել է 33 աշխատակից:  

2019թ.-ին ՇՊՀ-ում վերապատրաստում է կազմակերպվել ERASMUS+ ծրագրի 

շրջանակներում /ABionet “Communication skills for professionals” and “Science to start-up”/, 

որին մասնակցել է 11 աշխատակից:  
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ՇՊՀ-ում կազմակեպվում են նաև օտար լեզուների հաղորդակցման 

կարողությունների զարգացման դասընթացներ: 

Նշենք, որ դասավանդողների կատարելագործմանն ուղղված մեխանիզմներից է 

նաև գիտական սեմինարների անցկացումը, որոնք համակարգում է ԳՔՈԱԿԿ-ն՝ 

սերտորեն համագործակցելով մասնագիտական ամբիոնների հետ։ 2018թ.-ից առ այսօր 

իրականացվել են 40-ից ավել գիտական սեմինարներ, որոնց շուրջ 25%-ն ունեն 

մեթոդա-մանկավարժական, իսկ 75%-ը՝ մասնագիտական ուղղվածություն և 

բովանդակային առումով ընդգրկում են գրեթե բոլոր ՄԿԾ-ները։ 

Կրթական համակարգում տեղի ունեցող բարեփոխումներին համապատասխան 

կարիք է առաջացել վերանայել ՊԴ և ՈւՕ կազմերի վերապատրաստման և 

մասնագիտական որակավորման բարձրացման կանոնակարգը՝ այն լավագույնս 

համապատասխանեցնելով ռազմավարությանը և ապահովելով ՊԴԿ-ի կարիքների 

վերհանմանը համապատասխան կարիքների բավարարման ՊԻԳԲ շրջափուլով 

մեխանիզմների համակարգմանը: ԳՔՈԱԿԿ-ի կողմից մշակվել է փաստաթղթի 

նախագծային տարբերակը: 

ՊԴԿ-ի կայունության ապահովման և հոսունության նվազեցման նպատակով 

համալսարանը կիրառում է տարբեր մեխանիզմներներ (ինչն ամրագրված է նաև բուհի 

ՌԾ-ում /բաժին 5, քայլ 1.3/, որոնցից են մասնավորապես. 

➢ դասախոսի ծանրաբեռնվածության ձևավորման հիմնական նորմերը, 

որոնցում հստակ տարբերակված մոտեցում է ցուցաբերվում գիտական աստիճան և/ 

կամ կոչում ունեցող և չունեցող աշխատակիցների ծանրաբեռնվածությունների նորմերի 

սահմանների միջև: Այսպես եթե գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսորի համար 1 դրույք 

ծանրաբեռնվածությունը կազմում է 700-750 ժամ, ապա գիտական աստիճան և կոչում 

չունեցող դասախոսի դեպքում՝ 900-1080 ժամ /հիմք՝ հրաման թիվ 201, 04.10.2017թ./, 

➢ աշխատավարձի հաշվարկման դրույքաչափերը,  որոնցում դարձյալ 

հստակ տարբերակված մոտեցում է ցուցաբերվում գիտական աստիճան և/կամ կոչում 

ունեցող և չունեցող աշխատակիցներին վճարվող աշխատավարձերի դրույքաչափերի 

միջև: Այսպես, եթե գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսորի 1 դրույքաչափին 

համապատասխան ամսական հաշվարկային աշխատավարձը կազմում է 230.000 ՀՀ 

դրամ, ապա գիտական աստիճան և կոչում չունեցող դասախոսի համար՝ 150.000 ՀՀ 

դրամ /հիմք՝ Հավելված 5.5.1-հրաման թիվ 207, 06.10.2017թ./, ինչն էական խթանող 

գործոն է բարձր որակավորում ունեցող ՊԴ կադրերի կայունության ապահովման 

համար։ 

➢ դրամաշնորհների, հավելավճարների և պարգևավճարների 

http://gspi.am/media/pdf/19e2a7d3beb8c8923c187152e9e13eac.pdf
http://gspi.am/media/pdf/19e2a7d3beb8c8923c187152e9e13eac.pdf
http://shsu.am/media/pdf/gspi-razmavarakan-cragir.pdf
Հավելվածներ-2020%20թ/5.%20ՊԴ%20և%20ՈւՕ%20կազմ/Հավելված%205.5.1.pdf
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տրամադրումը, ինչը բավական արդյունավետ «գործիք» է ՊԴԿ-ի՝ 

գիտամանկավարժական և հասարակական աշխատանքներին ակտիվ 

մասնակցությունը խրախուսելու համար։ Մասնավորապես, համալսարանում գործում 

է. 

ա/ գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի 

տրամադրման կարգ, համաձայն որի՝ սահմանվում են ՊԴԿ-ի և ուսանողների կողմից 

իրականացվող գիտական (գիտամեթոդական) գործունեության համար համալսարանի 

միջոցներից պայմանագրային թեմատիկ ֆինանսավորվող դրամաշնորհի 

տրամադրման և այդ նպատակով մրցույթի անցկացման սկզբունքներն ու 

ընթացակարգը /մանրամասն՝ 6-րդ չափանիշում/, 

բ/ ՊԴԿ-ի գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների խթանման 

ընթացակարգ, համաձայն որի՝ յուրաքանչյուր տարեվերջին, ըստ աշխատակիցների 

գիտահետազոտական և գիտամեթոդական գործունեության արդյունքների (ըստ 

գիտական ամսագրերում, գիտաժողովների ժողովածուներում տպագրված հոդվածների, 

մենագրությունների, գիտամեթոդական աշխատանքների քանակի), համալսարանն իր 

աշխատակիցներին տրամադրում է հավելավճար /մանրամասն՝ 6-րդ չափանիշում/, 

գ/ հին և բարի «ավանդույթ», համաձայն որի, որպես «կանոն» յուրաքանչյուր 

ֆինանսական տարվա վերջին, ՇՊՀ-ի հիմնական աշխատակիցները ռեկտորի 

հրամանով, պարգևատրվում են մեկ ամսվա աշխատավարձի պաշտոնական 

դրույքաչափով: 

ՊԴԿ-ի կայունության ապահովման տեսանկյունից էական է սերնդափոխության 

ապահովումը։ Վերջին 3 ուստարիներին ՇՊՀ-ի ՊԴԿ-ի տարիքային բաշխվածությունը 

ներկայացվում է ստորև ։ 
 

Ուստարի ՊԴԿ 

ՊԴԿ-ում 

մինչև 35 
տարեկանների 

35-ից 65 
տարեկանների 

65-ից բարձր տարիք 
ունեցողների 

թվաքանակը %-ը թվաքանակը %-ը թվաքանակը %-ը 

2017-2018 246 45 18.3 163 66.3 38 15.4 

2018-2019 242 40 16.5 166 68.6 36 14.9 

2019-2020 255 41 16.1 177 69.4 37 14.5 

 

ՊԴԿ-ի կայունության ապահովման, սահուն և կառավարելի սերնդափոխության 

իրականացման համար ՇՊՀ-ն որդեգրել է մասնագիտական որակի բարձրացման 

հեռանկարներ ունեցող երիտասարդ կադրերի ներգրավման քաղաքականություն, այն է՝ 

ՄԳԿԾ-ների իր լավագույն շրջանավարտներին համալսարանն ուղղորդում է 

https://shsu.am/media/pdf/SHSU_dramashnorh.pdf
https://shsu.am/media/pdf/SHSU_dramashnorh.pdf
http://gspi.am/media/pdf/d1e534d8067c733983abf916bf55b7b0.pdf
http://gspi.am/media/pdf/d1e534d8067c733983abf916bf55b7b0.pdf
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հետազոտողի ԿԾ-ով կրթությունը շարունակելու, ինչի արդյունքում այսօր բուհի 12 

աշխատակիցներ (դասախոսներ և ՈւՕԿ-ի ներկայացուցիչներ) կրթությունը 

շարունակում են հետազոտողի  կրթական համակարգում /հիմք՝ ԳՔՈԱԿԿ-ի 

հաշվետվություններ/։ 

Միաժամանակ նշենք, որ համատեղող և/կամ ժամավճարային կարգավիճակ 

ունեցող մասնագետները համալսարանի ՊԴԿ-ում փոքր տոկոս են կազմում, չեն 

գերազանցում 25%-ը, ինչը վկայում է համալսարանի ինքնաբավ լինելու և ՊԴ կայուն 

կազմ ունենալու մասին։ Ընդ որում, հատկանշական է նաև այն, որ վերջին 3 

ուստարիներին համատեղող և/կամ ժամավճարային կարգավիճակ ունեցող 

մասնագետների կազմում էականորեն աճել է գիտական աստիճան և/կամ կոչում 

ունեցողների կշիռը, ինչը վկայում է այն մասին, որ բուհը կարևորում է բարձր 

որակավորում ունեցող դասավանդողների ներգրավումը ուսումնական գործընթացին։ 

Հարկ է նշել, որ այս պահին չկա բուհում գործող և հաստատված մենթորության 

քաղաքականություն, չնայած որ սկսնակ դասախոսները մշտապես գտնվում են 

փորձառու դասախոսների ուշադության ներքո, հետևում են նրանց խորհուրդներին: 

Այժմ ԳՔՈԱԿԿ-ի կողմից մշակվել է Սկսնակ դասավանդողների մենթորության 

քաղաքականության նախագծային տարբերակը /որն առաջիկայում կներկայացվի ՇՊՀ-ի 

գիտական խորհրդի քննարկմանն ու հաստատմանը/, ինչը կնպաստի գործընթացի 

կանոնակարգմանը, թույլ կտա սկսնակ դասախոսների գիտելիքների, հմտությունների 

կարողությունների ձեռբքերումը, համալրումն ու զարգացումը իրականացնել փորձառու 

մասնագետների օգնությամբ, ինչպես նաև ապահովել փորձի և նոր գաղափարների 

փոխանակումը, հաղորդակցումը, նորարարական և հետազոտական գործունեության 

խթանումը, մասնագիտական առաջընթացը:  

Ի կատարումն 2015-2019թթ. ՇՊՀ ռազմավարական ծրագրի նպատակների, 

կարելի է փաստել, որ վարչական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմը մեծավ մասամբ 

լուծել է իր առջև դրված խնդիրներն և ապահովել կառավարման բավարար 

արդյունավետություն։  

Վարչական և ուսումնաօժանդակ աշխատակազմի գործունեության որակն 

ապահովող և վերահսկող հստակ «գործիքներ» դեռևս մշակված չեն, ինչը 

նախատեսվում է իրականացնել առաջիկա տարիներ, սակայն վերջիններիս 
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գործունեության որակի ապահովման համար իրականացվում են ամենօրյա 

վերահսկումներ, հետադարձ կապի մեխանիզմներով ստացվում են համապատասխան 

արձագանքներ, որոնց հիման վրա օպերատիվ կերպով վերանայվում և բարելավվում են 

համապատասխան օղակների աշխատանքները։ Այդուհանդերձ հարկ է նշել, որ առկա 

վարչական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմը բուհին հնարավորություն է տալիս 

իրագործելու իր առաքելությունը, հասնելու ՄԿԾ-ների նպատակներին և 

պատրաստակամ է արձագանքելու առաջիկա զարգացումներին։ 
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6.  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ  ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ  

6.1. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

2019թ.-ին պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից կատարված 

գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքներն ամփոփված են 175 գիտական 

հոդվածներում, 25 թեզիսներում,  ուսումնամեթոդական 5 աշխատանքներում, 1 

մենագրությունում և 2 գրքերում: 

 

2019 Թ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ 
 

ԱՄԲԻՈՆՆԵՐ 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԹԻՎ 

ՊԴ 

ԿԱԶՄ 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԹԻՎ / ՊԴ ԿԱԶՄ 

ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Մաթեմատիկա, ֆիզիկա և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 
64 34 1.88 

Աշխարհագրություն, կենսաբանություն 

և քիմիա 
30 31 0.97 

Գործարարություն և վարչարարություն 8 16 0.5 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Իրավագիտություն և 

քաղաքագիտություն  
4 11 0.36 

Հոգեբանություն, սոցիոլոգիա և 

սոցիալական աշխատանք 
9 32 0.28 

Պատմություն և փիլիսոփայություն  36 16 2.25 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Հայոց լեզու և գրականություն 15 26 0.58 

Ռուսաց լեզու և գրականություն 9 8 1.12 

Անգլերեն լեզու և գրականություն 15 15 1 

Միջմշակութային հաղորդակցություն և 

զբոսաշրջություն 
0 9 0 

Արվեստ 6 17 0.35 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Մանկավարժություն 10 19 0.53 

Ֆիզիկական դաստիարակության 

տեսություն և մեթոդիկա 
3 14 0.21 

ՀԱՄԱՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ 

Ռազմական 0 7 0 

Ընդամենը՝ 209 255 0,82 
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2019թ.-ին ամենաշատ հոդվածները տպագրվել են Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի ՊԴ կազմի ներկայացուցիչների կողմից: 

Մեկ դասախոսին ընկնող գիտական աշխատությունների ցուցանիշը 1-ից փոքր չէ 

Անգլերեն լեզվի և գրականության, Ռուսաց լեզվի և գրականության, Մաթեմատիկայի, 

ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, Պատմության և փիլիսոփայության 

ամբիոնների համար, Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմայի ամբիոնի 

դեպքում 0.97 է, իսկ մյուս ամբիոնների դեպքում այդցուցանիշը փոքր է 0.6-ից: 

 

2019Թ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ՝ ԸՍՏ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ 

 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԹԻՎ 

ՊԴ 

ԿԱԶՄ 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԹԻՎ / ՊԴ ԿԱԶՄ 

ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ  102 81 1.26 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ 

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 

ԱՐՎԵՍՏԻ  
45 75 0.6 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ 
49 59 0.83 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ  13 33 0.39 

Ընդամենը՝ 209 255 0.82 
 

 

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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2019 Թ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ՝ ԸՍՏ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿԻ 
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ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Մաթեմատիկա, ֆիզիկա և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 6 3 17 14 12 5 0 1 3 0 3 64 

Աշխարհագրություն, կենսաբանություն և քիմիա 0 1 5 13 3 2 5 0 0 0 1 30 

Գործարարություն և վարչարարություն 0 3 1 0 2 0 0 0 1 0 1 8 

Ընդամենը՝ 6 7 23 27 17 7 5 1 4 0 5 102 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԵՎԻՐԱՎՈՒՆՔԻՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Իրավագիտություն և քաղաքագիտություն  0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4 

Հոգեբանություն, սոցիոլոգիաևսոցիալականաշխատանք 1 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 9 

Պատմություն և փիլիսոփայություն  2 2 10 1 7 8 0 0 0 0 6 36 

Ընդամենը՝ 3 5 12 4 8 10 0 0 1 0 6 49 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԵՎԱՐՎԵՍՏԻՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Հայոց լեզու և գրականություն 1 0 2 6 1 4 0 0 0 1 0 15 

Ռուսաց լեզու և գրականություն 0 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 9 

Անգլերեն լեզու և գրականություն 3 4 1 3 1 1 0 0 0 0 2 15 

Միջմշակութային հաղորդակցություն և զբոսաշրջություն 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Արվեստ 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 6 

Ընդամենը՝ 4 5 5 11 8 7 0 0 0 1 4 45 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Մանկավարժություն 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 10 

Ֆիզիկականդաստիարակությանտեսությունևմեթոդիկա 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 

Ընդամենը՝ 0 0 1 5 7 0 0 0 0 0 0 13 

Ռազմական 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Ընդամենը՝ 13 17 42 48 40 24 5 1 5 1 15 211 
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2019Թ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ` ԸՍՏ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿԻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019թ.-ին ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի կողմից հրատարակվել են գիտական աշխատություններ, որոնց մեծ մասը (շուրջ 62%) կամ 

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

ընդգրկված ամսագրում հոդված: Միջազգային վարկանիշավորում ունեցող գիտական ամսագրերում տպագրված հոդվածների թիվը 

13 է: 

13

17

42

48

40

24

5

1

5

1

15

Միջազգայինվարկանիշավորում ունեցող գիտական…

ՌԴԲՈՀ-իցուցակում կամ РИНЦ համակարգում ընդգրկված…

ՀՀԲՈԿ-իցուցակում ընդգրկված գիտական ամսագրում հոդված

ՇՊՀԳիտականտեղեկագրում հոդված

Միջազգայինգիտաժողովիժողովածուում հոդված

Միջազգայինգիտաժողովի ժողովածուում թեզիս

Հանրապետականգիտաժողովի ժողովածուումհոդված

Հանրապետականգիտաժողովի ժողովածուումթեզիս

Ուսումնամեթոդականաշխատանք

Գիտական մենագրություն

Այլ
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ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀՆԳԱՄՅԱ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ` ԸՍՏ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿԻ 
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2

9

0

5
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23
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6

5

62

25

28

19

9

3

4

4

23
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3
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28

20

2

19

1

7

6
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Միջազգային վարկանիշավորում ունեցող գիտական ամսագրում հոդված

ՌԴԲՈՀ-ի ցուցակում կամ РИНЦ համակարգում ընդգրկված գիտական

ամսագրում հոդված

ՀՀԲՈԿ-ի ցուցակում ընդգրկված գիտական ամսագրում հոդված

ՇՊՀԳիտական տեղեկագրում հոդված

Միջազգային գիտաժողովի ժողովածուում հոդված

Միջազգային գիտաժողովի ժողովածուում թեզիս

Հանրապետական գիտաժողովի ժողովածուում հոդված

Հանրապետական գիտաժողովի ժողովածուում թեզիս

Ուսումնամեթոդական աշխատանք

Գիտական մենագրություն

Այլ

2015 2016 2017 20182 2019

 
 

Վերջին 5 տարիներին միջազգային վարկանիշավորում ունեցող գիտական ամսագրերում տպագրված հոդվածների թիվը 

մշտապես աճել է, իսկ վերջին տարում մոտ կրկնակի՝ նախորդ տարվա նկատմամբ: Աճել է ՀՀ ԲՈԿ-ի ցուցակում ընդգրկված 

գիտական ամսագրերում (ներառյալ՝ՇՊՀ-իգիտական տեղեկագրում) տպագրված հոդվածների թիվը: 
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ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ 2015 – 2019 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ 

 

 
 

 

ՎԵՐՋԻՆ 5 ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ ՄԵԿ ԴԱՍԱԽՈՍԻՆ ԸՆԿՆՈՂ ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԻՎԸ 

 

ՏԱՐԻ 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՔԱՆԱԿ 1 

ՊԴ ԿԱԶՄԻ 

ՔԱՆԱԿ 

ՄԵԿ ԴԱՍԱԽՈՍԻՆ ԸՆԿՆՈՂ 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԻՎ 

2015 152 247 0.62 

2016 188 246 0.76 

2017 189 246 0.77 

2018 164 242 0.68 

2019 209 255 0.82 

 

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, 2018 

թ.-ին այն որոշ նվազել է, իսկ 2019 թ.-ին՝ աճել: Սակայն պետք է նշենք, որ 2018 թ.-ին 

կայացած Կրթության արդի հիմնախնդիրները գիտաժողովի նյութերը տպագրվել են 

2019 թ.-ին: 

 

ՎԵՐՋԻՆ 5 ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ 

ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ ՏՊԱԳՐՎԱԾ   

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ 

 
1Նախորդ տարիների հաշվետվությունների համեմատ ճշգրտված է ամբիոնների կողմից տրված 

տվյալներում ՇՊՀ Գիտական տեղեկագրում տպագրված հոդվածների քանակը: 
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ՏԱՐԻ 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՔԱՆԱԿ 2 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ 

ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ 

ՏՊԱԳՐՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՔԱՆԱԿ 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ 

ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ 

ՏՊԱԳՐՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ% 

2015 152 0 0 

2016 188 4 2,2 

2017 189 5 2,7 

2018 164 2 1,22 

2019 209 1 0,48 

 

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

համահեղինակությամբ տպագրված գիտական աշխատությունների հաշվեկշիռը, 

վերջինս պայմանավորված է նաև 2016 թ.-ին ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ս. Սարգսյանի, 

իսկ 2017թ.-ից դոցենտ Ա. Սարգսյանի ղեկավարությամբ ԳԿ-ի կողմից ֆինանսավորվող 

հայ-ռուսական գիտական նախագծի իրականացմամբ: 2018 և 2019 թթ.-ին այդպիսի 

հոդվածների առկայությունը կրկին պայմանավորված է նույն հանգամանքով: Տարբեր 

տարիների օտարերկրյա գործընկերների հետ գիտական հոդվածներ են տպագրվել 

դոցենտներ Վ.Մանուկյանի, Հ.Մելքոնյանի, Մ.Սարգսյանի և այլոց կողմից: 

 

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% 

2015 247 164 66.4 

2016 246 167 67.9 

2017 246 154 62.6 

2018 242 169 69.8 

2019 255 170 66.7 
 

 
2Նախորդ տարիների հաշվետվությունների համեմատ ճշգրտված է ամբիոնների կողմից տրված 

տվյալներում ՇՊՀ Գիտական տեղեկագրում տպագրված հոդվածների քանակը: 
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Գիտական աշխատություն

ներկայացրած ՊԴ կազմի

ներկայացուցիչներ

Գիտական աշխատություն

չներկայացրած ՊԴ կազմի

ներկայացուցիչներ

 
 

Գիտական գործունեություն չծավալող դասախոսների հաշվեկշիռն աճել է 2016 

թ.-ին, 2017թ.-ին նվազել է շուրջ 7,8%-ով (2016թ.-ի նկատմամբ), 2018թ.-ին աճել է շուրջ 

14%-ով (2017թ.-ի նկատմամբ), իսկ 2019 թ.-ին նվազել 4,4%-ով: Սա նշանակում է, որ 

հարկավոր է մշակել համապատասխան քաղաքականություն՝ ընդլայնելու 

դասախոսների ներգրավվածությունը գիտական գործունեության ծավալման 

գործընթացում, մասնավորապես հարկավոր է բուհում գիտաժողովների 

կազմակերպումը վերածել ավանդույթի: 

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 շատերը դադարում են գիտական 

կամ մեթոդական աշխատանքներ իրականացնել, ինչը համապետական խնդիր է: 

Մշակված և այժմ գործող ՊԴ կազմի պարբերաբար գնահատման և վարկանիշավորման 

կարգի համաձայն գիտամեթոդական գործունեության ծավալման համար աձանձին 

բաժին է տրամադրված և այն մեծ ազդեցություն ունի վարկանիշային համընդհանուր 

միավորի ձևավորման վրա։ 

 

6.2. ՇՊՀ-Ի ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
 

ՇՊՀ-ի Գիտական տեղեկագիրը հիմնադրվել է Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան 

պետական մանկավարժական ինստիտուտի Գիտական խորհրի կողմից 2011թ.: Առաջին 
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համարը հրատարակվել է 2013թ.-ին: 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: Սակայն 2019թ.-ից սկսած նույն ՀՀ 

ԲՈԿ-ի պահանջով լույս է տեսնում տեղեկագրի 2 համար՝ կրկին Ա և Բ պրակներով:  

Հոդվածները հավաքագրելուց հետո ենթարկվում են գրախոսության և միայն դրական 

կարծիքի դեպքում ներկայացվում են տպագրության:  

Պարբերականը մշտապես ընդգրկված է եղել ՀՀ ԲՈԿ-ի (նախկինում՝ ԲՈՀ-ի) 

ցուցակում: Այն ընդգրկված է նաև 2020 թ.-ի ցանկում: 

 

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 
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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 

2019  N1, ՊՐԱԿ Ա 

15 15 30 

 2019  N1, ՊՐԱԿ Բ  

10 6 16 

Ընդամենը՝ 

25 21 46 

 2019  N2, ՊՐԱԿ Ա  

11 62 73 

 2019  N2, ՊՐԱԿ Բ  

28 52 80 

 Ընդամենը՝  
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ՎԵՐՋԻՆ 7 ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ ՇՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻՆ ՀՈԴՎԱԾ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ  

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓ ՔԱՆԱԿ՝ ԸՍՏ ՏԱՐԻՆԵՐԻ 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

49
35 30 28 28 28

64
26

72

15 18 12 24

135

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 

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

մասնակցությամբ հոդվածների քանակ» սյան տակ 

39 114 153 

 Ընդամենը՝  

64 135 199 
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2014     N1, ՊՐԱԿ Բ 

19 21 40 

Ընդամենը 

31 38 69 

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 

2019     N1, ՊՐԱԿ Ա 

11 2 13 

2019     N1, ՊՐԱԿ Բ 

8 3 11 

Ընդամենը՝ 

19 5 24 

2019   N2, ՊՐԱԿ Ա 

10 (ներառյալ կարմիրները) 31(ներառյալ կարմիրները) 41 

2019   N2, ՊՐԱԿ Բ 

25 (ներառյալ կարմիրները) 40 (ներառյալ կարմիրները) 65 

Ընդամենը՝ 

35 71 106 

Ընդամենը՝ 

54 76 130 
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ՎԵՐՋԻՆ 7 ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ ՇՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ 

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓ ՔԱՆԱԿ ԸՍՏ ՏԱՐԻՆԵՐԻ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

43
31 28 25 23 27

54

13

38

5 7 6 10

76

ՇՊՀհեղինակների մասնակցությամբ հոդվածների քանակ

Այլ հեղինակների մասնակցությամբ հոդվածների քանակ

 

Հարկ է նշել, որ հիմնականում 3-4 ամբիոններ են, որ ակտիվություն են 

ցուցաբերում, մինչդեռ ՇՊՀ-ի Գիտական տեղեկագրում տպագրվում են հոդվածներ 

բոլոր ոլորտներից: Սա բավական մտահոգիչ է, և առաջիկա տարում հարկավոր է 

աշխատանքներ ծավալել բոլոր ամբիոնների ակտիվ ներգրավվածությունն ապահովելու 

նպատակով:  

 

ՇՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ ԽՄԲԱԳՐՄԱՆ, ՍՐԲԱԳՐՄԱՆ, ՄԱԿԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ 

ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏԱՐԻՆԵՐԻ 
 

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 430000 

2019    N1  ՊՐԱԿ Ա,Բ 

403.000 470.000 
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ՇՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ, ՏՊԱԳՐՎԱԾ ԵՎ 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 

2019 157 27 130 82,8 

 

Ինչպես երևում է բերված աղյուսակից, տարբեր տարիներին ՇՊՀ-ի Գիտական 

տեղեկագրին ներկայացված հոդվածների շուրջ 73-80%-ն է տպագրվել, իսկ շուրջ 20-27 

%-ն արժանացել է բացասական կարծիքի արտաքին գրախոսման արդյունքում:  

 

6.3. ՊԴ ԿԱԶՄԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄ 
 

Արդեն վեցերորդ տարին է (2014-2019)՝ համալսարանը գիտահետազոտական և 

գիտամեթոդական գործունեության խրախուսման նպատակով 

պրոֆեսորադասախոսական կազմին տրամադրում է հավելավճար՝ դուրս գալով 

ԳՊՄԻ-ի ՊԴ կազմի գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների 

խթանման ընթացակարգում (հաստատված 27 սեպտեմբերի 2014 թ. նիստում) 

ամրագրված գիտական գործունեության տեսակներից: 2019 թ.-ին այն լրամշակվել է, և 

դեկտեմբերի 26-ի Գիտական խորհրդի նիստում հաստատվել ՇՊՀ-ի աշխատակիցների 

գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների խթանման ընթացակարգը: 

 

2017-2019 ԹԹ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎՈՂ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐ՝ ԸՍՏ 

ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ 

ԱՄԲԻՈՆՆԵՐ 

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓ  

/ՀՀ ԴՐԱՄ/ 

2017 թ. 2018 թ. 2019թ. 

ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Մաթեմատիկա, ֆիզիկա և տեղեկատվական 911.550 983.100 1.244.850 
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տեխնոլոգիաներ 

Աշխարհագրություն, կենսաբանություն և քիմիա 275.700 505.670 496.950 

Գործարարություն և վարչարարություն 139.800 199.200 116.480 

Ընդամենը 1.327.050 1.687.970 1.858.280 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Պատմություն և փիլիսոփայություն  565.000 407.500 515.000 

Իրավագիտություն և քաղաքագիտություն  0 105.000 37.500 
Հոգեբանություն, սոցիոլոգիա և սոցիալական 

աշխատանք 
121.600 60.000 148.100 

Ընդամենը 706.600 572.500 700.600 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Հայոց լեզու և գրականություն 225.000 210.000 331.375 

Ռուսաց լեզու և գրականություն 265.000 195.000 196.000 

Անգլերեն լեզու և գրականություն 175.000 217.500 364.500 
Միջմշակութային հաղորդակցություն և 

զբոսաշրջություն 
51.250 25.000 0 

Արվեստ 130.000 177.500 46.000 

Ընդամենը 846.250 825.000 937.875 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Մանկավարժություն 120.000 50.000 256.200 
Ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և 

մեթոդիկա 
166.100 86.100 57.500 

Ընդամենը 286.100 136.100 313.700 

Ռազմական 0 0 0 

Ընդամենը 3.166.000 3.221.570 3.810.455 

 

Ներկայացված վերջին երեք տարիների վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ 

ընթացակարգն ըստ էության ծառայում է համալսարանի որդեգրած 

քաղաքականությանը՝ խրախուսման միջոցով խթանել ՊԴ կազմի գիտական և 

գիտահետազոտական գործունեությունը։  

 

6.4 ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Համալսարանն իր միջոցների հաշվին 2016 թ.-ից սկսած 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։  
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Գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի մրցույթի 2018թ. սեպտեմբեր ամսին տրված 

հայտարարությանը համապատասխան՝ Շիրակի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից 

ներկայացվել է 3  հայտ. 

№ ԱՄԲԻՈՆ ԽՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԹԵՄԱ 

1. 

Մաթեմատիկա, ֆիզիկա և 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

Սողոյան Սպարտակ (ղեկավար) 

Մինասյան Գոհար (1-ին կուրսի հայցորդ) 

Մանուկյան Վարդան (խորհրդատու) 

Նիկողոսյան Գագիկ (խորհրդատու) 

Ֆիզիկա և մաթեմատիկա առարկաների 

«Դասավանդման մեթոդիկա» և «Խնդիրների լուծման 

պրակտիկում» դասընթացների բարելավման 

ուղիներ 

2. 

Մաթեմատիկա, ֆիզիկա և 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

Հայրապետյան Գայանե (ղեկավար) 

Սուլթանյան Խաչատուր (կատարող) 

Բարսեղյան Գոհար (1-ին կուրսի հայցորդ) 

Կակոսյան Մարինե (4-րդ կուրսի ուսանող) 

Մոդուլներ և պարամետրեր պարունակող 

հավասարումների ու հավասարումների 

համակարգերի լուծումների դասավանդումը 

ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

կիրառմամբ 

3. 
Աշխարհագրություն, 

կենսաբանություն և քիմիա 

Մարտիրոսյան Լևոն (ղեկավար) 

Սարգսյան Ռուդոլֆ (կատարող) 

Աբրահամյան Վարդիթեր (կատարող) 

Սարգսյան Հերմինե (մագ. 1-ին կուրսի ուսանող) 

Շիրակի մարզի զբոսաշրջային-ռեկրեացիոն 

համալիրի վերլուծությունը, գնահատումը և 

քարտեզագրումը զբոսաշրջության զարգացման 

նպատակով 
 

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
ՀԱ

Ն
Ո

Ւ
Ր

 

Ֆ
Ի

Ն
Ա

Ն
Ս

Ա
Վ

Ո
Ր

Ո
Ւ

Մ
 

Հ
Հ

 Դ
Ր

Ա
Մ

 

20
19

 Թ
.  

Ֆ
Ի

Ն
Ա

Ն
Ս

Ա
Վ

Ո
Ր

Ո
Ւ

Մ
 

Հ
Հ

 Դ
Ր

Ա
Մ

 

20
20

Թ
.  

Ֆ
Ի

Ն
Ա

Ն
Ս

Ա
Վ

Ո
Ր

Ո
Ւ

Մ
 

Հ
Հ

 Դ
Ր

Ա
Մ

 

1 
Աշխարհագրություն, 

կենսաբանություն և քիմիա 

Շիրակի մարզի զբոսաշրջային-ռեկրեացիոն համալիրի 

վերլուծությունը, գնահատումը և քարտեզագրումը 

զբոսաշրջության զարգացման նպատակով 

2 տարի 7 900 000 3 600 000 4 300 000 
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Ներբուհական դրամաշնորհի մասին տեղեկատվությունը և 2019թ. 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 ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 

ԸՍՏ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՈւՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

ԸՍՏ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՈւՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

1 

Աշխարհագրություն, 

կենսաբանություն և 

քիմիա 

1.Մարտիրոսյան Լևոն /ղեկ./ 

2.Սարգսյան Ռուդոլֆ  

3.Գրիգորյան Անահիտ  

4.Հարությունյան Քաջիկ  

Գիտություն 

երկրի մասին 
Նախատեսված չէ Ներդրված չէ 

2 

Աշխարհագրություն, 

կենսաբանություն և 

քիմիա 

1.Ադամյան Նելլի/ղեկ./ 

2.ԱվագյանԿարինե 

3.Ամազարյան Աիդա 

4.Միքայելյան Հռիփսիմե 

Դասավանդման 

մեթոդիկա 
Նախատեսված չէ Ներդրված չէ 

3 

Մաթեմատիկա, 

ֆիզիկա և 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

1.Սերոբյան Երվանդ /ղեկ./ 

2.Մանուկյան Վարդան  

3.Սուլթանյան Խաչատուր  

4.Խալիֆյան Լիլիթ  

Դասավանդման 

մեթոդիկա 
Նախատեսված է 

Ներդրված է. 

1. Թեմայի շրջանակում կուրսային, 

անհատական աշխատանքների, 

մագիստրոսական թեզերի հանձնարարում: 

2. Մանկավարժական պրակտիկայի 

անցկացման ընթացքում ինտեգրացված դասի 

անցկացումդպրոցում: 

3. Ինտեգրացված բաց դասերի անցկացում 

բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի 

ուսանողների մասնակցությամբ: 

4 

Մաթեմատիկա, 

ֆիզիկա և 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

1.Դրմեյան Հենրիկ /ղեկ./ 

2.Նազարյան Նունե 

3. Մելքոնյան Արմեն 

4.Հարոյան Տաթև   

Դասավանդման 

մեթոդիկա 
Նախատեսված չէ Ներդրված չէ 

 

Հարկավոր է աշխատանք տանել և հետևողական լինել, որպեսզի ներբուհական դրամաշնորհային ծրագրի արդյունքները 



72 
 

ներդրվեն ՇՊՀ-ի ուսումնական գործընթացում: 

2020թ.-ին ֆինանսավորվող ներբուհական դրամաշնորհի հայտարարությունը տրված է։ Մրցույթի արդյունքների ամփոփումը 

պայմանավորված է երկրում տիրող իրավիճակով: Հայտերն ուղարկվել են արտաքին գրախոսման: 

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 

2019 4 5 

 

6.5. ԳԿ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 

N 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

ՏԱՐԻՆԵՐ 
ԹԵՄԱ ԱՆԴԱՄՆԵՐ 

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ 

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 

ռենտգենոդիֆրակցիոն մեթոդների և տեխնիկական միջոցների 

մշակումը 

Դրմեյան Հենրիկ 

Գրիգորյան Գոհար 

Կնյազյան Զորի 

6.750.000 

4.  2015-2017 
Ամորֆ-բյուրեղային կառուցվածքով պոլիմերային համակարգերի 

կոնտինուալ դինամիկական մոդելի մշակումը բարձր 

Սարգսյան Սամվել 

Սարգսյան Արմենուհի 
9.000.000 
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հաճախականությամբ գրգռումների դեպքում Մարգարյան Լիլիթ 

Ժամակոչյան Քնարիկ 

5.  2016 
Նանո և միկրոտեխնիկական նյութերի և կառուցվածքների մեխանիկայի 

պրոբլեմներ (բազային) 

Սարգսյան Սամվել 

Սարգսյան Արմենուհի 

Ժամակոչյան Քնարիկ 

3.000.000 

6.  2017 
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 Անի 

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 
Նանո և միկրոտեխնիկական նյութերի և կառուցվածքների 

մեխանիկական պրոբլեմների լաբորատորիայի պահպանում (բազային) 

Սարգսյան Սամվել 

Սարգսյան Արմենուհի 

Ժամակոչյան Քնարիկ 

2.802.600 

12.  2019 (բազային) 

Սարգսյան Սամվել 

Սարգսյան Արմենուհի 

Ժամակոչյան Քնարիկ 

3.418.900 

 

Գիտության կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող գիտահետազոտական նախագծերի թիվը աճել է 2013-2014 թթ.՝ 1-ական, 

2015 թ.՝3, 2016-2017 թթ.՝ 4-ական, 2018 թ.՝ 5, 2019 թ.՝ 5: Ընդ որում՝ հարկավոր է նշել, որ բոլոր նախագծերն իրականացվում են 

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի ՊԴ կազմի կողմից: 
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ՎԵՐՋԻՆ 5 ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐՈՒՄ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ՊԴ ԿԱԶՄԻ  

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ 

ՏԱՐԻ 
ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ 

ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ 4 

ՊԴ ԿԱԶՄԻ 

ՔԱՆԱԿ 

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ 

ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ՊԴ ԿԱԶՄԻ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ% 

2015 9 247 3,6 

2016 8 246 3,3 

2017 16 246 6,5 

2018 17 242 7 

2019 16 255 6,3 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2
3,6 3,3

6,5 7 6,3

 
 

2016 թ.-ից հետո ներգրավվածությունն աճել է, ինչը պայմանավորված է ինչպես բուհում՝ Գիտության կոմիտեի կողմից 

ֆինանսավորվող ծրագրերի ավելացմամբ, այնպես էլ ներբուհական դամաշնորհային ծրագրերի ներդրմամբ: 

Նշենք, որ Գիտության կոմիտեի կողմից ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության ծրագրերում և թեմաներում ընդգրկված բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողներին 

հավելավճարի տրամադրման մրցույթի արդյունքներով ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ս․ 
 

42018թ.-ի ընթացքում գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավված ՇՊՀ-ի 2 աշխատակիցներ կան, ովքեր ՊԴ կազմի ներկայացուցիչներ չեն: 
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Սարգսյանը մշտապես ընդգրկվել է առավել բարձր արդյունավետությամբ աշխատող մինչև 100 գիտաշխատողների ցուցակում։ 

 

6.6. ՇՊՀ-ՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ 

2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակից պլանավորվել և ամբինների կողմից կազմակերպվել են գիտական սեմինարներ, 

ինչը հնարավորություն է 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 շարունակվել է: 

 

2018-2019 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄ ՇՊՀ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԱԾ 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ՝ ԸՍՏ ԱՄԻՍՆԵՐԻ 

Հ/Հ Ամբիոն 

Պլանավորված 

գիտական 

սեմինար 

Իրականացված 

գիտական 

սեմինար 

Իրականացված գիտական սեմինարների թեմաներ 

1.  Մաթեմատիկայի, 

ֆիզիկայի և 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների 

ամբիոն 

2 1 

Կոհերենտ ոչ ստացիոնար երևույթները նվազեցված չափայնությամբ 

կիսահաղորդչային կառուցվածքներում 

2.  
Աշխարհագրության, 

կենսաբանության և 

քիմիայի ամբիոն 

7 3 

• Դեղագիտություն: Նանոքիմիա 

• Քաղաքակրթությունների աշխարհագրության նոր տեսություն: 

Հայկական քաղաքակրթության աշխարհագրական հիմքերը 

• Լուիս Քերոլի հեքիաթների մեկնաբանության մի բանալի 

3.  Գործարարության և 

վարչարարության 

ամբիոն 

4 0  
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4.  Հայոց լեզվի և 

գրականության 

ամբիոն 

4 1 

 

ՇառլԱզնավուր 

 

5.  Ռուսաց լեզվի և 

գրականության 

ամբիոն 

3 1 Личность А. С. Пушкина 

6.  Անգլերեն լեզվի և 

գրականության 

ամբիոն 

3 1 
Իմաստային և գծագրային դասակարգիչները անգլերենի ուսուցման 

դասընթացում/ Semantic and Graphic Organizers in the Process of teaching 

English 
7.  Միջմշակութային 

հաղորդակցության և 

զբոսաշրջության 

ամբիոն 

2 1 

Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ազդեցությունը Գյումրի 

քաղաքում տուրիզմի զարգացման վրա 

8.  Արվեստի ամբիոն 3 0  

9.  Իրավագիտության և 

քաղաքագիտության 

ամբիոն 

4 0 
 

10.  Հոգեբանության, 

սոցիոլոգիայի և 

սոցիալական 

աշխատանքի ամբիոն 

9 0 

 

11.  Պատմության և 

փիլիսոփայության 

ամբիոն 

0 0 
 

12.  Մանկավարժության 

ամբիոն 
2 1 

Ներառական կրթության արդի հիմնախնդիրները հանրակրթության 

ոլորտում 

13.  Ֆիզիկական 

դաստիարակության 

տեսության և 

մեթոդիկայի ամբիոն 

2 1 

Ֆիզիկական կուլտուրան և սպորտը որպես հասարակության 

սոցիալական ֆենոմեն 

14.  Ռամական ամբիոն 0 0  
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6.7. 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 ԿԳՄՍ նախարար 

Ա. Հարությունյանի, ՀՀ ԿԳՄՍՆ 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, 
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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 նաևուսանողները՝ 

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: 

Միջազգային գիտաժողովի՝ հավուր պատշաճի կազմակերպման համար շատ 

կարևոր էր ՇՊՀ-ի նյութատեխնիկական բազան՝ նորակառույց դահլիճը 

համաժամանակյա թարգմանության հնարավորությամբ (այլ պարագայում դա հավելյալ 

ծախս պետք է ենթադրեր), «Բանականության բանալի» ակումբը՝ բարձրաճաշակ 

կահավորմամբ, ՇՊՀ-ի բուֆետի հնարավորությունները, վերջերս համալրված 

տեխնիկական սարքերը: 

Բազմաթիվ են եղել հիացմունքի արտահայտումները թե՛ գիտաժողովի 

կազմակերպման և թե՛ դահլիճի ու «Բանականության բանալի» ակումբի գեղաճաշակ 

լինելու վերաբերյալ: 

Գիտաժողովի վերաբերյալ տեղեկատվությունն առկա է ՇՊՀ կայքէջի Գիտական 

քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոն 

բաժնիԳիտաժողովներ և գիտական սեմինարներ ենթաբաժնում: Գիտաժողովը 

լուսաբանվել է ինչպես համալսարանի լրագրի, այնպես էլ տարբեր 

հեռուստաընկերությունների կողմից: 

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

conferance/?fbclid=IwAR3Yc6Oe_4dmFwnhE8N9W5SvV2qaBTR3oVgMgthVPR6LXWpFRQ

Mb92Y5lPg 

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


79 
 

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
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ՀՀ, Գյումրի Շիրակիպետականհամալսարան 26 0 16 21 26 16 21 

ՀՀ 

Երևանիպետականհամալսարան 3 1 2 4 

51 28 41 

Հայաստանի պետական մանկավարժական 

համալսարան 
20 6 15 19 

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 

համալսարանի Գյումրումասնաճյուղ 
2 0 1 1 

Հայաստանիպետականտնտեսագիտականհամալսար

անիԳյումրումասնաճյուղ 
1 0 0 1 

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական 

լեզվահասարակագիտական համալսարան 
1 0 1 1 

Երևանիպետականբժշկականհամալսարան 2 0 0 1 

Հայաստանի ճարտարապետության և 

շինարարության ազգային համալսարան 
1 0 1 1 

Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 

պետական ինստիտուտ 
0 1 0 1 

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան 0 1 1 1 

Վանաձորիպետականհամալսարան 7 0 4 7 

Արցախի պետական համալսարան 0 1 1 1 

Դպրոցներ 4 0 2 3 

Արտասահ

ման 

Шадринский государственный педагогический 

университет 
4 18 21 26 44 30 41 
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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 of Ostrava 4 0 1 1 

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 
 

Մասնակիցներիքանակ՝
ըստտարածաշրջանի

Ներկայացված
հոդվածներիքանակ՝ ըստ

տարածաշրջանի

Ներկայացվածհայտերի
քանակ՝ըստ

տարածաշրջանի

26 16 21
51

28
4144 30 41

ՇՊՀ ՀՀ Արտասահման
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2018-2019 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ 

1. Գրագողության դեմ պայքարի քաղաքականության/հայեցակարգի մշակում, 

քննարկում շահառուների հետ: 

2. Միջազգային գիտաժողովի կազմակերպում: 

3. ՇՊՀ-ի գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի 

տրամադրման կարգի լրամշակում: 

4. Գիտական գործընթացների վերաբերյալ ՇՊՀ-ի պաշտոնական կայքէջում 

տեղեկատվության մշտական համալրում: 

5. Ներբուհական դրամաշնորհային ծրագրի բազայի ստեղծում և մշտական 

համալրում: 

6. ԳՊՄԻ ՊՈԱԿ-ի ՊԴ կազմի գիտահետազոտական և գիտամեթոդական 

աշխատանքների խթանման ընթացակարգի վերանայում: 

7. Գիտության և հետազոտության զարգացման հայեցակարգի մշակում։ 
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7.ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ  ԵՎ  ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ  

 

7.1. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ , ՈՒՍՈՒՄՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԵՎ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ 
 

2018-19 ուստարում կատարվել են միայն շենքերի շահագործման և 

պաշտպանության հետ կապված ընթացիկ նորոգումներ, կապիտալ շինարարական 

աշխատանքներ չեն կատարվել։ 

Նշենք ՇՊՀ հիմնադրամի հաշվեկշռում գտնվող շենք շինությունները. 

 

N 

Շենք-շինությունների 

օգտագործման նպատակային 

նշանակությունը 
հասցեն 

1 ՇՊՀ գլխավոր մասնաշենք ք. Գյումրի, փող. Պ. Սևակ 4 

2 Տեղակայված է ՇՊՀ ռազմական ամբիոնը 
ք. Գյումրի,  

փող. Շիրակացի 21/5 

3 Տեղակայված է ՇՊՀ քոլեջը 
ք. Գյումրի,  

փող. Շիրակացի 21/5 

4 Տեղակայված է ՇՊՀ ավագ դպրոցը 
ք. Գյումրի,  

փող. Թումանյան 85 

5 

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության 

համաձայնությամբ անվարձահատույց, 

տեղակայված է Գյումրու Ակադեմիական  

վարժարանը 

ք. Գյումրի,  

փող. Վ. Սարգսյան 26 

6 

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության 

համաձայնությամբ անվարձահատույց, 

տեղակայված է Գյումրու 

մանկապատանեական համալիր 

մարզադպրոցը 

ք. Գյումրի,  

փող. Իսահակյան 4 գ 

7 Անգար (պահեստային տարածք) ք. Գյումրի, փող. Գերցեն 3 

8 
ՇՊՀ քոլեջի նախկին մասնաշենք, 

սպորտդահլիճ, կաթսայատուն 

ք. Գյումրի,  

փող. Վ. Սարգսյան 28, 28/1, 

28/2 
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7.2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 
 

Համալսարանի ընդհանուր համակարգչային  տեխնիկական հագեցվածությունը 

կազմում է. 

N 
Տեխնիկական սարքավորումներ Քանակ 

1 Դյուրակիր համակարգիչ (պլանշետ, նոթբուք) 60 

2 Տպիչ 100 

3 Պրոյեկտոր 12 

4 Ինտերակտիվ պրոյեկտոր 4 

5 Լուսանկառչական ապարատ 1 

6 Ռաուտեր 3 

7 Տեսախցիկ 8 

8 Հեռուստակոնֆերանսի կոմպլեկտ 1 

9 Ուժեղացուցիչ 4 

10 Մոնիտոր 6 

11 Համակարգիչ 304 

 

ԲՈւՀ-ի համակարգչային ռեսուրսները հիմնականում բավարարում են 

ժամանակակից տեխնիկական պահանջներին:  

ԲՈՒՀ-ի սպորտդահլիճը հագեցված է ժամանակակից սպորտային 

սարքավորումներով. 
 

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: 
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7.3. ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում «ՇՊՀ» հիմնադրամի «Գրադարան-

ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների» կենտրոնի (այսուհետ՝ Կենտրոն) գրադարանը համալրվել է 1825 

միավոր նոր գրքով 997 միավոր պարբերական հրատարակությամբ (թերթեր, ամսագրեր 

և այլն): 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտին Կենտրոնի գրքաֆոնդը  կազմված է 

եղել 63346 միավոր գրականությունից, որից՝ 60367 միավոր գիրք, 2058 միավոր 

պարբերական հրատարակություն ու 921 միավոր ատենախոսության սեղմագիր:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում համալսարանի գրադարանային 

պաշարներում համալարված գրքերի պատկերն այսպիսին է` 

Անուն` 1027  

Միավոր`1825 

որից նվիրատվության կարգով ստացվել է՝ 

Անուն`1021 

Միավոր` 1809 

 

Համալսարանի գրադարանային ֆոնդի համալրումը գրքերով 

Համալսարանի կառուցվածքային 

ստորաբաժանում 

Համալսարանի 

գրադարանային 

պաշարները 

համալրած գրքերի 

քանակական 

բաշխվածությունը 

Նվիրատվության 

կարգով ստացված 

գրքերի քանակական 

բաշխվածությունը 

Անուն Միավոր Անուն Միավոր 

Կենտրոն 1019 1817 1015 1803 

Ռեկտոր 2 2 2 2 

Ֆինանսատնտեսագիտական 

վերլուծությունների, ծրագրավորման 

և հաշվապահական հաշվառման 

բաժին 

2 2 - - 

Պատմության և փիլիսոփայության 2 2 2 2 
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ամբիոն 

Անգլերեն լեզվի և գրականության 

ամբիոն 
2 2 2 2 

Ընդամենը՝ 1027 1825 1021 1809 

 

Ինչպես երևում է աղյուսակային տվյալներից, գրադարանային ֆոնդի 

համալրումը հաշվետու ժամանակահատվածում գլխավորապես կատարվել է 

նվիրատվությունների շնորհիվ: Այստեղ հիշարժան է Երևանի պետական 

համալսարանի հրատարակչության կողմից վերջին  հինգ տարիներին հրատարակած, 

գիտության տարբեր բնագավառներին վերաբերող 548 միավոր գրականության 

նվիրաբերումը (որից 340 միավորը՝ գիրք, իսկ 208-ը՝ պարբերական հրատարակություն)՝ 

831.021 ՀՀ դրամ  արժողությամբ:  

Ինչ վերաբերում է պարբերական հրատարակություններին, hաշվետու 

ժամանակահատվածում Կենտրոնի գրքաֆոնդը համալրվել է 997 միավոր 

գրականությամբ, որից 971 միավոր հայալեզու պարբերական հրատարակություն և 26 

միավոր ռուսերեն պարբերական հրատարակություն: Հաշվետու 

ժամանակահատվածում ձեռքբերված պարբերական հրատարակությունների 

ընդհանուր արժեքը կազմում է 914.769 դրամ:  

Ստացված պարբերական հրատարակությունների վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը ամրագրվում է գրադարանային փաստաթղթի գրանցման քարտերի 

վրա: 

Իհարկե, համալսարանի տպագիր գրականության թիվը տարեցտարի ավելացել է, 

սակայն այս ցուցանիշի բարելավման ուղղությամբ, վստահաբար, կան լուրջ անելիքներ: 

Հատկապես մտահոգիչ է առկա գրականության պատկերը նոր մասնագիտությունների 

կտրվածքով: Այստեղ ինչ որ չափով կարգավորող դերակատարում ունեն գրադարանի 

էլեկտրոնային ռեսուրսները (library.shsu.am):  
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8.  ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ  ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  

 

8.1. ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ արտաքին համագործակցության և 

հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի գործունեության հիմնական 

ուղղություններից մեկը 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 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 
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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 

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:  

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 

համալսարանը հնարավորություն է տալիս բոլոր նախաձեռնող ուսանողներին՝ ակտիվ 

քննարկումներից բացի, այս ստուդիայի օժանդակությամբ կյանքի կոչել բոլոր լավ 

գաղափարները:  
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2012 թվականից սկսած՝ բուհի մասին իրազեկող, ինչպես և երիտասարդությանը 

հուզող հարցեր արծարծող տեսանյութերը հասանելի են Շիրակի պետական 

համալսարանի YouTube-յան պաշտոնական էջում:  

ՇՊՀ-ի ընթացակարգերի, գործընթացների թափանցիկությունը և 

հասանելիությունը հասարակությանը էլեկտրոնային հարթակում ապահովվում է 

համալսարանի կայքէջի, սոցցանցերի (Facebook,Instagram,Twitter,LinkedIn,YouTube) և 

էլեկտրոնային լրատվականների լուսաբանումների միջոցով: Տեղեկատվության 

տարածման ավանդական միջոցներով թափանցիկությունն ապահովվում է մարզային 

ու հանրապետական հեռուստառադիոընկերությունների, թերթերի հետ ակտիվ 

համագործակցության շնորհիվ: 

Համալսարանում տեղեկատվության հասանելիությունն ապահովվում է նաև 

հայտարարությունների էկրանի և ֆակուլտետային հայտարարությունների 

տախտակներին ուսումնական գործընթացի հետ կապված նորությունների, առաջիկա 

իրադարձությունների հրապարակմամբ: 

Հասարակությանը հաշվետվողականությունը կարևորելով՝ պաշտոնական 

կայքում տեղադրվում են հաշվետվությունները, ներքին ընթացակարգերն ու 

կանոնակարգերը, ԳԽ-ի և ՀԽ-ի կազմերը, որոշումներն ու արձանագրությունները, 

ընդունելության վերաբերյալ հայտարարություններն ու արդյունքները և այլ 

տեղեկատվություն: 

Կարևորելով իր տրամադրած կրթական, գիտական և այլ ծառայությունների 

համար պետության և հասարակության առջև հաշվետվողականությունը, ինչպես նաև 

իր գործունեության մասին տեղեկատվության հասանելիության և թափանցիկության 

ապահովումը՝ Կենտրոնը համակարգում է համալսարանի գործունեության մասին 

տեղեկատվության տարածման և դրական վարկանիշի ձևավորման ուղղությամբ 

իրականացվող աշխատանքները: Կենտրոնը, որ պատասխանատու է նաև հանրային 

դրական կարծիքի ստեղծման ու պահպանման համար, ակտիվ համագործակցում և 

հետադարձ կապ է ապահովում լրագրողների, մեդիաոլորտի, ՀԿ-ների 

ներկայացուցիչների ու արտաքին այլ շահառուների հետ: Կենտրոնում առկա՝ 

հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատուի, մամլո խոսնակի, օպերատորի, 

կայքի պատասխանատուի հաստիքերի աշխատակիցներն ապահովում են 

http://shsu.am/accounts/
https://www.facebook.com/shirakstateuniversity/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/shirakstateuniversity/
https://twitter.com/shirak_uni
https://www.linkedin.com/company/shsu/
https://www.youtube.com/channel/UCKXEKho3XhDa2JIsaBdBDkQ/videos
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գործընթացները: Բուհի յուրաքանչյուր կառուցվածքային ստորաբաժանման 

գործընթացների վերաբերյալ համապատասխան հրապարակման նյութերի 

բովանդակությունը պատրաստվում է այդ ստորաբաժանումների կողմից, որոնց 

հրապարակումը ՇՊՀ-ի պաշտոնական կայքէջի համապատասխան ենթաբաժնում և 

Facebook-յան պաշտոնական էջում ապահովվում է Կենտրոնի աշխատակիցների 

կողմից: 

ՇՊՀ-ի գիտակրթական, մշակութային, սոցիալական գործունեությունը,  

ուսանողական անցուդարձը, ոլորտի բարեփոխումներն ու այդ ուղղությամբ 

իրականացվող ծրագրերը հասարակությանը հասանելի են դառնում ոչ միայն 

հոդվածներով ու հրապարակումներով, այլ նաև «Համալսարանական լրագիր» 

հաղորդաշարի միջոցով, որի շրջանակում պատրաստված տեսանյութերը 

հրապարակվում են ՇՊՀ-ի YouTube-ի պաշտոնական ալիքով: Հաղորդաշարի 

շրջանակներում պատրաստվում և հեռարձակվում են տեղեկատվական, 

դիմանկարային տեսանյութեր, ուսանողներին հուզող խնդիրները բարձրաձայնող 

տեսանյութեր, կարևորագույն միջոցառումների ամբողջական տեսանկարահանումներ, 

պարբերաբար անդրադարձ է կատարվում նաև բուհի ավագ դպրոցի և քոլեջի 

աշխատանքներին ու իրականացրած միջոցառումներին: 

Գործընթացների թափանցիկության և հասարակությանը հասանելիության 

լավագույն օրինակ էր ՇՊՀ-ում անցկացված ռեկտորի ընտրության 8-9 ժամ տևած ուղիղ 

հեռարձակումները, ինչը աննախադեպ էր /https://www.youtube.com/watch?v=-

Wewc2R9jhw,https://www.youtube.com/watch?v=UlFAZ0u26QE, 

https://www.youtube.com/watch?v=Dh7DSWAyMTw/: 

Կենտրոնը, համաձայն համալսարանի ՌԾ-ի և Կենտրոնի կանոնադրությամբ 

սահմանված գործառույթների, ապահովում է հասարակության հետ հետադարձ կապը, 

որն իրականացվում է տարբեր մեխանիզմներով: 

Հավատարմագրման փորձագիտական Զեկույցի 8.3 կետում նշված է. 

«Հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի 

ամրագրված քաղաքականություն և ընթացակարգեր բուհը դեռ չունի, և այն գտնվում է 

պլանավորման փուլում ...»: Այս ուղղությամբ Կենտրոնի կողմից կատարվել են հետևյալ 

աշխատանքները։   

https://www.youtube.com/channel/UCKXEKho3XhDa2JIsaBdBDkQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=-Wewc2R9jhw
https://www.youtube.com/watch?v=-Wewc2R9jhw
https://www.youtube.com/watch?v=UlFAZ0u26QE
https://www.youtube.com/watch?v=Dh7DSWAyMTw
http://shsu.am/internal_legal_acts/
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Մշակվել է Կենտրոնի կանոնակարգը, որտեղ նշվում է.  

3.8 Արձագանքել հետադարձ կապի միջոցով ներքին ու արտաքին շահակիցներից 

ստացված հաղորդագրություններին ու հարցումներին: 

3.9 Իրականացնել հասարակական կարծիքի, հետադարձ կապի արդյունքների 

ուսումնասիրություն և մշտադիտարկում: 

Որոշակի աշխատանքներ են տարվում կանոնակարգում նշված հիմնական 

գործառույթների ու գործողությունների իրականացման ընթացակարգերի մշակման 

ուղղությամբ: Մասնավորապես, մշակվել են. Հասարակայնության հետ կապերի 

ընթացակարգի նախագիծը, ՇՊՀ-ի մարքեթինգային ռազմավարության հայեցակարգի 

նախագիծը: 

Հասարակության հետ հետադարձ կապի մեխանիզմները հստակեցնելու և 

զարգացնելու նպատակով ստեղծվել ու ակտիվ գործում են համալսարանի նոր 

պաշտոնական կայքէջը և սոցիալական էջերը: 

ՇՊՀ-ի կայքի «Հետադարձ կապ» բաժնում այցելուները հնարավորություն ունեն 

իրենց հուզող հարցերն ուղղել հաղորդագրության միջոցով: Շահակիցները կարող են 

հաղորդակցվել նաև ՇՊՀ-ի պաշտոնական էլ. հասցեի միջոցով (info@shsu.am): 

Կայքում ամենօրյա ռեժիմով հրապարակվող կրթական ոլորտի նորությունները, 

համալսարանին առնչվող հայտարարությունները, գիտաժողովների ու սեմինարների 

հրավերները, բուհում անցկացվող առաջիկա միջոցառումների և գիտակրթական 

ոլորտին առնչվող իրազեկումները կայքի հղումով տեղադրվում են բուհի պաշտոնական 

սոցիալական էջերում, ինչի շնորհիվ ակտիվացել են կայքի հաճախումները: 2018թ.-ին 

կայքէջը ամսական միջինը 3800 այցելու է ունեցել, նույն ժամանակահատվածի 

համեմատ (հունվար-հոկտեմբեր) 2019 թ.-ին ամսական կայք է այցելել 5000-ից ավել 

օգտատեր:  

Ստացված հաղորդագրությունների վերլուծությունների համաձայն՝ չնայած որ 

ակտիվ գործում և շահառուներին անհրաժեշտ տեղեկատվություն է տրամադրում բուհի 

պաշտոնական կայքը, արագորեն զարգանում է նաև Instagram-ը: Սակայն, 

այնուամենայնիվ, հետադարձ կապի ամենաարդյունավետ միջոցը մնում է Facebook 

սոցիալական ցանցը, քանի որ շահառուների ճնշող մեծամասնությունը գրեթե ամենուր 

http://shsu.am/internal_legal_acts/
http://shsu.am/
mailto:info@shsu.am
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ու մշտապես նորություններին հետևում և արձագանքում է այս հարթակում՝ անձնական 

հեռախոսներում առկա հավելվածի դյուրացված գործիքակազմի շնորհիվ:  

Facebook սոցիալական կայքում արդեն 7 տարի գործող պրոֆիլից բացի գործում է 

պաշտոնական էջ, որով տարածվում է համալսարանի կրթական ու մշակութային 

անցուդարձը, ակտիվ կապ է պահպանվում ուսանողների և այլ ներքին ու արտաքին 

շահակիցների հետ՝ պատասխանելով նրանցից ստացված հազարավոր նամակների: 

Նշենք, որ մոտ 2500 ուսանող ունեցող բուհի Facebook-յան էջն ունի 6500-ից ավելի 

ակտիվ հետևորդներ: 

 

ՍՏԱՑՎԱԾ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ 
 

 
 

Ընդհանրապես համացանցը՝ որպես հետադարձ կապի ապահովման միջոց, 

ամենաարդյունավետն է: Կատարված աշխատանքների և մեդիագործիքների կիրառման 

արդյունքում հետևորդների թիվն ու ակտիվությունը զգալի աճել է Instagram սոցցանցում 

և ըստ համալսարանների վարկանիշավորման ''uniRank™'' հարթակի՝ ՀՀ բուհերի 

շարքում զբաղեցնում է 2-րդ տեղը: Ի դեպ, Instagram-ում հետադարձ կապը 

ապահովվում է ոչ միայն անձնական հաղորդագրությունների, այլ նաև սոցցանցի 

ընձեռած գործիքներով՝ պարբերաբար անցկացվող հարցումների միջոցով: 

Հետադարձ կապի՝ վերը նշված մեխանիզմից ներքին և արտաքին շահառուների  

բավարարվածությունը  պարզելու և արդեն առկա մեխանիզմները բարելավելու 

նպատակով, Կենտրոնի կողմից պարբերաբար  հարցումներ է ուղարկվում 

շահառուներին, որոնց արդյունքները ներկայացնենք ստորև. 

https://www.facebook.com/shirakstateuniversity
https://www.4icu.org/instagram/am/
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Կենտրոնում ձևավորվել է մոնիթորինգի թիմ, որի կողմից ամեն շաբաթ 

քննարկվում են հետադարձ կապի միջոցով ստացված արտաքին և ներքին 

շահառուներին հուզող հարցերը:  

Առավել մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաների մասին Կենտրոնի 

կողմից պատրաստվում են իրազեկող տեսանյութեր, հոլովակներ, հոդվածներ և 

ֆոտոռեպորտաժներ, որոնք տարածվում են սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև 

ԶԼՄ-ներում:  

Կենտրոնը կատարում է լրատվամիջոցներում համալսարանի ընդհանուր 

գործունեությանը վերաբերող հրապարակումների ու հեռարձակված նյութերի 

հավաքագրում,  ուսումնասիրություն և վերլուծություն: 

Կենտրոնը փորձում է անընդհատ կատարելագործել հասարակայնության հետ 

կապերի հաստատման մեխանիզմներն ու հետադարձ կապի ապահովման գործիքները՝ 

ձեռքը պահելով անընդհատ զարգացող թվային մեդիայի ու PR տեխնոլոգիաների 

զարկերակին: Կենտրոնի աշխատակիցները պարբերաբար մասնակցում են 

վերապատրաստման դասընթացների՝ ոլորտի առաջավոր փորձը   ՇՊՀ-ում կիրառելու 

համար, թարմացվում է նյութատեխնիկական բազան, ներդրվում են PR 

տեխնոլոգիաների նոր մեխանիզմներ: Մասնավորապես, Էրազմուս+ BOOST ծրագրի 

շրջանակներում կենտրոնի աշխատակիցները Իսպանիայի Ռովիրա և Վիրգիլիոսի 

համալսարանում մասնակցել են միջազգայնացմանն ուղղված հաղորդակցության 

ռազմավարության մշակման թրեյնինգին, փորձով փոխանակվել են մի շարք երկրների 

առաջատար համալսարանների հաղորդակցության մասնագետների հետ, ինչը 

հնարավորություն կտա բենչմարքինգ իրականացնելու հետագա աշխատանքների 

ընթացքում: 

 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ 

 ԱՄՓՈՓ ԹՎԵՐՈՎ 
2019 

ՇՊՀ-ի մասին տպագիր մամուլում հրապարակված նյութերի քանակ 32 

ՇՊՀ-ի մասին ինտերնետային կայքերում հրապարակված նյութերի 

քանակ 
164 
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ՇՊՀ-ի մասին հեռուստաընկերություններով եթեր հեռարձակված 

տեսանյութերի քանակ 
37 

Մամուլի հաղորդագրությունների քանակ 20 

Լուսանկարահանված միջոցառումների քանակ 164 

Տեսանկարահանված միջոցառումների քանակ 67 

Միջոցառումների տեսանկարահանման տևողություն (րոպեներով) 608 

Facebook-ով ստացված հաղորդագրությունների քանակ 371 

Instagram-ով ստացված հաղորդագրությունների քանակ 307 

 

 

 

8.2.ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 
 

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի արհեստակցական 

կազմակերպությունը համալսարանի աշխատողների կամավոր միավորում է, որը 

ստեղծվել է նրանց գործունեությունը համակարգելու, աշխատողների աշխատանքային 

և դրա հետ կապված սոցիալական և այլ շահերն ու իրավունքները  ներկայացնելու, 

պաշտպանելու համար: 

Արհեստակցական կազմակերպության գործունեության հիմնական 

ուղղություններն են. 

1. մասնակցել գործատուի կողմից արհեստակցական կազմակերպության անդամների 

աշխատանքային, սոցիալ-տնտեսական և իրավական շահերը շոշափող 

կանոնակարգերի մշակման աշխատանքներին, 

2. ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան վերահսկել գործատուի կողմից 

աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի պաշտպանության կանոնների 

պահպանումը, 

3. համաձայն գործող օրենսդրության մասնակցել կոլեկտիվի աշխատանքային 

գործունեությանը, 

4. համալսարանի ղեկավարության առջև հանդես գալ ներբուհական կյանքին 

վերաբերող նախաձեռնություններով՝ նպատակ ունենալով բարելավել ՇՊՀ-ի 

աշխատակիցների սոցիալական վիճակն ու պայմանները։ 
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Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ի արհեստակցական կազմակերպության 

աշխատանքները կրել են առավելապես սոցիալական բնույթ: 

Արհեստակցական կազմակերպությունը, ինչպես և նախորդ տարիներին,  մեծ 

ուշադրություն է դարձնում համալսարանի սոցիալապես անապահով 

աշխատակիցներին: Այս նպատակի համար հաշվետու տարում արհկոմի ֆինանսական 

միջոցների հաշվից հատկացվել է 435.000 ՀՀ դրամ:  

Համալսարանում միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման նպատակով 

(այդ թվում նաև ամանորյա միջոցառումներ) արհկոմը հաշվետու տարում հատկացրել է 

952.000 ՀՀ դրամ:  

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:  

Արհկոմը աջակից է լինում բոլոր այն նախաձեռնություններին, որոնք ուղղված են 

բարելավելու ուսումնական գործընթացը և աշխատակիցների սոցիալ-տնտեսական 

պայմանները։ 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

9.  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 6,75 հաստիք, որոնցից 2-ը տրամադրված են 

հիմնականում արտաքին համագործակցության, մյուս 2-ը՝ հասարակայնության հետ 

կապերի ապահովման աշխատանքների իրականացմանը, 1-ը պատասխանատու է 

կայքի աշխատանքների համար, իսկ 0.75 հաստիքը օպերատորինն է: Կենտրոնի 

աշխատանքները համակարգում է տնօրենը: 

Արտաքին կապերի զարգացումը և բուհի միջազգայնացումը համալսարանի 

զարգացման ռազմավարական հայեցակարգում կարևոր տեղ է զբաղեցնում: 

Արտաքին համագործակցության ուղղությամբ Կենտրոնն իրականացնում է 

հետևյալ հիմնական գործառույթները․ 

• Հաստատել և զարգացնել համագործակցության կապեր ՀՀ և արտասահմանյան 

համալսարանների և այլ կազմակերպությունների հետ, 

• Ներգրավել ՇՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական, վարչական կազմերին և 

ուսանողներին Միջազգային ակադեմիական շարժունության և փոխանակման 

տարբեր ծրագրերում, համակարգել ներգնա և արտագնա  շարժունության 

աշխատանքները:  

• Մշակել և ներդնել ՇՊՀ-ի արտաքին համագործակցությանն ու 

միջազգայնացմանն ուղղված ռազմավարություն, համապատասխան 

ընթացակարգեր և համակարգել դրանց իրականացման գործընթացը: 

• Իրազեկել ՇՊՀ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումներին հանրապետական ու 

միջազգային համագործակցության դրամաշնորհային ծրագրերի մասին: 

• Աջակցել ՇՊՀ-ի ներքին շահառուներին ակադեմիական շարժունության և 

փոխանակման ծրագրերին դիմելու, մասնակցելու գործընթացում: 
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• Հասարակությանն իրազեկել ՇՊՀ-ի հիմնական նպատակների ու 

գործառույթների, գործունեության ոլորտների, իրականացված ու նախատեսվող 

գործողությունների մասին: 

• Լուսաբանել ու խթանել ՇՊՀ-հասարակություն կապերի ընդլայնմանն ու 

բազմազանեցմանն ուղղված աշխատանքները, ինչպես նաև դրանց 

իրականացման որակի բարելավմանը: 

• Արձագանքել հետադարձ կապի միջոցով ներքին ու արտաքին շահառուներից և 

շահակիցներից ստացված հաղորդագրություններին ու հարցումներին: 

• Մասնակցել ՇՊՀ-ի ինքնավերլուծության, հավատարմագրման գործընթացներին: 

2018-2019 ուստարում բուհում իրականացվել են միջազգային 

համագործակցության 6 ծրագրեր, որոնց ուղղությունները և նպատակներն իրարից 

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

են որպես Բոլոնիայի գործընթացի գործողություններիուղղութուններ և ուղղակիորեն 

առնչվում են բուհի ՌԾ-ին: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում արտաքին համագործակցության կապերի 

հաստատման, ընդլայնման և իրականացման ուղղությամբ կատարվել են հետևյալ 

հիմնական աշխատանքները. 

1. Եվրամիության  Էրազմուս+ ծրագրերի շրջանակներում իրականացվել է 

համալսարանի 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 ուսանողների ակադեմիական շարժունության  

4 ծրագրեր, ինչի արդյունքում բակալավրի 3 ուսանողներ իրենց    

ուսումնառությունը շարունակել,  պրոֆեսորադասախոսական կազմի 5 

ներկայացուցիչ դասախոսել և վարչական կազմի 2 աշխատակից 

վերապատրաստվել են եվրոպական գործընկեր բուհերում։  
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3.  ՇՊՀ 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։ 

4. Համագործակցության պայմանագրեր են կնքվել ՀՀ և արտասահմանյան 11 

համալսարանների ու այլ կազմակերպությունների հետ։ 

Արտաքին համագործակցության պայմանագրերը հիմնականում 

նպատակաուղղված են հետևյալ խնդիրների լուծմանը. 

• կազմակերպել պրոֆեսորադասախոսական, վարչական կազմի, մյուս 

աշխատակիցների փոխադարձայցելություներ, 

• կազմակերպել ուսանողների և դասախոսների ակադեմիական շարժունության և 

փոխանակման ծրագրեր, կարճաժամկետ վերապատրաստումներ, 

դասընթացներ, 

• կազմակերպել և անցկացնել համատեղ իրականացվող գիտահետազոտական և 

կրթական ծրագրեր, 

• 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: 
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9.1. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

 

Համալսարանը 2018-2019 ուստարում Եվրամիության Էրազմուս+ ծրագրերի 

միջոցով իրականացրել է կարողությունների զարգացմանը միտված  2 ծրագիր, որոնց 

աշխատանքներն այսօր էլ ընթացքի մեջ են: Դրանք են՝ 

1. հայաստանում բարձրագույն կրթության միջազգայնացման ռազմավարության և 

մարքեթինգի խթանում-boost  ծրագիր  (2016-2020թ.թ.) 

2. բիոարտադրանքների գիտության և տեխնոլոգիաների գերազանցության ցանց-

abionet ծրագիր (2017-2020թ.թ.) 

 

  BOOST ԾՐԱԳԻՐ  

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԽԹԱՆՈՒՄ 

(2016-2020թթ.) 

 

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 2020թվականի 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, ԿԳՄՍ նախարարության և սոցիալական գործընկերների 

միջազգային համագործակցության բաժնի աշխատակազմի կարողությունները 

ռազմավարական կառավարման, մարքեթինգի և միջմշակութային 
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մարտահրավերների, ինչպես նաև կրեդիտային շարժունության իրականացման 

հարցում, 

• հայաստանյան բուհերում ստեղծել կամ զարգացնել միջազգային 

համագործակցության և ծառայությունների մատուցման կառուցվածքային 

ստորաբաժանումներ։ 

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, գիտության, մշակույթիևսպորտի նախարարություն 

2. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան  

3. Հայաստանիամերիկյանհամալսարան 

4. Երևանի պետական կոնսերվատորիա  

5. Շիրակի պետական համալսարան 

6. Վանաձորիպետականհամալսարան 

7. Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական 

կենտրոն: 

Ծրագրի ԵՄ գործընկերներն են. 

1. Ստոկհոլմի տեխնոլոգիայի թագավորական ինստիտուտ, Շվեդիա 

2. Կատալոնիայի պոլիտեխնիկական համալսարան, Իսպանիա 

3. Ռովիրայի և Վիրգիլիոսի համալսարան, Իսպանիա  

4. Տալլինիտեխնոլոգիական համալսարան, Էստոնիա 

5. Լիսաբոնի համալսարանի տեխնիկական ինստիտուտ, Պորտուգալիա: 
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Ծրագիրն իրականացվում է ինստիտուցիոնալ, տարածաշրջանային և ազգային 

մակարդակներում՝ ներառելով ռազմավարական պլանավորման վերաբերյալ 

սեմինարներ և վերապատրաստումներ, ինչպես նաև միջազգային համագործակցության 

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 փորձն են ներկայացնում ու քննարկումհայաստանյան 

գործընկերների հետ։ 

Ծրագրի շրջանակներում հայաստանյան կողմի ներկայացուցիչները ծանոթացել 

են եվրոպական գործընկեր բուհերում և երկրներում գործող միջազգայնացման 

ռազմավարությանը և գործողություններին: Ծրագրի այս փուլում ՀՀ ԿԳՄՍ 

նախարարությունը և հայաստանյան բուհերը եվրոպական գործընկերների 

աջակցությամբմշակել են կրթության և հետազոտությանմիջազգայնացման ազգային 

ռազմավարության նախնական տարբերակը։ Դրա հաստատումից հետոհայաստանյան 

յուրաքանչյուր բուհ կմշակի իր միջազգայնացման զարգացման երկարաժամկետ 

ռազմավարությունը, համապատասխան գործողությունների պլանը և գնահատման 

առանցքային ցուցիչները:  

2018-2019 ուստարում ծրագրի շրջանակում անցկացվել են աշխատաժողովներ և 

վերապատրաստումներ եվրոպական գործընկեր համալսարաններում, որոնց ՇՊՀ-ից 

մասնակցել է8 ներկայացուցիչ: 

BOOST ծրագիրը հնարավորություն տվեց նաև, որ բուհի արտաքին կապերի ու 

միջազգայնացման քաղաքականության ու ընթացակարգերի բենչմարքինգը կատարվի 

հիմնականում այս ծրագրի շրջանակներում, Եվրամիության գործընկեր բուհերի 

օրինակով: 

Ավելացնենք նաև, որ 2018-ին ՇՊՀ-ն ընդգրկվել էր 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 
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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): Այս 

ծրագրերից կապույտով նշված3-ն ստացել են բավականին բարձր գնահատականներ և, 

պայմանավորված այս հանգամանքով, դրանք լրամշակվել ու2019-ին կրկին 

ներկայացվել են ֆինանսավորման մրցույթին: Ավելացնենք, որ ՇՊՀ-ն ընդհանուր 

առմամբ ընդգրկվել է 2019-ին ներկայացված Էրազմուս+ 10 ծրագրերի, որոնցից 6-ը 

համալսարանական կարողությունների զարգացման KA2, իսկ 4-ը՝ բուհերի վարչական 

ու պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողների ակադեմիական շարժունության 

KA 1 ծրագրեր են: 

 ABi o Ne t   

ԲԻՈԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ  

ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ 

(2017 - 2020թթ.) 

 

Ծրագրի  հիմնական նպատակը․ 

ԲԻՈԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ 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: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ      ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ 
 

1. Շիրակի պետական համալսարան 

(ՇՊՀ) 

2. Երևանի պետական համալսարան 

(ԵՊՀ) 

3. Հայաստանի ազգային ագրարային 

համալսարան (ՀԱԱՀ) 

4. Գավառի պետական համալսարան 

(ԳՊՀ) 

5. ՀՀԿրթության,գիտության, մշակույթի 

և սպորտի նախարարություն 

(ԿԳՄՍՆ) 

 

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ 
 

1. Միջազգային Հելլենիկ 

համալսարան, Հունաստան (ծրագրի 

համակարգող) 

2. Դրեզդենի տեխնոլոգիական 

համալսարան, Գերմանիա 

3. Պորտուգալիայի կաթոլիկ 

համալսարան, Պորտուգալիա 

4. Տերամոյի համալսարան, Իտալիա 

Ծրագրի շրջանակներում ԵՄ գործընկեր համալսարաններում անցկացված 

աշխատաժողովներին ու վերապատրաստումներին ՇՊՀ-ից մասնակցել են 4 

աշխատակիցներ: Դրանց նպատակն է եղել վերապատրաստել մասնակիցներին նոր 

ներդրվող մասնագիտության ուսումնական պլանի և առարկայական նկարագրերի ու 

ծրագրերի կազմման, համապատասխան կարիքների գնահատման գծով, ինչպես նաև 

ներկայացնել արտասահմանյան առաջավոր փորձն այդ բնագավառում:  

Այս աշխատանքների արդյունքում ՇՊՀ-ում իրականացվել են 

«Կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսումնական պլանի 

մշակման աշխատանքները, որոնք պարբերաբար քննարկվել են ՀՀ ու ԵՄ 

գործընկերների հետ, արժանացել նրանց հավանությանը և 2019-ին ներկայացվել 

ԿԳՄՍՆ՝ վերոնշյալ մասնագիտության գծով լիցենզիա ստանալու համար: 

Ավելացնենք նաև, որ արդեն ձեռք են բերվել ու տեղադրվել կենսաբանական 

լաբորատորիայի արդիական տեխնիկական սարքավորումները, աշխատակիցներն 

անցել են համապատասխան վերապատրաստում՝ այդ գույքի շահագործումն 

ապահովելու համար: 

Լաբորատորիան լիարժեք հնարավորություն ունի իրականացնել ժամանակակից 

տեխնիկայի ու տեխնոլոգիաների կիրամամբ աշխատանքներ, ծառայել որպես 

լաբորատոր, գործնական աշխատանքների ու պրակտիկայի վայր, ինչպես նաև 

ձեռնարկել ստարտափ ծրագրեր: 
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9.2. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ 

ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ  ԾՐԱԳՐԵՐ 

2018-19 ուստարում համալսարանում գործել է Էրազմուս+ ակադեմիական 

շարժունության 4 ծրագիր՝ Եվրամիության հետևյալ երկրների ու բուհերի 

համագործակցությամբ: 

 

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

2.   ԿԼՈՒԺ ՆԱՊՈԿԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, ՌՈՒՄԻՆԻԱ  (2017-2021թթ) 

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

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

 

Ինչպես արտագնա, այնպես էլ ներգնա շարժունության մասնակիցների հետ 

Կենտրոնը համապատասխան աջակցող ու խորհրդատվական աշխատանքներ է 

իրականացրել, որպեսզի նրանք ներկայանան նաև որպես ՇՊՀ-ի դեսպաններ 

հյուրընկալող և ուղարկող համալսարանններում:  

Էրազմուս+ ազգային գրասենյակի կողմից կազմակերպված տեղեկատվական 

օրերի ընթացքում Գյումրիում ու Երևանում քննարկվել են միջազգային 

համագործակցության նոր ծրագրերում ՇՊՀ-ի ներգրավման հարցերը Իսպանիայի մի 

շարք համալսարանների ու քոլեջների հետ: 
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ՌՈՒՄԻՆԻԱՅԻ ՅԱՍԻԻ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐՈՒ ՅՈՀԱՆ ԿՈՒԶԱՅԻ ԱՆՎԱՆ 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (2015-2021թթ.) 

 

Ծրագրի  նպատակն է. 

Գործընկեր բուհ հանդիսացող Ռումինիայի Յասիի համալսարանի և ՇՊՀ-

իուսանողների ու աշխատակազմի ակադեմիական  շարժունության կազմակերպումն ու 

անցկացումը: Դա իրականացվում է հետևյալ մասնագիտությունների գծով. 

 

• Մաթեմատիկա 

• Ֆիզիկա 

• Ինֆորմացիոն և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

• Բիզնես 

• Կենսաբանություն 

• Բնագիտություն 

• Տուրիզմ 

• Կրթություն 

 

• Լեզուներ 

• Լրագրություն 

• Պատմությունև հնէաբանություն 

• Փիլիսոփայություն 

• Կրոն և աստվածաբանություն 

• Սոցիալական գիտություններ 

• Իրավաբանություն 

• Ինժեներություն 

• Սպորտ 

Ուսանողները (բակալավր, մագիստրոս, հետազոտող) կարող են ակադեմիական 

շարժունությամբ ուսումնառությունը շարունակել մեկ կիսամյակ (5 ամիս), իսկ 

պրոֆեսորադասախոսական և վարչական աշխատակազմը՝ դասավանդել կամ 

վերապատրաստվել 5 օրով։ 

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։ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ծրագրի շրջանակում  իրացվել է վարչական 

կազմին հատկացված 1 արտագնա տեղ։          
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ՌՈՒՄԻՆԻԱՅԻ ԿԼՈՒԺ-ՆԱՊՈԿԱՅԻ  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ  

(2017-2021թթ.) 

 

Ծրագրի  նպատակն է. 

Գործընկեր բուհ հանդիսացողՌումինիայի Կլուժ-Նապոկայի համալսարանի և 

ՇՊՀ-իուսանողների, պրոֆեսորադասախոսական ու վարչական աշխատակազմի 

ակադեմիականշարժունության կազմակերպումն ու անցկացումը:  

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: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում այս ծրագրին ՇՊՀ-ից մասնակցել են 

պրոֆեսորադասախոսական կազմից 3 և վարչական աշխատակիցներից 1 

ներկայացուցիչներ: Իսկ Կլուժ Նապոկայի համալսարանից մեկ մասնագետ 

հյուրընկալվել է ՇՊՀ-ում: 
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ԻՍՊԱՆԻԱՅԻ ՎԱԼԼԱԴՈԼԻԴԻ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ  

(2017-2019թթ.) 

 

Ծրագրի  նպատակն է. 

Գործընկեր բուհ հանդիսացող Իսպանիայի Վալլադոլիդի համալսարանի և ՇՊՀ-

իուսանողների, պրոֆեսորադասախոսական ուվարչական կազմի ակադեմիական  

շարժունության և փոխանակումներիկազմակերպումն ու անցկացումը: 

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 պրոֆեսորադասախոսական և վարչական կազմը` դասավանդել կամ 

վերապատրաստվել 5 օրով: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ի բակալավրի կրթական ծրագրով 

սովորող 3 ուսանողներ և ՊԴ կազմի 1 ներկայացուցիչ մասնակցել են այս ծրագրին: 

Համալսարանի աշխատակիցներից մեկը հաշվետու տարում շահել և մասնակցել 

է անհատական դրամաշնորհային ծրագրի աշխատանքներին: Նա  հետազոտությունն 

իրականացրել է Գերմանիայում։ 

ԱՆՈՒՆ 

ԱԶԳԱՆՈՒՆ 

ԾՐԱԳՐԻ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄ 

ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ 

ՆՊԱՏԱԿԸ 

ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ 

ՎԱՅՐ 

ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ 

ԱՄԻՍ, 

ԱՄՍԱԹԻՎ 

Բենիկ 

Վարդանյան 

Գերմանիայի 

Մշակույթի 

նախարարության 

և ՀՀ ԿԳՄՍ 

նախարարության 

համատեղ 

դրամաշնորհային 

ծրագիր 

Ասպիրանտակա

ն 

հետազոտություն 

Մարտին  Լյութեր 

Հալլե 

Վիտենբերգ, 

Գերմանիա 

01.10.2017-

31.09.2018 
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Ներգնա և արտագնա շարժունության հետ կապված ՇՊՀ 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, 

դասընթացներիբացակայություն 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: 

Ըստ էության, վերը նշված խնդիրների մի մասն արձանագրվել է նաև բուհի 

հավատարմագրման փորձագիտական վերջնական զեկույցում՝ որպես դիտարկումներ 

ու առաջարկություններ: Դրանցլուծման ուղղությամբ Կենտրոնի կողմից որոշակի 

աշխատանքներ են իրականացվել: Մասնավորապես՝ 

ա/ Վերը նշված BOOST ծրագրի շրջանակներում աշխատանքներ են տարվում 

բուհի միջազգայնացման ռազմավարական ծրագրի մշակման ուղղությամբ, ինչի հիման 

վրա կլրամշակվեն կենտրոնի կանոնակարգն ու համապատասխան ընթացակարգերը: 

բ/ «Դեպի Հայք» կազմակերպության կամավորների միջոցով բուհի ուսանողների 

ու աշխատակիցների համար կազմակերպվել են կարճաժամկետ վերապատրաստման 

դասընթացներ հիմնականում անգլերենի գծով (ներքևում այդ մասին հանգամանորեն 

կնշվի): 

գ/ Նախատեսվում է վերանայել ու լրամշակել ակադեմիական կրեդիտների 

հատկացման, կուտակման ու փոխանցման, ինչպես նաև կրթական վերջնարդյունքների 

փոխճանաչման գործընթացները կարգավորող կանոնակարգերն ու ընթացակարգերը: 

դ/ 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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9.3. ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ԱՅԼ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ի արտաքին համագործակցության 

շրջանակներն ընդգրկել են նաև հետևյալ բուհերն ու կազմակերպությունները: 

Մասնավորապես՝  համագործակցության պայմանագրեր ու հուշագրեր են կնքվել կամ 

վերակնքվել ԵՄ, ՌԴ և ՀՀ մի շարք համալսարանների և այլ կազմակերպությունների 

հետ http://shsu.am/memorandum-shsu-gsu/, http://shsu.am/valladolid-international-

officer/,http://shsu.am/cooperation-memorandum/, 

http://shsu.am/memorandum/,http://shsu.am/mirea-armenian-students/, http://shsu.am/shsu-

yic-partnership/: Դրանց մի մասը կնքվել է ավելի վաղ, սակայն հաշվետու 

ժամանակահատվածում դրանց վերջնաժամկետները չեն ավարտվել: Ներքոհիշյալ 

համալսարանների և այլ կազմակերպությունների մի մասի հետ էլ 

համագործակցությունն իրականացվում է այժմ շարունակվող Էրազմուս+ միջազգային 

դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում: 

 

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: 

 

 

http://shsu.am/memorandum-shsu-gsu/
http://shsu.am/valladolid-international-officer/
http://shsu.am/valladolid-international-officer/
http://shsu.am/cooperation-memorandum/
http://shsu.am/memorandum/
http://shsu.am/mirea-armenian-students/
http://shsu.am/shsu-yic-partnership/
http://shsu.am/shsu-yic-partnership/
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ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ 

ԲՈՒՀԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ 

ԺԱՄԿԵՏ 

Jade University of Applied Sciences (Germany) 2016-2021 

Euroacademy (Tallinn, Estonia) 2016-2021 

International University of Struga (Macedonia) 2016-2021 

University College of Teacher Education (Austria) 2017-2022 

Alecu Russo Balti State University (Moldova) 2017-2022 

Academy of Public Administration (Moldova) 2017-2022 

University of Pitesti (Romania) 2017-2022 

Technical University of Cluj Napoca(Romania) 2017-2021 

Royal Institute of Technology in Stockholm (KTH) (Sweden) 2016-2019 

Universitat Politecnica de Catalunya (Spain) 2016-2019 

Universitat Rovira I Virgil (Spain) 2016-2019 

Instituto Superior Tecnico (Portugal) 2016-2019 

Tallinna Tehnikaulikool (Estonia) 2016-2019 

Alexander Technological Educational Institute of 

Thessaloniki (Greece) 
2017-2020 

Technische Universitate Dresden (Germany) 2017-2020 

Universidade Catoloca Portuguesa (Portugal) 2017-2020 

Universita Degli Studi Di Teramo (Italy) 2017-2020 

Univetsity of Valladolid (Spain) 2018-2020, 2019-2022 

Keele University (GB) 2010-2019 

Alexandru Ioan Cuza Univetsity (Romania) 2015-2021 
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ԱՊՀ ԵՐԿԻՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ 

ԲՈՒՀԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ 

ԺԱՄԿԵՏ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования -  АГУ 

(Астрахань, РФ) 

2015-2020 

Армавирский государственный педагогический университет 

(Армавир, РФ) 
2015-2020 

Шадринский государственный педагогический институт (Шадринск, 

РФ) 
2016-2021 

Липецкий государственный педагогический университет (Липецк, 

РФ) 
2016-2021 

Казахский национальный педагогический университет им. Аббая 

(Алмата, Казахстан) 

 

2015-2020 

Telavi State University after Iakob Gogigabashvili (Telavi, Georgia) 2016-2021 

 Государственный гуманитарно-технологический университет (РФ) 2018-2023 

Российский Технологический Университет-МИРЭА (Москва) 2019 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ  

ԲՈՒՀԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ 

Արցախի պետական համալսարան 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 

Վանաձորի Հ. Թումանյանիանվան պետական համալսարան 

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան 

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա 

Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական 

կենտրոն 

Երևանի պետական համալսարան 
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ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ 

Գորիսի պետական համալսարան 

Գավառի պետական համալսարան 

Հայաստանի  պետական տնտեսագիտական համալսարան 

Հայաստանի  պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա 

 

ԱՅԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ 

ԺԱՄԿԵՏ 

«Վիկտորյա» պատմամշակութային ՀԿ 2014-2019 

«Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» 

ՀԿ 
2013-2018, 2019-2024 

«Նոր Լույս» ՀԿ 2016-2019 

Դասավանդիր Հայաստան 2016-2026 

Դեպի Հայք 2019 

«Կանայք հանուն զարգացման» ՀԿ 2019-2020 

GREF կազմակերպություն 2018-2019 

 

Հիմնականում վերոնշյալ պայմանագրերի և դրանց առնչվող 

համագործակցության շրջանակներում իրականացված աշխատանքներից կարելի է 

առանձնացնել հատկապես նրանք, որոնք առնչվում են ոչ միայն Կենտրոնին, այլև 

համահամալսարանական կամ մարզային նշանակություն ունեն: 

Մասնավորապես. 

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 
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բարեփոխումներին, մասնավորապես՝ Բոլոնիայի գործընթացի պահանջների ու 

սկզբունքների ներդրմանը նվիրված սեմինար-քննարկումների կազմակերպում և 

անցկացում: Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ում անցկացվեց Էրազմուս+ 

ազգային գրասենյակի կողմից կազմակերպված տեղեկատվական օրը, որին 

մասնակցեցին նաև Գյումրիում գործող մյուս պետական և ոչ պետական 

բուհերըhttps://www.youtube.com/watch?v=GfVeQ0mf15o, 

https://www.youtube.com/watch?v=w-96O2dlAus: 

ՇՊՀ-ն բավականին արդյունավետ համագործակցություն է իրականացնում նաև 

ՀՀ-ում գործող ՌԴ Գիտության և մշակույթի ռուսական կենտրոնի Գյումրու 

մասնաճյուղի /ԳՄՌԿ/https://www.youtube.com/watch?v=eGP6-

18an0k,http://shsu.am/round-table/, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների /ԱՄԷ/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ccXWMogARmk, 

https://www.youtube.com/watch?v=_QCs0s7J1JM, http://shsu.am/uae-ambassador-meeting/, 

http://shsu.am/uae-ambassador-consul/ և Չինաստանի /ՉԺՀ/ դեսպանատների  

http://shsu.am/embassy-china/հետ: ՇՊՀ-ում դասախոսությամբ հանդես են եկել ԱՄԷ 

դեսպանն ու պրոֆեսորդասախոսական կազմի ներկայացուցիչները: ԳՄՌԿ-ի 

նախաձեռնությամբ ՇՊՀ-ում անցկացվել են իրազեկման օրեր, որտեղ ՌԴ-ի տարբեր 

համալսարանների ներկայացուցիչներ ծանոթացել են ՇՊՀ-ի և Գյումրիում գործող մյուս 

բուհերի ուսանողներին ու ՊԴ կազմին, ինչպես նաև  ներկայացրել են իրենց բուհերը, 

դրանց ուսումնական ծրագրերն ու այնտեղ սովորելու հնարավորությունները: Նույն 

կենտրոնի կողմից կազմակերպվել են գիտական ու մշակութային միջոցառումներ, 

որոնց ակտիվ մասնակցություն է ունեցել ՇՊՀ-ն: Տեղեկատվությունը մշտապես 

տարածվում է ՇՊՀ-ի կայքէջի և Facebook-ի էջի միջոցով:  

ՇՊՀ-ն 2016 թվականից համագործակցում է «Դեպի Հայք» բարեգործական 

կազմակերպության հետ՝ հյուրընկալելով արտերկրից ժամանած կամավորների 

https://www.youtube.com/watch?v=7sue2DmMSS4, 

https://www.youtube.com/watch?v=mPKX19GiQ_g, ։  

2019 –ին ՇՊՀ-ում որպես կամավոր հյուրընկալված Լորի Մոսեսը, 

համագործակցելով Կենտրոնի աշխատակիցների հետ, պատրաստեց ՇՊՀ 

https://www.youtube.com/watch?v=GfVeQ0mf15o
https://www.youtube.com/watch?v=w-96O2dlAus
https://www.youtube.com/watch?v=eGP6-18an0k
https://www.youtube.com/watch?v=eGP6-18an0k
http://shsu.am/round-table/
https://www.youtube.com/watch?v=ccXWMogARmk
https://www.youtube.com/watch?v=_QCs0s7J1JM
http://shsu.am/uae-ambassador-meeting/
http://shsu.am/uae-ambassador-consul/
http://shsu.am/embassy-china/
https://www.youtube.com/watch?v=7sue2DmMSS4
https://www.youtube.com/watch?v=mPKX19GiQ_g
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տեղեկատվական նոր թերթոնը և տեսաֆիլմը 

https://www.youtube.com/watch?v=JKz66Z0tz88&t=36s: 

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

օգնել է բուհի միջազգային ուսանողներին ներկայացվող 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 հասցեով. 

https://www.youtube.com/watch?v=u0EG0AT7FSQ&t=185s. 

Նշված ժամանակահատվածում երկու ամսով ֆրանսերեն լեզու և գրականություն 

ուսումնառողների համար ֆրանսերեն լեզվի դասընթացներ է վարել ֆրանսահայ 

կամավոր Ինես Կաստեն, իսկԳրետա 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:  

2008թ.-ից ՇՊՀ-ն համագործակցում է GREF կազմակերպությանհետ, որը 

ֆրանսերեն դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստմամբ զբաղվող միություն է։ 

2008-2017թթ. GREF-ի հետ երկկողմ պայմանագրով նախատեսված էր տարեկան 2 

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

ներկայացուցիչները իրականացրել են դասընթացներ ուսանողների համար, 

վերապատրաստումներ՝ դասախոսների համար, աջակցել ֆրանկոֆոնիայի 

միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքներին, տրամադրել ֆրանսալեզու 

գեղարվեստական և մեթոդական գրականություն (ներառյալ CD-ներ): Այժմ GREF-ի հետ 

կնքվել է համագործակցության նոր պայմանագիր և դրա շրջանակներում  ՇՊՀ-ի 

դասախոսների և ուսանողների համար անցկացվել է վերապատրաստում, որը նվիրված 

է եղել ֆրանսերենի դասավանդման մեթոդիկայի, ինչպես նաև ժամանակակից 

ֆրանսիական գրականության հարցերին: 

https://www.youtube.com/watch?v=JKz66Z0tz88&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=u0EG0AT7FSQ&t=185s
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Համագործակցելուվ EducationUSA Հայաստան, Ամերիկյան Խորհուրդներ 

կազմակերպությունների և ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատան հետ՝ ՇՊՀ-ն 2019-ին 

հյուրընկալեց EducationUSA շրջանավարտների ցուցահանդեսի մասնակիցներին՝ ԱՄՆ 

մի շարք համալսարանների հայ և ամերիկացի շրջանավարտների՝ Խաղաղության 

կորպուսի կամավորներ, Ֆուլբրայթ ծրագրի մասնակիցներ: 

Education USA Alumni Talks-ին բացման խոսքով հանդես եկան Ամերիկյան 

խորհուրդների տնօրեն Քերին Սմիթը,  Education USA Հայաստանի կրթական 

խորհրդատու Շուշաննա Աբովյանը և ՇՊՀ ռեկտորի ԺՊ Երվանդ Սերոբյանը: 

ԱՄՆ 18 համալսարանների շրջանավարտները նախ պատմեցին ԱՄՆ 

համալսարանական կյանքի, համալսարաններ դիմելու գործընթացի և այլ 

 մանրամասների մասին: 

Միջոցառման երկրորդ մասում Education USA կրթական ցուցահանդեսն էր. 

Շրջանավարտները ներկայացրեցին իրենց համալսարանները, պատմեցին  իրենց 

փորձառության մասին և բուհերի վերաբերյալ  տեղեկատվական թերթիկներ ու 

գրքույկներ բաժանեցին մասնակիցներին http://shsu.am/educationusa-alumni-talks-2/: 

  

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ի ներքին շահակիցները՝շուր 100 

ուսանողներ ու աշխատակիցներ, հնարավորություն ստացան վերապատրաստվելու, 

մասնակցելու նաև այլ աշխատաժողովների, սեմինարների, ինչպես նաև ոչ ֆորմալ 

դասընթացների՝ կազմակերպված ինչպես ՇՊՀ-ում, այնպես էլ գործընկեր 

կազմակերպությունների կողմից՝ զարգացնելով համապատասխան կարողություններ և 

հմտություններ: 

 

 

 

http://shsu.am/educationusa-alumni-talks-2/
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10.  ՈՐԱԿԻ  ՆԵՐՔԻՆ  ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳ  

 

10.1. ՇՊՀ-Ի ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Ամբիոնների ներկայացմամբ և ռեկտորի հաստատմամբ ստեղծվել են ամբիոնների 

որակի ապահովման հանձնախմբեր, որոնցում ընդգրկված են նաև Ուսանողական 

խորհրդի և Ուսանողական գիտական ընկերության ներկայացուցիչներ 

(գործառույթները պարզաբանվելու են վերը նշված փաստաթղթում), ինչպես նաև 

ամբիոնի որակի ապահովման համակարգողը: Ամբիոնում որակի ապահովման 

պատասխանատուն ամբիոնի վարիչն է: Ամբիոնի որակի ապահովման գործընթացների 

համակարգման գործառույթները կատարում է ամբիոնի որակի ապահովման 

համակարգողը, ով մասնակցում է կենտրոնի կողմից կազմակերպված նիստերին, 

քննարկումներին, ապահովում տեղեկատվության փոխանցումը դասախոսներին և 

նրանց ներգրավվածությունը համալսարանի կառավարման և որակի ապահովման 

գործընթացներին, կատարում որակիապահովման գործընթացներին աջակցող այլ 

գործառույթներ: 

Ֆակուլտետում որակի ապահովման պատասխանատուն ֆակուլտետի դեկանն է: 

Ֆակուլտետի խորհուրդն իր վրա կրում է ֆակուլտետում որակի ապահովման 

մշտադիտարկման, վերահսկման և ապահովման մարմնի գործառույթները: 

Ֆակուլտետի որակի ապահովման 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 ապահովման 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 որակիապահովման գործընթացներին 

աջակցող այլ գործառույթներ: 

Վերանայվել են հարցումների իրականացման հարցարանները: Մշակվում են 

մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան ապահովել իրականացվող հետազոտությունների 
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հավաստիությունը, թափանցիկությունը, հուսալիությունը։ Արդյունքները կապահովեն 

Դեմինգի շրջափուլի (պլանավորում-իրականացում-գնահատում-բարելավում) 

իրագործումը: 

Կենտրոնի տնօրենը   պարբերաբար հանդիպումներ է անցկացնում  

ֆակուլտետների, ամբիոնների և քոլեջի որակի ապահովման համակարգողների հետ, 

որոնց ժամանակ քննարկվում են տարբեր հարցեր, կազմվում են արձանագրություններ, 

որոնք լուսաբանվում են ՇՊՀ-ի կայքէջի Գիտական քաղաքականության, որակի 

ապահովման և կառավարման կենտրոնի իրադարձություններ բաժնում:  

Մի շարք ուսանողական խմբերի հետ կենտրոնի տնօրենի հանդիպումների 

արդյունքում ձևավորվել է որակի ապահովման աջակիցների ուսանողական խումբ: 

Խմբի հետ կազմակերպվում են քննարկումներ տարբեր գործընթացների և հարցերի 

վերաբերյալ, վեր են հանվում խնդիրներ (հաճախ՝ առաջարկվում նաև լուծումների 

տարբերակներ), որոնք ներկայացվում են համապատասխան մարմիններին: 

ՇՊՀ-ի որակի ապահովման ներքին համակարգի կազմակերպական սխեմա 

Կենտրոնի աշխատակիցները և ֆակուլտետների որակի ապահովման 

համակարգողները մասնակցել են վերապատրաստումների՝ նպատակաուղղված որակի 

գործընթացների ապահովմանն ու բարելավմանը: 
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Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի աշխատակազմի և ֆակուլտետների ու ամբիոնների որակի ապահովման 

համակարգողների մասնակցությունը որակի ապահովմնան գործընթացներին վերաբերող վերապատրաստումներին 

N 
Ազգանուն 

Անուն 
Պաշտոն 

Գիտականա

ստիճան, 

կոչում 

Վերապատրաստման կամ սեմինարի 

թեմա 
Ամսաթիվ Անցկացման վայր 

1 
Սարգսյան 

Արմենուհի 

Գիտական 

քաղաքականության, 

որակի ապահովման և 

կառավարման 

կենտրոնի տնօրեն 

Ֆիզմաթ գիտ. 

թեկնածու, 

դոցենտ 

«Որակիապահովմաններքինհամակարգ, 

մշակումևզարգացում» 

1-ին փուլ՝                          

28.06.2017-30.06.2017                            

2-րդ փուլ՝ 12.07.2017-

14.07.2017 

ՈԱԱԿ 

«Օտարերկրյա որակավորումների 

ճանաչման արդի հիմնախնդիրներ. 

Քաղաքականություն և պրակտիկա» 

21.11.2018 

Ակադեմիական 

փոխճանաչման և 

շարժունության ազգային 

տեղեկատվական կենտրոն 

«Որակի ապահովման համակարգի 

բարելավում: Ինստիտուցիոնալ 

ինքնավերլուծության իրականացում» 

1-ին փուլ՝                          

08.11.2018-10.11.2018                            

2-րդ փուլ՝ 22.11.2018-

24.11.2018 

ՈԱԱԿ 

«Համալսարանների 

ռազմավարությունների ուղղորդումը դեպի 

միջազգայնացում միջազգային 

բենչմարքինգի միջոցով» խորագրով 

ERASMUS+ բարձրագույն կրթության 

սեմինար 

4.02.2019-6.02.2019 ՈԱԱԿ 

Փորձագետի վերապատրաստում 17.06.2019-19.06.2019 ՈԱԱԿ 

«Որակիապահովմաններբուհականհամակ

արգիհիմնախնդիրներըևմարտահրավերնե

րը» 

25.06.2019-26.06.2019 

Հայաստանի ֆիզիկական 

կուլտուրայի և սպորտի 

պետական ինստիտուտ, 

Աղվերան 

2 
Հարոյան 

Քնարիկ 

Որակիապահովմանպ

ատասխանատու 
  

«Որակիապահովմանհամակարգիբարելավ

ում: 

Ինստիտուցիոնալինքնավերլուծությանիր

ականացում» 

1-ին փուլ՝  

20.02.2019-22.02.2019 

2-րդ փուլ՝ 

13.03.2019-15.03.2019 

  

ՈԱԱԿ 

3 
ՊապիկյանՎ

արդան 

Հետազոտությունների

իրականացմանհամակ

արգող 

  

Հետազոտության որակական 

մեթոդներ.փաստաթղթերի վերլուծություն 

և դիտարկում 

21.05.2018-25.05.2018 
ՀՌԿԿ, 

«Հետազոտականդպրոց» 

«Որակի ապահովման համակարգի 

բարելավում: Ինստիտուցիոնալ 

1-ին փուլ՝                          

08.11.2018-10.11.2018                            
ՈԱԱԿ 
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ինքնավերլուծության իրականացում» 2-րդ փուլ՝ 22.11.2018-

24.11.2018 

Փորձագետի վերապատրաստում 17.06.2019-19.06.2019 ՈԱԱԿ 

«Որակիապահովմաններբուհականհամակ

արգիհիմնախնդիրներըևմարտահրավերնե

րը» 

25.06.2019-26.06.2019 

Հայաստանի ֆիզիկական 

կուլտուրայի և սպորտի 

պետական ինստիտուտ, 

Աղվերան 

4 
Ֆարզադյան

Հերմինե 

Հետազոտությունների

իրականացմանհամակ

արգող 

Մանկ. գիտ. 

թեկնածու 

«Որակիապահովմաններքինհամակարգիմ

շակում, ներդնումևբարելավում» 
25.06.2018-29.06.2018 ՈԱԱԿ 

5 
ԳալոյանՄա

րինե 

Հետազոտականվերլու

ծություններիհամակա

րգող 

  

Հետազոտության որակական 

մեթոդներ.փաստաթղթերի վերլուծություն 

և դիտարկում 

21.05.2018-25.05.2018 
ՀՌԿԿ, 

«Հետազոտականդպրոց» 

«Տվյալների վերլուծություն SPSS 

ծրագրային փաթեթի միջոցով» 
12.04.2018-14.04.2018 

Հայաստանի 

«Հետազոտականռեսուրսների

կովկասյանկենտրոն»հիմնադ

րամ 

8 
ՔոսյանՎահ

ան 

ՊԴևվարչականկազմե

րիգիտահետազոտակ

անգործունեությանհա

մակարգող 

  

Հետազոտության որակական 

մեթոդներ.փաստաթղթերի վերլուծություն 

և դիտարկում 

21.05.2018-25.05.2018 
ՀՌԿԿ, 

«Հետազոտականդպրոց» 

9 
Բասեղյան 

Գրիգոր 

Մանկավարժության 

ֆակուլտետի որակի 

ապահովման 

համակարգող 

 

«Որակի ապահովման համակարգի 

բարելավում: Ինստիտուցիոնալ 

ինքնավերլուծության իրականացում» 

1-ին փուլ՝ 05.06.2019-

7.06.2019,  

2-րդ փուլ՝ 

26.06.2019-28.06.2019 

ՈԱԱԿ 

10 
Մովսիսյան 

Սոնա 

Հումանիտարգիտությո

ւններիևավեստի 

ֆակուլտետի որակի 

ապահովման 

համակարգող 

 

«Որակի ապահովման համակարգի 

բարելավում: Ինստիտուցիոնալ 

ինքնավերլուծության իրականացում» 

1-ին փուլ՝ 05.06.2019-

7.06.2019,  

2-րդ փուլ՝ 

26.06.2019-28.06.2019 

ՈԱԱԿ 

11 
Իսրայելյան 

Խաչատուր 

Բնագիտամաթեմատի-

կական ֆակուլտետի 

որակի ապահովման 

համակարգող 

դոցենտ 

«Որակի ապահովման համակարգի 

բարելավում: Ինստիտուցիոնալ 

ինքնավերլուծության իրականացում» 

1-ին փուլ՝ 05.06.2019-

7.06.2019, 2-րդ փուլ՝ 

26.06.2019-28.06.2019 

ՈԱԱԿ 
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Վերապատրաստումների և սեմինարների մասնակցել են նաև այլ 

աշխատակիցներ (կենտրոնների տնօրեններ, ամբիոնների վարիչներ, ֆակուլտետների և 

ամբիոնների որակի ապահովման համակարգողներ, դասախոսներ) և ուսանողներ: 

Հարկ է նշել, որ յուրաքանչյուր վերապատրաստումից հետո վերապատրաստման 

մասնակիցները զեկուցմամբ են հանդես եկել ֆակուլտետների և ամբիոնների որակի 

ապահովման համակարգողների հետ հերթական նիստերի ժամանակ՝ փոխանցելով 

ձեռք բերված տեղեկատվությունն ու գիտելիքները, նաև տրամադրելով նյութերը: 

 

10.2. 2018-2019 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՈՐԱԿԻ 

ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՈՐԱԿԻ 

ԱՊԱՀՈՎՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ 
 

1. Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի 

կանոնադրության մշակում և ներկայացում գիտական խորհրդի հաստատմանը: 

2. 2015-2018 թվականների շրջանավարտների շրջանում բուհի կազմակերպական 

վարկանիշների գնահատման հարցումների արդյունքների վերլուծություն: 

3. Ֆակուլտետների և ամբիոնների համար հաշվետվությունների ձևաչափի 

բարելավում: 

4. ՊԴ  կազմի վերապատրաստումների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների 

հավաքագրում և վերլուծություն: 

5. Պարբերական հանդիպում-քննարկումներ ֆակուլտետների և ամբիոնների որակի 

համակարգողների հետ: 

6. Պարբերական հանդիպում-քննարկումներ որակի աջակից ուսանողների հետ: 

7. 2018 թ․-ի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի շրջանավարտների կողմից 

բուհում ստացած կրթությունից, բուհի մասնագիտական և կազմակերպչական 

աշխատանքներից գոհունակության գնահատման հարցումների արդյունքների 

վերլուծություն: 

8. ՇՊՀ-ի հարցումների անցկացման և հավաստիության գնահատման կարգի մշակում, 

քննարկում շահառուների հետ: 
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9. ՇՊՀ-ի ուսանողների վարկանիշավորման և խրախուսման կարգի մշակում, 

քննարկում շահառուների հետ: 

10. Ուսանողների կողմից ՊԴ կազմի մասնագիտական, մանկավարժական և 

կազմակերպչական կոմպետենցիաների գնահատման հարցումների անցկացման 

նախապատրաստական աշխատանքներ (տվյալների հավաքագրում, էլեկտրոնային 

հարցարանների նախապատրաստում ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի), 

հարցումների անցկացում, վերլուծություն /2017-2018 ուստարվա II կիսամյակ: 

11. ՄԿԾ-ների ինքնավերլուծության քարտեզագրման ձևաչափի մշակում և քննարկում 

ամբիոնների և ֆակուլտետների որակի համակարգողների հետ: 

12. ՇՊՀ-ի կառուցվածքի արդյունավետության (գլխավորապես՝ ծախս-

արդյունավետության) հետազոտություն: 

13. Կենտրոնի կողմից իրականացվող գործընթացների մասին ՇՊՀ-ի պաշտոնական 

կայքէջում տեղեկատվության մշտական համալրում: 

14. Ուսանողների կողմից ՊԴ կազմի մասնագիտական, մանկավարժական և 

կազմակերպչական կոմպետենցիաների գնահատման հարցումների անցկացման 

նախապատրաստական աշխատանքներ,  (տվյալների հավաքագրում, 

հարցարանների նախապատրաստում ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի), 

հարցումնրի անցկացում, վերլուծություն /2018-2019 ուստարվա I կիսամյակ: 

15. Ուսանողների կողմից ՊԴ կազմի մասնագիտական, մանկավարժական և 

կազմակերպչական կոմպետենցիաների գնահատման հարցումների անցկացման 

նախապատրաստական աշխատանքներ (տվյալների հավաքագրում, էլեկտրոնային 

հարցարանների նախապատրաստում ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի) 

/2018-2019 ուստարվա II կիսամյակ: 

16. Որակի ապահովման և կառավարման քաղաքականության վերջնական 

տարբերակի մշակում և քննարկում շահառուների հետ ու հանձնախմբերում: 

17. Կենտրոնի աշխատակիցների գործառույթների հստակեցում և պաշտոնների 

նկարագրերի նախնական տարբերակների մշակում: 
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18. Դասավանդման մեթոդներից, գնահատման ձևերից և ուսումնառության 

վերջնարդյունքներից ուսանողների բավարարվածության հարցումների անցկացում: 

19. Ուսանողների կողմից բուհում ստացած կրթությունից, բուհի մասնագիտական և 

կազմակերպչական աշխատանքներից գոհունակության գնահատման 

հարցաթերթիկի մշակում, քննարկում շահառուների հետ: 

20. Ուսանողների կողմից բուհում ստացած կրթությունից, բուհի մասնագիտական և 

կազմակերպչական աշխատանքներից գոհունակության գնահատման հարցումների 

անցկացման նախապատրաստական աշխատանքներ (տվյալների հավաքագրում, 

էլեկտրոնային հարցարանի նախապատրաստում), հարցումների անցկացում: 

21. 2019 թ․-ի բակալավրիատի (առկա և հեռակա) և մագիստրատուրայի 

շրջանավարտների կողմից բուհում ստացած կրթությունից, բուհի մասնագիտական 

և կազմակերպչական աշխատանքներից գոհունակության գնահատման 

հարցումների անցկացում: 

22. Դասախոսի մասնագիտական, մանկավարժական և կազմակերպչական 

կոմպետենցիաների զարգացման կարիքների գնահատման 2018-2019 ուստարվա 

հարցումների անցկացում: 

23. Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման էլեկտրոնային հարցարանով պահանջվող 

տեղեկատվության հավաքագրման գործընթացի համակարգում, հարցարանի 

լրացում,  խնդիրների վերհանում և ներկայացում ռեկտորին: 

24. Ուսանողների կողմից ՊԴ կազմի մասնագիտական, մանկավարժական և 

կազմակերպչական կոմպետենցիաների գնահատման հարցումների անցկացում 4-

րդ կուրսեցիների շրջանում/2018-2019 ուստարվա II կիսամյակ: 

25. ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի կողմից բուհի կառավարման համակարգի և վարչական 

կառույցների գնահատման հարցաթերթիկի մշակում, քննարկում շահառուների 

հետ: 

26. ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի կողմից բուհի կառավարման համակարգի և վարչական 

կառույցների գնահատման հարցումների անցկացման նախապատրաստական 



123 
 

աշխատանքներ (տվյալների հավաքագրում, էլեկտրոնային հարցարանի 

նախապատրաստում), հարցումների անցկացում: 

27. ՇՊՀ-ի ուսանողների կողմից մանկավարժական պրակտիկայի արդյունավետության 

և որակի գնահատման  հարցաթերթիկի մշակում, քննարկում շահառուների հետ: 

28. ՇՊՀ-ի ուսանողների կողմից մանկավարժական պրակտիկայի արդյունավետության 

և որակի գնահատման հարցումների անցկացման նախապատրաստական 

աշխատանքներ (տվյալների հավաքագրում, էլեկտրոնային հարցարանի 

նախապատրաստում), հարցումների անցկացում: 

29. ՇՊՀ-ի ուսանողների կողմից գիտելիքների գնահատման արդյունավետության և 

որակի գնահատման հարցաթերթի մշակում, քննարկում շահառուների հետ: 

30. ՇՊՀ-ի ուսանողների կողմից գիտելիքների գնահատման արդյունավետության և 

որակի գնահատման հարցումների անցկացման նախապատրաստական 

աշխատանքներ (տվյալների հավաքագրում, էլեկտրոնային հարցարանի 

նախապատրաստում): 

31. ՇՊՀ-ի հետազոտողի կրթական աստիճանում ուսումնառողների կողմից բուհում 

ստացած հետբուհական կրթության, մասնագիտական և կազմակերպչական 

վարկանիշների գնահատման հարցաթերթիկի մշակում: 

32. ՇՊՀ-ի հետազոտողի կրթական աստիճանում ուսումնառողների կողմից բուհում 

ստացած հետբուհական կրթության, մասնագիտական և կազմակերպչական 

վարկանիշների գնահատման հարցումների անցկացման նախապատրաստական 

աշխատանքներ (տվյալների հավաքագրում, էլեկտրոնային հարցարանի 

նախապատրաստում): 

33. ՇՊՀ-ի ուսանողների կողմից բուհի մասնագիտական և կազմակերպչական 

գործընթացներից ակնկալիքների  գնահատման հարցաթերթիկի մշակում: 
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10.3. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԴ ԿԱԶՄԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ 

 

Հարցման տեսակը Հարցման նպատակը 
Հարցման 

պարբերականությունը 

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: Գնահատումն իրականացվում է հետևյալ սանդղակով:   

 

 

Գերազանց կամ այո 5 

Լավ կամ ավելի շուտ այո քան ոչ 4 

Բավարար կամ ավելի շուտ ոչ քան այո 3 

Վատ կամ ոչ 2 

 
 

Հարցաթերթիկով իրականացվել են հարցումներ 2017-2018 ուստարվա երկու 

կիսամյակներում: Երկրորդ կիսամյակի հարցումները և վերլուծությունը իրականացվել 

են 2018-2019 ուստարում: 

Հարցումների արդյունքում իրականացվում է քանակական վերլուծություն 

հետևյալ ձևաչափով՝ 
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 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ Մանկավարժական կոմպետենցիաներ 
Կազմակերպչական 

կոմպետենցիաներ 
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Ներկայացնենք 2018-2019 ուստարվա երկու կիսամյակների հարցումներին 

մասնակցության տվյալներն ըստ ամբիոնների: Երկրորդ կիսամյակի հարցումներն ու 

վերլուծությունը իրականացվել է 2019-2020 ուստարում: 

Ամբիոնը 
Գնահատվող 

դասընթացների 
քանակը* 

Լրացված 
հարցաթերթիկների 

քանակը 

ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների 
175 670 

Աշխարհագրության, կենսաբանությանևքիմիայի 207 960 

Գործարարության և վարչարարության 109 652 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Հայոց լեզվի և գրականության 134 882 

Ռուսաց լեզվի և գրականության 68 369 

Անգլերեն լեզվի և գրականության 100 870 

Միջմշակութային հաղորդակցության և 

զբոսաշրջության 
59 221 

Արվեստի 74 297 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական 

աշխատանքի 
142 1179 

Պատմության և փիլիսոփայության 101 700 

Իրավագիտության և քաղաքագիտության 48 337 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Մանկավարժության 100 700 

Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և 129 709 
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մեթոդիկայի 

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱՄԲԻՈՆ 

Ռազմական 25 187 

Ընդամենը՝ 1471 8733 
 

*) նույն դասընթացը տարբեր մասնագիտությամբ տարբեր կուրսերի համար 

հաշվարկված է առանձին-առանձին: 
 

Ստորև ներկայացվում են հարցումների միջինացված ցուցանիշները 

յուրաքանչյուր ֆակուլտետի (ամբիոնի) համար: 
 

ֆակուլտետի (ամբիոնի) 
անվանումը 

Մասնագիտական 
կոմպետենցիաներ 

Մանկավարժական 
կոմպետենցիաներ 

Կազմակերպչական  
կոմպետենցիաներ 

ֆակուլտետի 
(ամբիոնի) միջին 

ցուցանիշի 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ 

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 

ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

4,81 4,77 4,79 4,79 

ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 
4,84 4,81 4,82 4,82 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

4,64 4,60 4,63 4,62 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 
4,81 4,80 4,80 4,80 

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱՄԲԻՈՆ 4,87 4,86 4,87 4,87 

 

 

 

2018-2019 ուստարում կատարվել են նաև համալսարանից եվ ուսումնական 

գործընթացներից շրջանավարտների բավարարվածության գնահատման հարցումներ, 

որոնց ամփոփ վերլուծության արդյունքում ստացվել են այսպիսի տվյալներ։ 

 

Հարցումների ամփոփ տվյալներ բակալավր մագիստրատուրա 

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է տեղեկացված իրեն 

վերաբերող վարչական ծառայություններիմասին 
96% 98,2% 

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է օգտվում այդ 

ծառայություններից 
88% 89,1% 

Ուսանողների ո՞ր տոկոսն է բարձր գնահատել այդ 

ծառայությունները 
81% 72,2% 
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11.  ՇՊՀ-Ի  ՔՈԼԵՋ  ԵՎ  ԱՎԱԳ  ԴՊՐՈՑ  
 

11.1. ՇՊՀ-ի ՔՈԼԵՋ 

Դեռևս նախորդ ուստարուց քոլեջն իր գործունեությունը ծավալել է նոր 

մասնաշենքում, ինչը զգալի ազդեցություն է ունեցել ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման արդյունավետության բարձրացման վրա։ 

2018 – 2019 ուստարվա ընդունելություն արդյունքներն այսպիսինն են.  

Նախադպրոցական կրթություն – 16 ուսանող (12 պ/պ և 4 վճ.) 

Սոցիալական աշխատանք – 16 ուսանող (12 պ/պ և 4 վճ.) 

Զբոսաշրջություն – 10 ուսանող (9 պ/պ և 1 վճ.) 

Շուկայաբանություն – 9 ուսանող (5 պ/պ և 1 վճ.) 

Դիմորդներ չենք ունեցել թարգմանություն/արխիվավարություն և 

թարգմանություն/գործավարություն մասնագիտությամբ բաժիններում: 

Նախարարություն դիմելուց հետո այդ բաժինների պ/պ տեղերը բաշխվել են մյուս 

բաժիններին: Արդյունքում 2018 – 2019 թվ. ընդունված 51 ուսանողները սովորել են 

(առկա) պ/պ շրջանակներում: Հեռակա բաժին ընդունվել են 18 ուսանողներ՝ 8 

գրադարանային գործ և 10 նախադպրոցական կրթություն:  

2018 – 2019 ուստարում երկրորդ մասնագիտություն ստանալու համար դիմել են 

11 ուսանողներ (բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթությամբ):  

Վերոգրյալի հանրագումարում ՇՊՀ քոլեջն 2018 – 2019 ուստարին սկսել է 220 

ուսանողներով (177 առկա և 43 հեռակա):  

Քոլեջում դասախոսական կազմի միջին տարիքը չի գերազանցում 35 – ը: 

Սերնդափոխությունը կատարվում է առանց ցնցումների: Հանրույթը համախմբված է: 

Կա առողջ աշխատանքային մթնոլորտ: Երիտասարդների և ավագների 

համագործակցությունը գտնվում է նորմալ վիճակում: Երիտասարդ  աշխատակիցները  

հանրույթ են ինտեգրվում շատ արագ: Ուսուցումը կազմակերպվում է հնգօրյա: 

Շաբաթական ծանրաբեռնվածությունը 36 ժամ է (լսարան):  
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2018 – 2019 ուստարվա մեկնարկին զուգընթաց վերանայվել են քոլեջի 

կառուցակարգը, ձևավորվել են ամբիոններ, ուսումնամեթոդական խորհուրդ, 

տնօրինական խորհուրդ (հիմք՝ 2018 – 2019 ուստարվա մանկավարժական խորհրդի թիվ 

1 արձանագրություն):  Վերանայվել են առարկայական և մոդուլային ծրագրերը, 

մշակվել ուսումնական պլանները և կանխորոշված ժամկետում ներկայացվել 

հաստատման:  

Կազմվել, քննարկվել և հաստատվել են ուսուցման հեռակա համակարգի 

ստուգողական աշխատանքների թեմաները, ուսումնական ծրագրերն ու պլանները, 

քննական հարցաշարերը:  

Վերանայվել և քննարկվել են առարկաների և մոդուլների գնահատման 

միջոցները: Խորհրդատվություններ են անցկացվել մատենավարության, 

գործավարության կանոնների վերաբերյալ:  

Քննարկվել և վերջնական տեսքի են բերվել գրադարանի, պրակտիկայի, 

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների կանոնակարգերը, տարեկան 

աշխատանքային պլանները:  

Սկսնակ դասախոսներին ցուցաբերվել է խորհրդատվություն, աջակցություն 

մոդուլային փաթեթների մշակման վերաբերյալ:  

Ցուցաբերվել է աջակցություն ներքոլեջային, ներբուհական, մարզային 

միջոցառումներին քոլեջի մասնակցության ապահովմանը: Ստորև ներկայացնում ենք 

շարքը:  

• Քոլեջի մասնակցությունը «ՄԿՈՒ դուալ կրթություն ՝ երաշխավորված 

աշխատանք» ծրագրի շրջանակներում իրականացված էքսպո – շրջայցին:  

• Մասնակցություն ՇՊՀ – ի կողմից կազմակերպված «Կրթության արդի 

հիմնախնդիրները» գիտաժողովին ՝ որպես հրավիրյալ:  

• Ուսանողների մասնակցությունը ՇՊՀ – ի դահլիճում «Փոփոխությունների 

թատրոն» մշակութային ՀԿ – ի կողմից իրականացված «Պատմության բաց ծովում» 

ինտերակտիվ ներկայացմանը:  
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• Մասնակցություն Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի և Գերմանական 

խնայբանկերի հիմնադրամի նախաձեռնությամբ կազմակերպվող «Անձնական 

ֆինանսների արդյունավետ կառավարում» ծրագրի շրջանակներում անցկացված 

սեմինարին:  

• Մասնակցություն Երևանում կայացած «Հմտություններ բիզնեսի համար և բիզնես 

՝ հմտությունների համար» ՄԿՈՒ միջազգային համաժողովին:  

• Մասնակցություն ՇՊՀ – ի կազմակերպած Հայաստանի առաջին 

հանրապետության         100 – ամյակին նվիրված էքսկուրսիային՝ դեպի Հայաստանի 

պատմության թանգարան, Ծիծեռնակաբերդ, Ցեղասպանության թանգարան, 

Մատենադարան, Աղցքի դամբարան: 

• Այց Մարզային գրադարան ՝ արձակագիր Գայանե Փայտյանի «Ծալված ստվեր» 

գրքի շնորհանդեսին:  

• Մասնակցություն Գյումրու Զբաղվածության պետական գործակալության կողմից 

կազմակերպված աշխատանքի տոնավաճառին: Մասնակցության արդյունքում 

«Զբոսաշրջություն» մասնագիտության առկա բաժնի 3 – րդ կուրսի 3 ուսանողներ 

ընդունվել են աշխատանքի ՝ կամավորության սկզբունքով:  

Կազմակերպվել են սեմինարներ «Դասի նպատակը», «Թիմային աշխատանք» 

թեմաներով:  

Կազմակերպվել է կլոր սեղան – քննարկում «Դասավանդման իմ մոտեցումները» 

թեմայի շուրջ: Սեմինարների նպատակը եղել է առկա խնդիրների բացահայտմամբ 

դասավանդման որակի բարելավումը:  

Կազմակերպվել են օրինակելի դասեր (բաց դաս, դաս-միջոցառում, դաս-

ճանապարհորդություն և այլն): Ստորև ներկայացնում ենք կազմակերպված դասերը.  

✓ Դաս-ճանապարհորդություն «Զբոսաշրջային ծառայությունների 

ճանաչողություն» (կազմակերպիչ ՝ Ա. Մաքեյան): 

✓ Դաս-միջոցառում «Ճանապարհորդություն դեպի…» (կազմակերպիչ ՝ Ա. 

Մաքեյան): 

✓ Դաս-միջոցառում "Армения-родина моя" (կազմակերպիչ ՝ Ս. Սարգսյան): 
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✓ Դաս-էքսկուրսիա՝ նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-

ամյակին՝ դեպի Հայաստանի պատմության թանգարան, Ծիծեռնակաբերդ, 

Ցեղասպանության թանգարան, Մատենադարան, Աղցքի դամբարան: Ամփոփումը՝ 

սլայդ – շոու պրեզենտացիա ուսանողների ներկայացմամբ (ուղեկցող, նախաձեռնող ՝ Գ. 

Ծերունյան):  

✓ Քայլարշավ  դեպի Վարդբաղ (կազմակերպիչ՝ Վ. Ասատրյան): 

 

Քանի որ առաջիկայում քոլեջները գնալու են հավատարմագրման, ՇՊՀ քոլեջը 

2018 – 2019 ուստարում ձևավորել է որակի հանձնախումբ (այսուհետ ՈՀ):  

Քոլեջի որակի հանձնախմբի կողմից կատարվել են հետևյալ աշխատանքները. 

• վերանայվել և թվայնացվել են գնահատման գործիքների հարցարանները /սա 

բարելավման մեծ քայլ է, ինչու չէ, նաև բնապահպանական արշավ. թուղթը 

խնայելով ՝ կանխենք ծառահատումը/, 

• ստեղծվել է ուսանողների և դասախոսական անձնակազմի էլեկտրոնային 

տեղեկատվական շտեմարանը, 

• ստեղծվեց և դեռ համալրման փուլում է 3 և ավելի ուսումնական տարիների 

անդրադարձով քոլեջում տեղի ունեցած տարատեսակ միջոցառումների, 

իրադարձությունների էլեկտրոնային շտեմարանը, դասակարգվում են կինո-

ֆոտո- ֆոնո փաստաթղթերն ըստ ժամանակագրության,  

• մշակվել է ուսանողների կարիքների վերհանման կարգը, դասավանդողների 

մասնագիտական որակների և նրանց աշխատանքի գնահատման ընթացակարգը, 

որոնք քննարկման փուլում են։ 
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11.2. ՇՊՀ-Ի ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ 

2018-2019 ուսումնական տարում դպրոցն իր աշխատանքները կազմակերպել  է 

19 դասարաններում /տես աղյուսակ 1/,   361 աշակերտի համար /տես աղյուսակ 2/,  5 

հոսքերում ՝ ընդհանուր, հումանիտար, ֆիզմաթ, կենսաքիմա և տնտեսագիտական:  

Դպրոցի ուսուցչական համակազմում ընդգրկված են 49 մասնագետներ՝ միջինը 

14.3 դրույք ծանրաբեռնվածությամբ /տես աղյուսակ 3/: Դպրոցում ուսումնական 

գործընթացն իրականացվում է  ներառական կրթության իրականացմանը վերաբերվող 

չափանիշների և հավասարության ապահովման խնդիրների  հաշվառմամբ: 

2018-2019 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: 
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Աղյուսակ 1. Դասարանների թիվը` ընթացիկ և նախորդ ուստարիների համար 

Դասարանների թիվը 
2017-2018 

ուստարի 

2018-2019 

ուստարի 

7-րդ դասարան 1 - 

8-րդ դասարան 1 1 

9-րդ դասարան 1 1 

10-րդ դասարան 5 4 

11-րդ դասարան 8 5 

12–րդ դասարան 4 8 

Ընդամենը 20 19 

 

 

Աղյուսակ 2. Ընդհանուր տվյալներ սովորողների վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 

ուստարիների համար 

Ցուցանիշը 
2017-2018 

ուստարի 

2018-2019 

ուստարի 

Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական 

տարվա սկզբին` տվյալ ուստարվա սեպտեմբերի 1-ի 

դրությամբ 

332 351 

Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական 

տարվա վերջին` տվյալ ուստարվա մայիսի 25-ի 

դրությամբ 

330 361 

Ուսումնական տարվա ընթացքում ընդունված 

սովորողների թիվը 
22 19 

Ուսումնական տարվա ընթացքում հեռացած 

սովորողների թիվը 
24 9 
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Աղյուսակ 3. Ընդհանուր տվյալներ ուսուցիչների վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 

ուստարիների համար 

 

 

 

 

Ցուցանիշը 
2017-2018 

ուստարի 

2018-2019 

ուստարի 

Ուսուցիչների ընդհանուր թիվը 52 49 

Ուսուցիչների միջին շաբաթական 

ծանրաբեռնվածությունը կամ դրույքաչափը 
13,4 14,3 
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12.  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  

 

<<ՇՊՀ>> ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ 

                                                          

   (հազ. դրամ) 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ  ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ  ՄՈՒՏՔԵՐԻ (ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ) 

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ 

2019թ. եկամուտների 

և ծախսերի 

նախահաշվով 

նախատեսված 

գումարը              

Փաստացի 
Գերակատարում(+)                                                                                                                  

Թերակատարում(-) 

1 
 Եկամուտներ վճարովի ուսուցման 

ծառայությունից 
511 700 450 332 -61 368 

2 
 Եկամուտներ պետական բյուջեից 

ստացվող ֆինանսավորումից 
430 326 446 646 16 320 

  Բացվածք՝ ավագ դպրոց- 76,813 հազ.դրամ, քոլեջ- 46,620 հազ.դրամ, համալսարան-323,213 հազ.դրամ: 

3 Դրամաշնորհային ծրագրերից, այդ թվում՝ 28 572 38 089 9 517 

  Էրազմուս + Բուստ   7 119 7 119 

  G20066   3 886 3 886 

  Գիտության կոմիտեի կողմից թեմատիկ  17 572 27 084 9 512 

4 Այլ եկամուտներ (բուֆետներ) 9 500 10 232 732 
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5 Այլ մուտքեր, այդ թվում՝ 6 000 35 182 29 182 

  Կարճաժամկետ բանկային վարկեր   25 500 25 500 

  Դասընթացների մասնակցության վճար   1 960 1 960 

  Ոչ գործառնական այլ եկամուտ   15 15 

  
Կրեդիտ պարտքերից և այլ գործառնական 

գործունեությունից 
6 000 5 909 -91 

  
Բանկի տարանցիկ հաշվից գումարների 

վերադարձ 
  1 798 1 798 

Ընդամենը մուտքեր 986 098 980 481 -5 617 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ  ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ  ԵԼՔԵՐԻ (ԾԱԽՍԵՐԻ) 

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ 

2019թ. եկամուտների 

և ծախսերի 

նախահաշվով 

նախատեսված 

գումարը           

Փաստացի 
Գերածախս(+)                                                                                                                  

Թերածախս(-) 

1 
Աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված 

և դրան հավասարեցված միջոցներ 
787 600 778 034 -9 566 

  Բացվածք՝ ավագ դպրոց- 89,535 հազ.դրամ, քոլեջ- 41,782 հազ.դրամ, համալսարան-646,717 հազ.դրամ: 

1.1 
Աշխատավարձ Նորկենտ ծրագրի 

շրջանակներում 
  3 940 3 940 

1.2 
Աշխատավարձ Էրազմուս+ ծրագրերի 

շրջանակներում 
  7 473 7 473 
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1.3 G20066   2 479 2 479 

1.4 Ներբուհական   5 072 5 072 

1.4 

Աշխատավարձ գիտության կոմիտեի 

կողմից ֆինանսավորվող թեմատիկ 

ծրագրերի շրջանակներում  

  22 362 22 362 

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 
55 000 53 798 -1 202 

  Բացվածք՝ ավագ դպրոց- 5,456 հազ.դրամ, քոլեջ- 2,690 հազ.դրամ, համալսարան-45,652 հազ.դրամ: 

3 Կրթաթոշակի ծախսեր 27 741 28 727 986 

4 Վճարումներ պետական բյուջե 10 300 2 990 -7 310 

5 
Կոմունալ վճարումների ծախսեր, այդ 

թվում՝ 
27 100 30 372 3 272 

  Գազ 17 500 19 497 1 997 

  Բացվածք՝ ավագ դպրոց-3,411 հազ.դրամ, քոլեջ-7,139 հազ.դրամ, համալսարան-8,947 հազ.դրամ: 

  Էներգիա 7 200 7 589 389 
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  Բացվածք՝ ավագ դպրոց-470 հազ.դրամ, քոլեջ-776 հազ.դրամ, համալսարան-6,343 հազ.դրամ: 

  Ջրամատակարարում և ջրահեռացում 1 500 2 561 1 061 

  Բացվածք՝ ավագ դպրոց- 459 հազ.դրամ, քոլեջ-477 հազ.դրամ, համալսարան-1,625 հազ.դրամ: 

  Աղբահանություն 600 450 -150 

  Դերատիզացիա 300 275 -25 

6 
Փոստի և հեռահաղորդակցության 

ծառայությունների վճար 
2 530 1 461 -1 069 

7 Գրասենյակային ծախսեր 5 420 2 936 -2 484 

  

Բացվածք՝  <<Սմարթ Լայն>> ՍՊԸ (թուղթ, գրասենյակային այլ պարագաներ)-531 հազ.դրամ, Ա/Ձ 

Սուսաննա Կատայան(թուղթ, գրասենյակային այլ պարագաներ)- 40 հազ.դրամ, <<Նորմա Քարտ>> ՍՊԸ 

(թուղթ, գրասենյակային այլ պարագաներ)-688 հազ.դրամ, <<Գ.Շահպարոնյան>> ՍՊԸ (գրասենյակային 

օժանդակ նյութեր համակարգիչների և այլ սարքերի համար)-87 հազ.դրամ, Ա/Ձ Մարգարիտ 

Արծրունյան(թուղթ, գրասենյակային այլ պարագաներ-1,046 հազ.դրամ, ԱՁ Վ.Մարտիրոսյան-168 

հազ.դրամ, այլ-376 հազ.դրամ: 

8 Տպագրական ծախսեր 5 060 3 229 -1 831 

  

Բացվածք՝ <<Ոսկան Երևանցի>> ԲԲԸ (դիպլոմներ և ներդիրներ)-1,301 հազ.դրամ,  Ա/Ձ Ռուբեն 

Ավետիսյան (ուսանողական գիտաժողովի նյութեր)-997 հազ.դրամ, <<Դպիր գրատուն>>-650 հազ.դրամ, 

ԱՁ Ռուբիկ Ղարիբյան-242 հազ.դրամ, այլ-39 հազ.դրամ: 

9 
Ապրանքանյութական պաշարների 

ձեռքբերման ծախսեր 
7 060 10 520 3 460 
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Բացվածք՝ համակարգչային աքսեսուարներ-87 հազ.դրամ, դեղորայք-74 հազ.դրամ, տնտեսական 

ապրանքներ-739 հազ.դրամ, շինանյութ-41 հազ.դրամ, բուֆետի ապրանքներ-8,435 հազ.դրամ, այլ 

նյութեր-1,144հազ.դրամ: 

10 Տրանսպորտային ծախսեր, այդ թվում՝ 2 280 2 134 -146 

  Վառելիքի և քսայուղի ծախսեր 1 480 1 180 -300 

  
Ավտոսպասարկման և ավտոպահեստամասերի 

ծախսեր 
700 854 154 

  
Տրանսպորտային միջոցների վարձակալության 

ծախսեր 
100 100 0 

11 
Ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր, 

այդ թվում՝ 
15 240 16 334 1 094 

  Աուդիտորական ծառայություններ 1 000 888 -112 

  Բացվածք՝ <<Ասատրյանս>> ՍՊԸ (2018թ.աուդիտ)-888 հազ.դրամ 

  Ապահովագրական ծառայություններ 150 101 -49 

  Ուսումնական պրակտիկա 3 500 2 883 -617 

  
Բացվածք՝ ծառայությունները մատուցվել են 45 կազմակերպությունների կողմից (հիմնականում ՊՈԱԿ-

ներ) 

  Գովազդ և հայտարարություններ 500 955 455 

  Բաժնեգրություն 500 883 383 

  Նոտարական ծառայություն   72 72 

  Էլեկտրոնային ստորագրություն   3 3 

  Իրավաբանական ծառայություններ   500 500 
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  Պահնորդային ծառայություններ 4 080 4 600 520 

  Տեխնիկական անվտանգության սպասարկում   230 230 

  Ուղերձի հեռարձակում   150 150 

  Տեղեկատվական ծառայություն   84 84 

  Հաշվետվության հրապարակում   100 100 

  
Քարթրիջի լիցքավորում (Մհեր Տոնոյան-

քաղիրավական պայմանագրով) 
  1 620 1 620 

  Վերապատրաստման դասընթացներ   418 418 

  Կադաստրային ծառայություն   230 230 

  Գնումների համակարգման ծառայություն   1 132 1 132 

  ՀԴՄ-ի սպասարկման վճար   17 17 

  Բանկային ծառայության վճարներ    191 191 

  Գազասպառման համակարգի սպասարկում   152 152 

  Բուժզննում   226 226 

  Գնահատման ծառայություն   24 24 

  Հրշեջ անվտանգության ծառայություն   96 96 

  Հայկական ծրագրեր   230 230 

  Գրախոսություն   60 60 

  
Գիտական տեղեկագրերի սրբագրում և 

մակետավորում  
  489 489 

12 Ներկայացուցչական ծախսեր 1 500 351 -1 149 

13 Անդամավճարների ծախսեր 250 189 -61 
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14 Վարձակալության ծախսեր 320 160 -160 

15 

Գործուղման ծախսեր (այդ թվում 

միջազգային) 10 100 14 265 4 165 
Պարզաբանում. Գործուղման ծախսերի գերածախսը՝ 4,165 հազ.դրամ, գոյացել է Էրազմուս+ ծրագրի և գիտպետկոմի ծրագրերի 

շրջանակներում կատարված գործուղման ծախսերից, որոնց հանրագումարը կազմել է 6,906 հազ.դրամ (այդ թվում՝ Էրազմուս+ 

ծրագիր-4,566 հազ.դրամ, գիտպետկոմի ծրագրեր-2,340 հազ.դրամ ): Այս հանգամանքը հաշվի առնելու դեպքում կարող ենք պնդել, 

որ առկա է թերածախս 2,741 հազ.դրամի չափով (4,165-6,906):  

16 
Նպատակային ֆինանսավորումների 

ծախսեր 
1 000 0 -1 000 

17 Գրադարանային ծախսեր 700 705 5 

18 Այլ ծախսեր, այդ թվում՝ 19 750 18 719 -1 031 

  ԳՊԿ-ի չօգտագործված ԱԱՀ-ի հետ վերադարձ   704 704 

  Բարեգործական ծախսեր 1 500 100 -1 400 

  Ուսադիրների ձեռքբերում   29 29 

  
Որակավորման քննության մասնակցության 

վճար 
  50 50 

  Երկարամյա ծառայության նպաստ   1 232 1 232 

  
Ներառական կրթության սովորողների սննդի 

վճար 
  1 181 1 181 

  
Ներառական կրթության սովորողների 

ճանապարհածախս 
  253 253 
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  Տույժեր և տուգանքներ (Վեոլիա Ջուր)   237 237 

  Խրախուսում և աջակցություն, օգնություն   617 617 

  Հուշանվերներ, ծաղիկներ և ծաղկեպսակներ 450 20 -430 

  
ՆՄՀ ծրագրի չօգտագործված գումարի 

վերադարձ 
  1 515 1 515 

  Վարկի  մարում   9 000 9 000 

  Վարկի տոկոսի մարում   350 350 

  Ուսխորհրդի ծախսեր 500 116 -384 

  
Գիտաժողովի կազմակերպման 

հյուրասիրություն 
  335 335 

  Ավագ դպրոցի դասագրքերի արժեք   1 262 1 262 

  
Շիրակջրմուղկոյուղի ընկերության կողմից 

բռնագանձված գումար 
  60 60 

  

Արտարժույթի փոխարկումից և փոխարժեքային 

տարբերություններից ծախսեր ABioNet ծրագրի 

շրջանակներում 

  1 658 1 658 

19 
Ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերում, այդ 

թվում՝ 
4 990 16 091 11 101 

  Համակարգչային գույք   1 454 1 454 

  

Լաբորատոր սարքեր Abionet ծրագրի 

շրջանակներում 
  14 500 14 500 

  Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ   137 137 
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Պարզաբանում. Ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման մասով գերածախսը՝  11,101 հազ.դրամ, գոյացել է  Abionet  ծրագրի 

շրջանակներում կատարված լաբորատոր սարքավորումների գնումներից, որոնք չէին նախատեսվել: Եթե հաշվի առնենք այս 

հանգամանքը, իրականում առկա է թերածախս 3,399 հազ.դրամի չափով (11,101-14,500): 

20 
Հիմնանորոգման և ընթացիկ նորոգման 

ծախսեր 
2 000 0 -2 000 

Ընդամենը ելքեր՝ 985 941 1 022 341 36 400 

  Գլխավոր հաշվապահ՝                                                    Ռաֆֆի Քալաջյան   

          

  Գլխավոր ֆինանսիստ՝                                                   Գոհարիկ Պետրոսյան   

          

 

 

 

 

 


