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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  

Շիրակի մայր բուհը՝ Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանը 

(նախկինում՝ Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ), հիմնադրվել է 1934թ.-ին, և հիմնադրման առաջին իսկ տարվանից 

Հայաստանի հյուսիսային մասում ծավալել ու շարունակում է ծավալել կրթական, 

գիտական և մշակութային գործունեություն: Այն Շիրակի մարզում տասնամյակներ 

շարունակ կրթական բազմաբեղուն գործունեություն ծավալած մանկավարժական միակ 

հաստատությունն է, որի դերակատարությունը տարածաշրջանում անգնահատելի է: 

ՇՊՀ-ի գործունեությունը միտված է ժամանակակից կրթական բարեփոխումների 

ոգով կրթության կազմակերպմանը՝ իրականացնելով մատուցվող ծառայությունների 

շարունակական բարելավում: 

2020-2021 հաշվետու ուստարում  ՇՊՀ-ն շարունակել է գործառնել որպես 

հավատարմագրված  համալսարան՝ իր գործունեության տիրույթում պահելով առկա 

մարտահրավերներն ընդունելու, ճգնաժամային իրավիճակները կառավարելու և 

հաղթահարելու, ուսումնական գործընթացները կանոնակարգելու և ուսանողակենտրոն 

կրթական միջավայր ունենալու ռազմավարությունը: 

Առաջնորդվելով ՊԻԳԲ Դեմինգի շրջափուլով՝  ՇՊՀ-ի գործունեությունը միտված 

է եղել և մնում է ժամանակակից կրթական բարեփոխումների ոգով 

ուսումնագիտակրթական գործունեության 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 համավարակի և Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում 

ստեղծված իրավիճակով և հեռավար ուսուցման կազմակերպման ու իրականացման 

դժվարություններովֈ Ստեղծված խոչընդոտները բուհը պատվով հաղթահարել է՝ 

շնորհիվ համախմբված և արդյունավետ աշխատանքի: 

http://gspi.am/media/pdf/1391ed9ffc679f1a25191ec5d0e5f091.pdf
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Հարկ է նշել, որ բազմաթիվ մարտահրավերների առկայության պայմաններում 

բուհը ոչ միայն կանոնակարգել է ուսումնագիտական և կրթադաստիարակչական 

գործընթացները, այլև շարունակական կերպով  ընդլայնել է միջազգայնացման, 

համագործակցության ուղղությունները, ձևավորել է գրավիչ և ուսանողակենտրոն 

կրթական միջավայր՝ միաժամանակ ապահովելով ինտելեկտուալ ու 

մարզամշակութային զարգացման ժամանցի հնարավորություններ: 

Գործունեության տարեկան հաշվետվությունը կազմելիս առաջնորդվել ենք 

ՈԱԱԿ-ի սահմանած 10 չափանիշներովֈ  

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, Հոգաբարձուների և Գիտական 

խորհուրդների կազմերի,  կազմակերպական կառավարման  և վարչարարության 

ուղղությամբ կատարված ու նախատեսվող քայլերի մասին: 

«Մասնագիտության կրթական ծրագրեր» բաժնում ներկայացված են 2020-2021 

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 կազմն ըստ գիտական աստիճանի և 

կոչման, ինչպես նաև տարիքային բաժանման: Բաժնում ամփոփված է նաև 

տեղեկատվություն պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստումների 
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մասին: 

«Հետազոտություն և զարգացում» բաժնում ամփոփված է համալսարանի 

գիտահետազոտական գործունեության ընթացիկ պատկերը (գիտական աշխատանքներ, 

գիտաժողովներին մասնակցություն, գիտական տեղեկագիր, գիտական գործունեության 

խրախուսում, դրամաշնորհային ծրագրեր և այլն): 

Հաշվետվության «Ենթակառուցվածք և ռեսուրսներ» մասը նեկայացնում է 

համալսարանի ուսումնական, ուսումնագիտական շինությունների ծավալային 

ցուցանիշները և տեղեկատվություն ընթացիկ տեխնիկական հագեցվածության մասին: 

«Հասարակական պատասխանատվություն» բաժնում ներկայացվում է 

համալսարանի՝ հասարակության հետ կապերի և լրատվության ուղղությամբ 

իրականացված աշխատանքների վերլուծությունը: 

«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: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամփոփ տեղեկատվություն է ներկայացված 

նաև ՇՊՀ-ի քոլեջի և դպրոցի գործունեության  հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալֈ  

Վերջին բաժնում ներկայացված է համալսարանի հաշվետու տարվա 

ֆինանսական հաշվետվությունը: 
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1..ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ  ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ  
 

Շիրակի պետական համալսարանի առաքելությունը և նպատակները, որպես 

իրավահաջորդի,  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
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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-ովֈ  Բուհի հիմնական 

նպատակները ներկայացված են կանոնադրության մեջ:  
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Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ հիմնադրամի կանոնադրության մեջ 

կատարվել են հետևյալ փոփոխությունները. 

1. 26-րդ կետը վերաշարադրվել է այսպես. 

   «ՇՊՀ-ի կառավարման բարձրագույն և հսկողություն իրականացնող մարմինը 

հոգաբարձուների խորհուրդն է, որի լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է: 

Հոգաբարձուների խորհուրդը ձևավորվում է ՇՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի, 

սովորողների, հիմնադրի և լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներից: ՇՊՀ-ի 

հոգաբարձուների խորհրդի անդամների թիվը 20-ն է: Խորհուրդը համարվում է 

ձևավորված, եթե նշանակվել են խորհրդի անդամների կեսից ավելին»: 

Փոփ. 04.05.21թ. ՀՀ Կառավարության թիվ 704-Ն որոշմամբ 

 

2. 56-րդ կետը վերաշարադրվել է այսպես. 

 «ՇՊՀ ռեկտորի պաշտոնում կարող է ընտրվել այն անձը, որն ունի գիտական 

աստիճան և առնվազն հինգ տարվա ակադեմիական և գիտական գործունեության 

ստաժ»: 

Փոփ. 29.07.21թ. ՀՀ Կառավարության թիվ 1248-Ն որոշմամբ 

 

Բուհի ծավալած գործունեությունը և վարած քաղաքականությունը համահունչ են 

ՇՊՀ-ի առաքելությանն ու նպատակներին և համապատասխանում են ՇՊՀ-ի 

կանոնադրությանը: 

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: 

Շուտով Հոգաբարձուների խորհրդին կներկայացվի համալսարանի առաջիկա 

տարիների զարգացման հնգամյա ռազմավարական ծրագիրը, որն առանցքային ուղենիշ 

է լինելու  համալսրանի առաջիկա տարիների զարգացման համարֈ 
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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 Ա ԿԱ Ն  Խ ՈՐ ՀՈ Ւ Ր Դ ՆԵ ՐԻ  ԿԱ ԶՄԵ Ր Ը  

 

Շ ՊՀ -ի  կ ա ռ ու ցվ 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 համապատասխանֈ 

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): 

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

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

 

 

ՇՊՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ ՀԱՇՎԵՏՈՒ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ՍԿԶԲՈՒՄ 

№ 
ԱՆՈՒՆ 

ԱԶԳԱՆՈՒՆ, 
ՊԱՇՏՈՆ 

1. Կարեն 

Սարուխանյան 
ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր 

2. 
Լուսինե 

Առաքելյան 
ՀՀ ԿԳՄՍ  նախարարի տեղակալ 

3. Սոֆյա Հովսեփյան ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր 

4. 
Ռոբերտ 

Սուքիասյան 

ԿԳՄՍՆ աշխատակազմի բարձրագույն ու 

հետբուհական 

կրթության բաժնի վարիչ 

5. Կարեն Ավագյան Գյումրու ավիամոդելային խմբակի ղեկավար 

6. Լևոն Բարսեղյան Ժուռնալիստների §Ասպարեզ¦ ակումբի խորհրդի 

նախագահ 

7. Սուրեն 

Մանուկյան 
Ամերիկյան համալսարանի դասախոս 

8. 
Սեյրան 

Մարտիրոսյան 
«Ա. Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների 

պաշտպանության հայկական կենտրոն¦-ի տնօրեն 
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2020թ. նոյեմբերին ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհուրդը լուծարվել էֈ Համալսարանը 

հաշվետու ժամանակաշրջանի մնացյալ ընթացքում հոգաբարձուների խորհուրդ չի 

ունեցել և միայն ՀՀ վարչապետ Ն. Փաշինյանի 2021թ. դեկտեմբերի 8-ի 1389-Ա որոշմամբ 

հաստատվել է «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի կազմը: 

 

ՇՊՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ  ԿԱԶՄԸ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ 

ՍԿԶԲՈՒՄ 

9. 
Աիդա 

Գարեգինյան 
«ՇՊՀ» հիմնադրամի ռուսաց լեզվի և գրականության 

ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. թեկնածու 

10. 
Նաշիկ 

Հարությունյան 

 

«ՇՊՀ» հիմնադրամի մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ՏՏ 

ամբիոնի դոցենտ, ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու 

11. 
Գրիգոր 

Բարսեղյան 
«ՇՊՀ» հիմնադրամի ֆիզիկական դաստիարակության 

տեսության և մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս 

12. 
Խաչատուր 

Իսրայելյան 

«ՇՊՀ» հիմնադրամի գործարարության և 

վարչարարության 

ամբիոնի դասախոս 

13. 
Արտուշ 

Խաչատրյան 

«ՇՊՀ» հիմնադրամի  ֆիզիկական 

դաստիարակության տեսության և մեթոդիկայի 

ամբիոնի դասախոս 

14. Ռիմա Պողոսյան 
«ՇՊՀ» հիմնադրամի բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի կառավարում բաժնի III կուրսի 

ուսանողուհի 

 

 

1.  Գիտական խորհրդի նախագահ, 

ռեկտորի ԺՊ  

 Սերոբյան Երվանդ  

2.  Ուսումնամեթոդական գործընթացի 

կառավարման կենտրոնի 

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ 

 Ավետիսյան Նազելի 

3.   ՇՊՀ պրոռեկտոր-աշխատակազմի 

ղեկավար 

 

 Նիկողոսյան Գագիկ 
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4.  Արտաքին համագործակցության և 

հասարակայնության հետ կապերի 

կենտրոնի տնօրեն 

 

 Մելքոնյան Հովիկ  

5.  Գիտական քաղաքականության, 

որակի ապահովման ու 

կառավարման կենտրոնի տնօրեն 

 Սարգսյան Արմենուհի 

6.  Գրադարան-ուսումնագիտական 

 խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և  

ՏՏ կենտրոնի տնօրեն 

 Խաչատրյան Թերեզա 

7.  Գիտական քարտուղար (գիտական 

խորհրդի քարտուղար) 

 Պետրոսյան Կարինե 

8.  Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի դեկան  

 Պողոսյան Բագրատ  

9.  Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի դեկան 

 Մելիքյան Թամարա 

10.  Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի դեկան 

 

 

ֆակուլտետի դեկան 

 Հովհաննիսյան Օֆելյա 

11.  Մանկավարժության ֆակուլտետի 

դեկան 

 Մարդոյան Ռուզաննա  

12.  Ռազմական ամբիոնի պետ  Մկրտչյան Արթուր  

13.  ՇՊՀ քոլեջի տնօրեն  Այվազյան Կարինե 

14.   ՇՊՀ ավագ դպրոցի տնօրեն  Դարբինյան Կարեն 

15.  ՇՊՀ արհմիության նախագահ  Խաչատրյան Վալերի 

16.  Մ.գ.դ, պրոֆեսոր,  

(ամենաերիտասարդ դոկտոր) 

 Սողոյան Սպարտակ 

17.  Մ.գ.դ, պրոֆեսոր, (ամենատարեց 

դոկտոր) 

 Մկոյան Արտաշես 

18.  ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ. 

գիտությունների դոկտոր, 

մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի  

և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ամբիոնի պրոֆեսոր 

 Սարգսյան Սամվել 
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19.  Աշխարհագրության, 

կենսաբանության և քիմիայի  

ամբիոնի վարիչ, աշխարհագրական 

գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

 Մարտիրոսյան Լևոն 

20.  Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի գործարարության և 

վարչարարության ամբիոնի  

վարիչի ԺՊ, տնտ.գ.թ., դոցենտ 

 Մկրտչյան Արթուր 

21.   Մանկավարժության ֆակուլտետի 

մանկավարժության ամբիոնի վարիչի 

ԺՊ, մ.գ.թ., դոցենտ 

 Ղուկասյան Լուսիկ 

22.  Մանկավարժության ֆակուլտետի 

ֆիզիկական դաստիարակության 

տեսության և մեթոդիկայի ամբիոնի 

վարիչի ԺՊ,  մ.գ.թ., դոցենտ 

 Աղանյան Գևորգ 

23.  Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի 

պատմության և փիլիսոփայության 

 ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  պ.գ.թ., դոցենտ  

 Խորիկյան Հովհաննես 

24.  Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի  

ֆակուլտետի իրավագիտության և 

քաղաքագիտության   

ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  պ.գ.թ., դոցենտ 

 Հովհաննիսյան Արտակ 

25. Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի 

հոգեբանության  ամբիոնի վարիչի 

ԺՊ, հոգ.գ.թ., դոցենտ 

  Սահակյան Կարինե 

26. Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի անգլերեն 

լեզվի և գրականության ամբիոնի 

վարիչ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր  

 Հովհաննիսյան Անահիտ 

27. Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի  

ֆակուլտետի հայոց լեզվի և 

գրականության ամբիոնի  

դոցենտ, բան. գիտ. դոկտոր 

 Հայրապետյան Սերգո 

28. 

 

Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի արվեստի 

ամբիոնի վարիչի ԺՊ, մ.գ.թ., 

ասիստենտ 

 Կուրազյան Օֆելյա 
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29. Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի 

միջմշակութային հաղորդակցության 

և զբոսաշրջության ամբիոնի վարիչի 

ԺՊ, բ.գ.թ., ասիստենտ   

 Տեր-Ադամյան Շուշան 

30. Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի 

և գրականության ամբիոնի վարիչի 

ԺՊ,  բ.գ.թ., դոցենտ 

 Մաթևոսյան Էվելինա 

31. Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի ինֆորմատիկա և 

կիրառական մաթեմատիկա  

մասնագիտության 2-րդ կուրսի 

ուսանողուհի 

 Համբարյան Ժենյա 

32. Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի մաթեմատիկա 

մասնագիտության 2-րդ կուրսի  

ուսանողուհի 

 Հովհաննիսյան Յուլյանա 

33. Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի կենսաբանություն  

մասնագիտության 2-րդ կուրսի 

ուսանողուհի 

 Թադևոսյան Սեդա 

34. Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի  «Ռուսաց 

լեզու և գրականություն» 

մասնագիտության 3-րդ կուրսի 

ուսանողուհի 

 Վիրաբյան Ալլա 

35. Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի  

թարգմանչական գործ՝ անգլերեն  

և ռուսերեն մասնագիտության 4-րդ 

կուրսի ուսանողուհի 

 Ամիրխանյան Անուշ 

36. Մանկավարժության ֆակուլտետի 

տարրական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա  մասնագիտության 4-րդ 

կուրսի ուսանողուհի 

 Քոչարյան Անահիտ 

37. Մանկավարժության ֆակուլտետի  

ֆիզիկական դաստիարակություն և 

սպորտային մարզումներ 

մասնագիտության 2-րդ կուրսի 

ուսանող 

 Խաչատրյան Կարեն  
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2020-2021 ուսումնական տարվա ընթացքում գիտական խորհրդի կազմի 

փոփոխությունների մասին. 

02.09.2020թ . ՇՊՀ ռեկտորի ԺՊ-ի  թիվ 67/1 հրամանի համաձայն դադարեցնել  

1. Կարինե Այվազյանի լիազորությունները գիտական խորհրդում` ՇՊՀ հիմնադրամի 

քոլեջի նոր տնօրեն նշանակվելու կապակցությամբ:  

2.Աշոտ Դավինյանին նշանակել գիտական խորհրդի անդամ, ով, համաձայն ՇՊՀ 

ռեկտորի ԺՊ Ե. Սերոբյանի թիվ 18 հրամանի (31.08.2020թ.), երկու ամիս փորձաշրջանով 

նշանակվել է ՇՊՀ հիմնադրամի քոլեջի տնօրեն:    

 

18.09.2020թ . ՇՊՀ ռեկտորի ԺՊ-ի  թիվ 75 հրամանի համաձայն 

1. Անուշ Վռամի Ամիրխանյանի և Անահիտ Կարապետի Քոչարյանի 

լիազորությունները գիտական խորհրդի կազմում դադարեցնել՝ պայմանավորված 

բուհն ավարտելու իրողությամբֈ 

2. Սեդա Ռազմիկի Թադևոսյանի լիազորությունները գիտական խորհրդի կազմում 

դադարեցնել՝ համաձայն իր դիմումի (28.05.2019թ․ )ֈ   

11.01.2021թ. ՇՊՀ ռեկտորի ԺՊ-ի  թիվ 1 հրամանի համաձայն 

ՇՊՀ ուսանողական կազմից գիտական խորհրդի անդամներ նշանակել  

1.Վարդուհի Մուրազյանին-հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի 

անգլերեն լեզու և գրականության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի, 

2. Ամալյա Գալստյանին- բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի մաթեմատիկա 

մագիստրատուրայի I կուրսի ուսանողուհի, 

38. Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի 

«Պատմություն»  մասնագիտության  

մագիստրատուրայի 1-ին  կուրսի 

ուսանող 

 Աթոյան Արտյոմ 

39. Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի 

«Սոցիոլոգիա»  մասնագիտության 3-

րդ  կուրսի ուսանողուհի 

 Հովհաննիսյան 

Հռիփսիմե 

40. Ռազմական ամբիոնի  «Նախնական 

զինվորական պատրաստություն»  

մասնագիտության   3-րդ կուրսի 

ուսանողուհի  

 Սարգսյան Սվետլանա 
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3. Շուշաննա Աթոյանին- հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի 

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի, 

 

28.04.2021թ. ՇՊՀ ռեկտորի ԺՊ-ի  թիվ 37 հրամանի համաձայն 

1. Դադարեցնել պատմական գիտությունների դոկտոր Հովհաննես Խորիկյանի՝ ՇՊՀ 

հիմնադրամի գիտական խորհրդի ընտրված անդամի լիազորությունները` համաձայն 

իր դիմումի, 

ա. Դադարեցնել մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Սպարտակ 

Սողոյանի, որպես ամենաերիտասարդ դոկտորի գիտական խորհրդի անդամի 

լիազորությունները, 

բ. Հովհաննես Խորիկյանին նշանակել գիտական խորհրդի անդամ` որպես 

ամենաերիտասարդ դոկտորի: 

 

17.05.2021թ. ՇՊՀ ռեկտորի ԺՊ-ի  թիվ  52  հրամանի համաձայն 

Հիմք ընդունելով ՇՊՀ-ի ռեկտորի ԺՊ-ի 14.05.2021թ.-ի թիվ 47 հրամանը, համաձայն որի 

Բագրատ Ժորայի Պողոսյանը ազատվել է բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի 

դեկանի պաշտոնից, 17.05.2021թ.-ից  դադարեցնել նրա  գիտական խորհրդի անդամի 

լիազորությունները:  

 

04.06.2021թ. ՇՊՀ ռեկտորի ԺՊ-ի  թիվ 65 հրամանի համաձայն  

Գիտական խորհրդի կազմում որպես ընտրված անդամ ընդգրկել Սոցիալական 

գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի  «Պատմության և փիլիսոփայության 

ամբիոն»-ի վարիչի ԺՊ, պատմ. գիտ. թեկնածու Արշավիր Գասպարյանին: 

 

14.06.2021թ. ՇՊՀ ռեկտորի ԺՊ-ի  թիվ 72/1 հրամանի համաձայն 

ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի կազմում ընտրված ներքոգրյալ սովորողների 

լիազորությունները դադարեցնել. 

1.  Վիրաբյան Ալլա - Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի «Ռուսաց 

լեզու և գրականություն»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի, 

2.  Մուրազյան Վարդուհի – Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի 

«Անգլերեն  լեզու և գրականություն»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի, 
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3.   Աթոյան Շուշաննա - Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետի 

«Անգլերեն  լեզու և գրականություն»  մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի, 

4.  Աթոյան Արտյոմ - Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի   

«Պատմություն» մասնագիտության մագիստրատուրայի  2-րդ կուրսի ուսանող, 

5. Հովհաննիսյան Հռիփսիմե - Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետի   

«Սոցիոլոգիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի,  

6. Սարգսյան Սվետլանա- Ռազմական ամբիոնի «Նախնական զինվորական 

պատրաստություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի: 

 

14.07.2021թ. ՇՊՀ ռեկտորի ԺՊ-ի  թիվ 83 հրամանի համաձայն 

ՇՊՀ ուսանողական կազմից գիտական խորհրդի անդամներ նշանակել. 

1. Լիլիթ  Սարգիսի Մխիթարյան - Հումանիտար գիտությունների և արվեստի  

ֆակուլտետի «Թարգմանչական գործ»  մասնագիտության (անգլերեն-հայերեն 2-րդ 

կուրսի ուսանողուհի,   

2. Անժելա Հովիկի Հովհաննիսյան- Մանկավարժության ֆակուլտետի «Տարրական 

մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի  ուսանողուհի,   

3. Մարգարիտ Էլբակի Թադևոսյան- Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի 

ֆակուլտետի «Հոգեբանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի  ուսանողուհի,   

4. Մերի  Արթուրի Ղազարյան- Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի 

ֆակուլտետի «Սոցիոլոգիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի  ուսանողուհի,   

5. Արուսյակ Միշայի Գրիգորյան- Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի 

«Քարտեզագրություն և կատաստրային գործ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի  

ուսանողուհի,   

6. Ելենա Համլետի Մինասյան - Ռազմական ամբիոնի «Նախնական զինվորական 

պատրաստություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի:   
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ՇՊՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ ԿԱԶՄԸ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ 

ՍԿԶԲՈՒՄ 

 

1.Ռեկտորատի նախագահ՝   ռեկտորի ԺՊ 

 

 

 

կատարողնախագահ, ռեկտոր՝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ե. Սերոբյան 

2. Ռեկտորատի քարտուղար, գիտական 

քարտուղար՝ 

 

3.Պրոռեկտոր-աշխատակազմի ղեկավարի 

ԺՊ 

4.ՈՒսումնամեթոդական գործընթացի 

կառավարման կենտրոնի   պրոռեկտոր-

տնօրենի ՊԿ 

 

 

 

 

 

 

 

Պպ 

 

 

 

 

 

 

 

Կ. Պետրոսյան 

Գ. Նիկողոսյան 

 

Ն. Ավետիսյան 

 

Ն. Ավետիսյան 5.Ռեկտորի օգնական՝ 

6.Ֆինանսատնտեսական 

վերլուծությունների, ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվ.    բաժնի վարիչ-

գլխավոր հաշվապահ՝ 

 

7.Արհեստակցական կազմակերպության 

նախագահ՝ 

 

8.Գիտական  քաղաքականության, որակի 

ապահովման և կառավարման կենտրոնի 

տնօրեն՝ 

9.Արտաքին համագործակցության և 

հասարակայնության հետ կապերի 

կենտրոնի տնօրեն՝ 

 

10.Գրադարան-ուսումնագիտական 

խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ 

կենտրոնի տնօրեն՝ 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

Ս. Շահպարոնյան 

 

Ռ. Քալաջյան 

 

Վ. Խաչատրյան 

 

Ա. Սարգսյան 

 

Հ. Մելքոնյան 

 

 

Թ. Խաչատրյան 
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11.Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի դեկան 

 

12.Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետի դեկան՝  

 

13.Մանկավարժության ֆակուլտետի  

դեկան՝  

 

14.Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետի դեկան՝ 

 

15.Ռազմական ամբիոնի պետ՝ 

16.Անձն.կառ.և իրավ.ապահովման բաժնի 

պետ՝  

 

 Բ. Պողոսյան 

 

Թ. Մելիքյան 

 

Ռ. Մարդոյան 

 

Օ. Հովհաննիսյան 

 

Ա. Մկրտչյան 

Ա. Հովհաննիսյան 

2020-2021 ուսումնական տարում ռեկտորատի կազմում տեղի են ունեցել հետևյալ 

փոփոխությունները. 14.07.2021թ. ՇՊՀ ռեկտորի ԺՊ-ի հրամանի համաձայն, hիմք 

ընդունելով ՇՊՀ-ի ռեկտորի ԺՊ-ի 14.05.2021թ.-ի թիվ 47 հրամանը, համաձայն որի 

Բագրատ Ժորայի Պողոսյանը ազատվել է Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի 

դեկանի պաշտոնից, ս.թ. մայիսի 17-ից  դադարեցնել նրա ռեկտորատի անդամի 

լիազորությունները  և 17.05.2021թ.-ից  նրա փոխարեն ռեկտորատի  անդամ նշանակել 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկանի պարտականությունները կատարող 

Լևոն Մովսեսի Մարտիրոսյանին:  
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2.2 ՇՊՀ-ի ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

ՇՊՀ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումներն են կենտրոնները, 

ֆակուլտետները, ամբիոնները, Ռազմական ամբիոնը, 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 մարդկային և 

նյութատեխնիկական անհրաժեշտ ռեսուրսներով: 

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:  

ՊԴԿ-ն և 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 արձանագությունները)ֈ 

Համալսարանի կառավարման գործընթացում, մասնավորապես պլանավորման 

մեջ, կարևորվում է ուսումնական գործընթացը կանոնակարգող ներհամալսարանական  

նորմատիվային ակտերի ընդունումը, որոնք ներքին և արտաքին շահառուների համար 

հստակ ու կանխատեսելի են դարձնում կրթական գործընթացը: Իրականացված 

բարեփոխումների շրջանակներում մշակվել և նախնական քննարկման համար  

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 

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 կենտրոնների ղեկավարների տարեկան 

հաշվետվություններ և դրանց  գնահատում: 

5. Ռեկտորի հաշվետվություն համալսարանի ուստարվա գործունեության 

վերաբերյալ: 

http://shsu.am/internal_legal_acts/
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Մշտադիտարկման արդյունքներն օգտագործվում են գործընթացների 

իրականացման արդյունավետությունը բարձրացնելու և պլանավորման բարելավման 

համարֈ 

ՇՊՀ-ն իր գործունեությունն իրականացնելիս հենվում է իր գործունեության հետ 

կապված տեղեկատվության հավաքագրման և վերլուծության վրա: Դա թույլ է տալիս 

գնահատելու 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: 
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3.ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐԵՐ  

 
ՇՊՀ-ի ՄԿԾ-ները բխում են նրա առաքելությունիցֈ Հաշվետու 

ժամանակահատվածում համալսարանի չորս ֆակուլտետները և ռազմական ամբիոնը  

իրականացրել են բակալավրի առկա՝ 32, հեռակա՝ 28, մագիստրոսի 25  կրթական 

ծրագրեր, որոնց թողարկման պատասխանատվությունը կրում են մասնագիտական 14 

ամբիոնները:   

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐԵՐՆ  ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ,  

ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎԵՐԻ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

Դասիչ Մասնագիտություն 

Ուսուցման համակարգ 

Առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ամբիոն 
  

011401.05.6 Մաթեմատիկա V V 

011401.04.6 Ֆիզիկա V V 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական 

մաթեմատիկա 
V  

011401.06.6 Ինֆորմատիկա(տեղեկաբանություն)  V 

061105.01.6    Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ V V 

Գործարարության և վարչարարության ամբիոն   

041301.01.6    Կառավարում V V 

041401.01.6 Շուկայագիտություն V  

041101.01.6   Հաշվապահական հաշվառում և հարկում V V 

Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի 

ամբիոն 
  

011401.03.6 Աշխարհագրություն V V 

011401.01.6 Կենսաբանություն V V 

http://gspi.am/media/pdf/0f5900f374619a44e965d6da0768503f.pdf
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053101.02.6 Դեղագործական քիմիա V V 

054201.02.6 Քարտեզագրություն և կադաստրային 

գործ 
V V 

Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն   

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն V V 

032101.01.6 Լրագրություն V V 

Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոն   

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն V V 

023201.01.6 Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և 

ռուսերեն 
V  

023201.01.6 Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և 

հայերեն 
V  

Ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոն   

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն V V 

Միջմշակութային հաղորդակցության և 

զբոսաշրջության ամբիոն 
  

 Զբոսաշրջություն V  

023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն՝ 

ֆրանսերեն և հայերեն 
V  

101801.01.6 Սերվիս V V 

Արվեստի ամբիոն   

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ  V  

011401.11.6 Կերպարվեստ  V 

011401.13.6 Երաժշտական կրթություն  V 

021201.01.6 Դիզայն V  

021201.04.6 Համակարգչային գրաֆիկա V  

Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոն   

011401.18.6 Պատմություն V V 

Իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոն   

011401.08.6 Հասարակագիտություն   V 

042101.01.6 Իրավագիտություն  V 
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031201.01.6 Քաղաքագիտություն V  

Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական 

աշխատանքի ամբիոն 
  

031301.01.6 Հոգեբանություն V V 

092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք V V 

031401.01.6 Սոցիոլոգիա V V 

Մանկավարժության  ամբիոն   

011301.01.6 
Տարրական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա 
V V 

011201.01.6 
Նախադպրոցական մանկավարժություն 

և մեթոդիկա 
 V 

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն  V 

Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և 

մեթոդիկայի ամբիոն 
  

011401.09. 6 
Ֆիզիկական դաստիարակություն և 

սպորտային մարզումներ 
V V 

011401.10.6 Ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա V  

Ռազմական ամբիոն   

011401.16.6 
Նախնական զինվորական 

պատրաստություն  
V V 

 

 

 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

  Դասիչ  Մասնագիտություն 

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոն 

011401.05.7 Մաթեմատիկա 

011401.04.7 Ֆիզիկա 

061101.02.7 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա 

Գործարարության և վարչարարության ամբիոն 

041301.01.7 Կառավարում 

Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի ամբիոն 

011401.03.7 Աշխարհագրություն 
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Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են հետևյալ հիմնական 

գործառույթները. 

 բակալավրի (առկա/հեռակա) և մագիստրատուրայի ՄԿԾ-ների մասնագրերի, 

ուսումնական պլանների ու առարկայական նկարագրերի լրամշակման 

գործընթացի կազմակերպում, վերահսկում: Մասնագիտական ամբիոնների հետ 

քննարկվել են այն հիմնական սկզբունքները, որոնք ուղենշային են լինելու ՄԿԾ-

011401.01.7 Կենսաբանություն 

072101.08.7 Կենսատեխնոլոգիա 

Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն 

011401.19.7 Հայոց լեզու և գրականություն 

Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոն 

011401.21.7 Անգլերեն լեզու և գրականություն 

023201.01.7 Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն-հայերեն 

Ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոն 

011401.20.7 Ռուսաց լեզու և գրականություն 

Արվեստի ամբիոն  

021401.01.7 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ 

Միջմշակութային հաղորդակցության և զբոսաշրջության ամբիոն 

101501.02.7 Կայուն զբոսաշրջություն 

Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոն 

011401.18.7 Պատմություն 

Իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոն 

042101.01.7   Իրավագիտություն 

Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն  

031301.01.7 Հոգեբանություն 

031301.04.7 Զինվորական հոգեբանություն 

092301.01.7   Սոցիալական աշխատանք 

Մանկավարժության  ամբիոն 

011301.01.7 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 

011102.04.7 Կրթության կազմակերպում 

011301.03.7 Սոցիալական մանկավարժություն 

011302.05.7 Հատուկ մանկավարժություն 

011302.04.7 Լոգոպեդիա 

Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և մեթոդիկայի ամբիոն  

011401.09. 7 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ 

Ռազմական ամբիոն 

011401.16.7 Նախնական զինվորական պատրաստություն 
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ների բարելավման գործընթացի համակարգային կազմակերպման 

դիտանկյունիցֈ 

 Առանձնացնելով  և գիտակցելով մասնագիտական կրթական ծրագրերի 

մշտադիտարկման և արդյունավետության գնահատման վերլուծությունների 

կարևորությունը՝ ՈՒԳԿ Կենտրոնը իր մարդկային ռեսուրսների ներուժի 

ներգրավմամբ և Մանկավարժության մասնագիտական ամբիոնի հետ 

համագործակցությամբ 2019թ.-ին  մասնակցել է ՀՀ բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների համար «Բաց հասարակության հիմնադրամներ – 

Հայաստան»  կազմակերպության  կողմից հայտարարված բարձրագույն 

կրթության ոլորտի դրամաշնորհային ծրագրի մրցույթին և դարձել հաղթող 

շահառուֈ Ծրագրի շրջանակում բուհին հնարավորություն է տրվել 

բակալավրիատի կրթական ծրագրի արդյունավետության գնահատում կատարել: 

Կրթական ծրագրի ինքնագնահատումը հնարավորություն է ընձեռել 011301.00.6 

«Ընդհանուր մանկավարժություն» - 011301.01.6 «Տարրական մանկավարժություն 

և մեթոդիկա» մասնագիտության օրինակով բակալավրիատի կրթական ծրագրի 

ինքնագնահատում իրականացնել՝ թույլ տալով կատարել իրական և օբյեկտիվ  

հետազոտական և վերլուծական աշխատանքներֈ Ընդ որում՝ կրթական ծրագրի 

ինքնագնահատման գործընթացի և զեկույցի պատրաստման ընթացքում 

հիմնադրամի կողմից բուհին, մասնավորապես Կենտրոնին տրամադրվել է 

բարձրագույն կրթության ոլորտի միջազգային փորձագետների լրացուցիչ 

խորհրդատվություն՝ գործընթացի բարեվարքությունը, թափանցիկությունն ու 

հաշվետվողականությունն ապահովելու համար, ինչպես նաև մասնակիորեն 

թարմացվել և նորացվել է կենտրոնի նյութատեխնիկական բազան: Ծրագրի 

հիմնական նպատակն է եղել ստեղծված նոր պայմաններում հնարավորություն 

տալ օբյեկտիվ և անաչառ նախագծել որակի փոփոխման և բարելավման իրական 

քայլեր և գործողություններ կրթական ծրագրերի գնահատման, բարելավման 

համար: Վերոնշյալ ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվել է 2020-2021թթ.-

ին, կատարվել են կրթական ծրագրի խորքային և նպատակային 

ինքնագնահատում, իրական և օբյեկտիվ  հետազոտական և վերլուծական 

աշխատանքներ, որոնց արդյունքները, համոզված ենք, նպաստելու են ՄԿԾ-ների 

https://shsu.am/meeting-osf/
https://shsu.am/online-meeting-discussion/
https://shsu.am/online-meeting-discussion/
https://shsu.am/meeting/
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բարելավմանը՝ ապահովելով շրջանավարտների մրցունակության բարձրացումը: 

Ծրագրի արդյունքում ստեղծվել է ուղեցույց, որն ընդգրկում է ոչ միայն վերոնշյալ 

ՄԿԾ-ի ինքնագնահատման արդյունքները, այլև իր մեջ ներառում է 

ինքնագնահատման բոլոր այն չափանիշները, չափորոշիչները, որոնց միջոցով 

հնարավոր է իրականացնել ցանկացած ԿԾ-ի ինքնագնահատում,  հարցերի այն 

շրջանակը, որի միջոցով հնարավոր է կատարել գնահատման աշխատանքներ՝ 

կրթական ծրագրի որակի ապահովման վերջնարդյունքին միտված: Ուղեցույցի 

առանձին գլուխ վերաբերում է հենց այն հարցերի լուծմանը, որոնք կարող են 

օգտակար լինել ոչ միայն ինստիտուցիոնալ, այլև ծրագրային 

հավատարմագրման պատրաստվող ուսումնական հաստատությունների 

համար: Ուղեցույցում ներկայացված է նաև ստեղծված այն գործիքակազմը, որի 

միջոցով հնարավոր է իրականացնել ծրագրային հավաստի ինքնագնահատում: 

Այդ  գործիքակազմի կիրառման շնորհիվ  հնարավոր կլինի կատարելու 

ցանկացած ԿԾ-ի ինքնագնահատում: Ընդ որում, ինքնագնահատումը կատարվել 

է՝ ելակետ ունենալով Դեմինգի շրջափուլի (ՊԻԳԲ) ուղենշային մոտեցումները՝ 

թյունինգ մեթոդաբանությանը համահունչ, ինչպես նաև հաշվի առնելով ԿՓԿՀ-ի 

հիմնական հատկանիշները և պահանջները: Եվ բոլոր այս աշխատանքները 

իրականացվել են մեկ կարևորագույն բաղադրիչի առաջնահերթության 

գիտակցումով, այն է՝ բարեվարքության մշակույթի ձևավորման, տարածման և 

հստակ կիրառման միջոցով: Նշենք նաև, որ վերոնշյալ զեկույցը՝ որպես ՄԿԾ-

ների ինքնագնահատման օրինակ, տրամադրվել է հավատարմագրման 

հանձնախմբին ևս: 

 Առաջնորդվելով թողարկվող մասնագետությունների նկատմամբ գործատուների 

պահանջների փոփոխությամբ և մասնագիտական ամբիոնների հետ 

աշխատանքների արդյունքում՝ 2020-2021 ուստարվա ավարտին Կենտրոնը 

պատրաստել և ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի հաստատմանն է ներկայացրել 

կրթական ծրագրերի բարելավման փաթեթ: Արդյունքում 2021-2022 ուսումնական 

տարվանից արդեն գործում են  բարեփոխված ուսումնական պլաններ 

011301.03.6-«Սոցիալական մանկավարժություն», 011401.03.6-

«Աշխարհագրություն», 053101.02.6-«Դեղագործական քիմիա», 011401.16.6-
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«Նախնական զինվորական պատրաստություն» մասնագիտական կրթական 

ծրագրերի համար: Կրթական ծրագրերում իրականացվել են բովանդակային 

փոփոխություններ, ինչպես օրինակ 011401.03.6-«Աշխարհագրություն» կրթական 

ծրագրում  ներդվել են նոր դասընթացներ՝ «Ռազմական աշխարհագրություն», 

«GIS/Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր», իսկ 011401.16.6-

«Նախնական զինվորական պատրաստություն» մասնագիտական կրթական 

ծրագրում՝ «ՆԶՊ-ի դասավանդման մեթոդիկա» դասընթացը:   053101.02.6 - 

«Դեղագործական քիմիա» մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրերով 

(առկա և հեռակա) ուսումնական պլաններում ներդրվել  են «Մաշկաբանություն» 

և «Կոսմետոլոգիա» առարկաները: Վերոնշյալ փոփոխությունների պատճառով 

տեղի են ունեցել որոշ մոդուլների կրեդիտների և ընդհանուր լսարանային 

ծանրաբեռնվածության ժամաքանակների տեղաշարժեր՝ պահպանելով 

կիսամյակների գումարային կրեդիտները և շաբաթական 

ծանրաբեռնվածությունը: 

Նշենք նաև, որ 2021-2022 ուսումնական տարվանից բակալավրի բոլոր 

կրթական ծրագրերով առկա ուսուցման ուսումնական պլաններում 

«Հասարակագիտություն» (3 կրեդիտ, 90 կրեդիտ/ժամ) դասընթացի 

շրջանակներում «Իրավագիտություն» բաղադրիչի 16 ժամին ավելացվել է ևս 10 

ժամ՝ պայմանավորված հակակոռուպցիոն քաղաքականության հիմունքների 

թեմաների ներառումով: 

 Բարելավման փուլում են գտնվում մի շարք ներքին իրավական ակտեր, որոնք 

հնարավորություն են ընձեռելու  ոչ միայն կրթական ծրագրերի մշակման, 

բարելավման, մշտադիտարկման գործընթացները դարձնել առավել 

արդյունավետ, այլև ապահովել դրանց իրականացման որակը: Ընդ որում, նշենք, 

որ հաշվետու ուստարում ծավալուն աշխատանքներ են իրականացվել ՇՊՀ-ի 

զարգացման ռազմավարական ծրագրի հիմնական ուղղությունների, 

նպատակների և խնդիրների հստակեցման ուղղությամբ, որոնք հիմնված են եղել 

բուհի ինքնավերլուծության, կրթական համակարգում սպասվող 

փոփոխությունների, ժամանակակից մարտահրավերների և համալսարանի 

շահառուների և շահակիցների կարիքների վրա:  
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 Հաշվետու տարում ևս անդրադարձ կատարելով «Ուսանողների ակադեմիական 

տվյալների էլեկտրոնային բազայի» աշխատանքներին՝ պիտի արձանագրել, որ 

այն ունի  հակակոռուպցիոն կարևոր նշանակություն և առավելապես նպաստում 

է  բուհում համապատասխան մշակույթի ամրապնդմանը՝ ապահովելով 

ուսանողների գիտելիքների գնահատման գործընթացի թափանցիկությունն  ու 

հրապարակայնությունը: Այն հնարավորություն է ընձեռում այդ ուղղությամբ 

տարվող աշխատանքների կազմակերպման ու վերահսկման գործընթացի 

արդյունավետության ապահովմանը:  Ընդլայնված հնարավորություններով 

գործող «Ուսանողների ակադեմիական տվյալների էլեկտրոնային բազայի» 

գործարկումը ապահովում է  ուսանողական համակազմի ուսման 

առաջադիմության տվյալների մուտքագրման ու մշակման, քննական 

տեղեկագրերի ու դիպլոմի հավելվածի պատրաստման միասնական 

էլեկտրոնային համակարգով գործընթացի կազմակերպումը և վերահսկումը:  

 ՈՒԳԿ Կենտրոնն իրականացրել է նաև մասնագիտական ամբիոնների 

ուսումնական բեռնվածությունների կազմումը, ստուգումը, կատարման 

վերահսկումը, ժամավճարային հիմունքներով աշխատողների 

կատարողականների ստուգումը, ինչպես նաև բակալավրի (առկա/հեռակա) և 

մագիստրատուրայի ուսուցման դասատախտակների ստուգումը և լսարանային 

ֆոնդով ուսումնական գործընթացի իրականացման ապահովումը, առկա և 

հեռակա ուսուցման գործընթացի կայացման վերահսկումը, դասամատյանների 

վարումը: 

 2020-2021 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման թույլտվություն է տրվել 

675 ուսանողների, որոնցից ատեստավորման պահանջները հաղթահարել են 667-

ը, 5 ուսանողներ չեն հաղթահարել, որոնցից 4-ը «Նախնական զինվ. 

պատրաստություն» մասնագիտության բակալավրի  հեռակա ուսուցման 

համակարգի ուսանողներ են, իսկ 1-ը՝ «Տարրական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա»  մասնագիտության բակալավրի  առկա համակարգի ուսանող է: 

Ուսման վարձավճարի պատճառով 3 ուսանողների չի թույլատրվել մասնակցելու 

ամփոփիչ ատեստավորմանը: 
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 Ուսանողական համակազմից գերազանցության դիպլոմ ստացած 

ուսանողների թիվը բակալավրի առկա համակարգի կրթական ծրագրով 

սովորողների շրջանում կազմել է 74, հեռակա՝ 3, իսկ մագիստրատուրայում՝ 112 

ուսանողներ: Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների 

առաջադրած հիմնական խնդիրներից է ավարտական աշխատանքներում 

տեսական և կիրառական բաղադրիչների ոչ համաչափ բաշխումը, այսինքն՝ 

ավարտական աշխատանքներում և մագիստրոսական թեզերում տեսական  

բաղադրիչին ավելի մեծ մաս է հատկացվում, քան կիրառական: 

Մագիստրոսական թեզերի առումով դիտարկումները վերաբերում էին 

հետազոտական բաղադրիչի թույլ դրսևորմանը: Նշենք նաև, որ ամփոփիչ 

ատեստավորման հանձնաժողովների կողմից դրվատանքի խոսքեր են հնչել և 

բարձր գնահատականի են արժանացել ավարտական և մագիստրոսական որոշ 

աշխատանքներ: 

 Հաշվետու ժամանակահատվածում գործառույթների իրականացման, 

կազմակերպման առումով համալսարանը բախվել է մարտահրավերների: Ի 

վերջո կարող ենք հստակ ամրագրել, որ  կապված կորոնավիրուսի պատճառով 

ստեղծված  արտակարգ դրությամբ՝ այսօր ունենք մեկ այլ, նախորդներից 

տարբեր կրթական իրականություն, որի մարտահրավերները հարկադրեցին 

զարգացնելու կարողություններ, ցուցաբերելու պատշաճ ճկունություն և դրա 

արդյունքում ընձեռած հնարավորությունների արդյունավետ օգտագործման 

ուղին բռնել: Ինչպես օրինակ՝ ՄԿԾ-ների իրականացման որակի ապահովման, 

մատուցվող կրթական ծառայությունների բարելավման նպատակով առաջարկ է 

ներկայացվել ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդին  մի շարք ՄԿԾ-ների հատուկ 

մասնագիտական դասընթացների իրականացման համար հրավիրելու այլ 

բուհերից առաջատար մասնագետների և ըստ անհրաժեշտության,  վերջիններիս 

կողմից իրականացվող ուսումնական պարապմունքները կազմակերպելու նաև 

առցանց տարբերակով՝ այդ կերպ դյուրին դարձնելով նրանց մասնակցությունն 

ուսումնական գործընթացում: Այդ նպատակով մասնագիտական ամբիոններին 

առաջարկվել է ուսումնական տարվա մեկնարկին ներկայացնելու հրավիրյալ 

դասախոսների մասին հայտեր: 
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 Հաշվետու տարում համալսարանի ՈՒԳԿ Կենտրոնն իրականացրել է իր 

հիմնական գործառույթներից մեկը ևս, այն է՝ ուսումնական պլաններով 

նախատեսված մանկավարժական, ուսումնական, արտադրական և այլ 

պրակտիկաների կազմակերպում, վերահսկում, արդյունքների ամփոփում և 

պրակտիկայի վայրերի վճարման գործընթացի կազմակերպման 

փաստաթղթային ապահովում: Պրակտիկաներն իրականացնելու համար 

ներկայումս ՇՊՀ-ն ունի շուրջ 100 գործող պայմանագրեր, որոնք կնքված են 

պետական և ոչ պետական տարբեր կազմակերպությունների, հիմնարկ-

ձեռնարկությունների և նրանց ստորաբաժանումների հետ, ինչպես օրինակ՝ 

Շիրակի մարզպետարան, Գյումրու քաղաքապետարան, ՀՀ Կադաստրի կոմիտե, 

«Լենտեքս» ՍՊԸ, «ՀՀ ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ, «Ալֆա-Ֆարմ» ՓԲԸ, «Աստղիկ 

Եդիգարյան» ԱՁ («Աստեր» մանկական զարգացման կենտրոն), ՀՀ ՖՆ Շիրակի 

տարածաշրջանային մաքսատանը մաքսային ձևակերպումներ և միջնորդական 

գործունեություն իրականացնող «Բրոքեր Սերվիս» ՍՊԸ, ՀՀ ԳԱԱ Ա.Նազարովի 

անվան Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ, 

«Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն» ԳԿՀ, ՀՀ ԳԱԱ ՇՀՀ 

կենտրոն, Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության 

հայկական կենտրոն, «Բեռլին հյուրերի տուն» ՍՊԸ, «Շրջապատ» շաբաթաթերթ, 

Հ. Շիրազի հուշատուն-թանգարան, Գյումրու թիվ 3 արհեստագործական 

ուսումնարան և այլն: Պրակտիկայի վայրերից են 12 հիմնական, 6 ավագ և 2 

միջնակարգ դպրոցներ,  միջին մասնագիտական  2 ուսումնական 

հաստատություն, 7 նախակրթարան: Վերջին տարիներին ընդլայնվել  է 

պրակտիկայի անցկացման աշխարհագրությունը՝ ընդգրկելով բանկեր, 

դեղատներ, թանգարաններ, հյուրանոցներ, արտադրամասեր, զբոսաշրջային 

գործակալություններ, ԶԼՄ խմբագրություններ, խնամքի, զարգացման, 

հոգեբանական և սոցիալական աջակցության կենտրոններ, իրավաբանական 

ընկերություններ, տեղեկատվական, սոցիոլոգիական, ինժեներական, 

հետազոտական կենտրոններ, գրադարան,  արխիվ,  ֆինանսական 

գործունեության ուսումնասիրման կենտրոններ  և այլն:  
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 Հաշվետու տարում կարևոր է նոր թողարկվող մագիստրոսական երեք կրթական 

ծրագրերի՝ 072101.08.7 «Կենսատեխնոլոգիա», 011302.04.7 «Հատուկ 

մանկավարժություն» և 011302.05.7 «Լոգոպեդիա», արդյունավետ իրականացման 

ուղղությամբ ՈՒԳԿ Կենտրոնի և մասնագիտական ամբիոնների 

համագործակցությունը՝ միտված կրթական ծառայությունների որակի 

ապահովմանը, մասնավորապես՝ արհեստավարժ ՊԴ կազմի ապահովումը, 

ուսումնական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպումը՝ ուշադրության 

կենտրոնում պահելով և կարևորելով ուսանողական համակազմի հետ 

հետադարձ կապը: 

 Հաշվետու տարում կարևոր է նաև  բակալավրի կրթական ծրագրով 031401.01.6 

«Սոցիոլոգիա» մասնագիտության առաջին շրջանավարտների թողարկումը: 

Մասնագիտության կայացման առումով ունենալով պատվախնդիր 

վերաբերմունք՝ համալսարանը հստակ քաղաքականություն է իրականացրել 

մասնավորապես կրթական ծառայության մատուցման որակի ապահովման 

առումով: Արդյունքում կարող ենք արձանագրել, որ մասնագիտությունը կայացել 

է: Գնահատման համար կարևորել ենք կրթական ծրագրի ուսանողական 

համակազմի առաջադիմության դինամիկան ուսումնառության 4 տարիների 

ընթացքում, դասավանդող ՊԴ կազմի մասնագիտական որակավորումները, նաև 

ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի դրական կարծիքը և մագիստրոսի 

համապատասխան ԿԾ ունենալու առաջարկը, ինչպես նաև շրջանավարտների 

զբաղվածությունը:   
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3. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ+ 

4.  
 

2020-2021 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 18 21 16 43 7 20 22 44 191 

2 
Հումանիտար 

գիտությունների և արվեստի 
24 112 23 62 17 17 30 91 376 

3 

Սոցիալական 

գիտությունների և 

իրավունքի 

16 31 16 63 7 20 9 36 198 

4 Մանկավարժության 14 29 7 25 9 16 14 39 153 

5 Ռազմական ամբիոն 5 13 2 5 7 4 8 14 58 

Ընդամենը 77 206 64 198 47 77 83 224 976 

 

 

 

Հեռակա Բակալավր* 

 

N Ֆակուլտետ 
I 

կուրս 

II 

կուրս 

III  

կուրս 

IV 

կուրս 

V 

կուրս 

Ընդա 

մենը 

1 Բնագիտամաթեմատիկական 22 46 28 45 39 180 

2 
Հումանիտար 

գիտությունների և արվեստի 
16 26 16 21 24 103 

3 

Սոցիալական 

գիտությունների և 

իրավունքի 

46 67 48 49 49 259 

4 Մանկավարժության 54 59 48 55 56 272 

5 Ռազմական ամբիոն 18 25 21 34 25 123 

Ընդամենը 156 223 161 204 193 937 
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*Հեռակա ուսուցումը վճարովի է: 

 

Մագիստրատուրա 

 

N Ֆակուլտետ 
I կուրս II կուրս 

Ընդամենը 
պպ վճ պպ վճ 

1 Բնագիտամաթեմատիկական 10 35 11 23 79 

2 
Հումանիտար 

գիտությունների և արվեստի 
11 29 12 25 77 

3 

Սոցիալական 

գիտությունների և 

իրավունքի 

10 55 9 61 135 

4 Մանկավարժության 6 78 6 32 122 

5 Ռազմական ամբիոն 3 0 4 5 12 

Ընդամենը 40 197 42 146 425 

 

 

 

 

2020-2021 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 191 180 79 450 

2 
Հումանիտար գիտությունների և 

արվեստի 
376 103 77 556 

3 
Սոցիալական գիտությունների և 

իրավունքի 
198 259 135 592 

4 Մանկավարժության 153 272 122 547 

5 Ռազմական ամբիոն 58 123 12 193 

Ընդամենը 976 937 425 2338 
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Ասպիրանտուրայում ուսումնառողների թվաքանակը 

Ասպիրանտ/ հայցորդներ՝ ըստ ֆակուլտետների 

/2020-2021 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 

 2 

Հումանիտար 

գիտությունների և 

արվեստի 

1     1 

 3 

Սոցիալական 

գիտությունների և 

իրավունքի 

    1 1 

 4 Մանկավարժության   3   3 

 5 Ռազմական ամբիոն       

Ընդամենը՝ 1  3 1 1 6 

 

Կարևորելով ուսանողական համակազմերի համալրման հարցը, համալսարանը 

ուսանողների հավաքագրման, մասնագիտական կողմնորոշման աջակցության 

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

ընդունելության գործընթացին վերաբերող տեղեկատվությունը տարածում է 

համապատասխան պաշտոնական կայքէջի, ֆեյսբուքյան էջի միջոցով, ինչպես նաև 

զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով (հեռուստատեսություն, շաբաթաթերթեր և 

այլն):  

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 

համար: Նախապես հաստատված ժամանակացույցով իրականացվում են այցեր, որոնց 

ընթացքում ներակայացվում է համալսարանի թողարկվող մասնագիտությունների, ԿԾ-

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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ների, շնորհվող որակավորումների, ուսումնական գործընթացի, ռեսուրսների և 

դիմորդներին հետաքրքրող այլ հարցերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն: 

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 ընթացակարգըֈ 

Ակադեմիական և սոցիալական բնույթի մի շարք խնդիրների  առնչությամբ 

(շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման և աշխատանքային զբաղվածության 

զարգացման հարցերում աջակցության տրամադրում, ուսումնառության միջոցների 

ապահովվածություն և այլն) «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 

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: 

Համալսարանն ուսանողների աջակցության բաղադրիչն իրականացնում է  նաև  

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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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 խոցելի 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)ֈ 

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 ուստարուց: 

Ակադեմիական խորհրդատվությունները կազմակերպվում են ԳՈւԽՆՏՏԿ-ի կողմից:  

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 

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
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
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թեմաների արտածրագրային խորհրդատվություններ (վճարովի հիմունքներով), դ) 

հետազոտական խորհրդատվություններ: 

2020-2021 ուստարում համալսարանի ուսանողների համար շարունակվել են 

մատուցվել ակադեմիական խորհրդատվությունները: Հաշվետու ժամանակահատվածի 

համար հատկանշական էր այն, որ դեմ առ դեմ ձևաչափով խորհրդատվությունների 

մատուցմանը փոխարինել է ZOOM հարթակի կիրարկմամբ առցանց ձևաչափով 

աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպումն ու անցկացումը:  

Հակիրճ ներկայացնենք խորհրդատվության տարբեր ձևերի համատեքստում 

կատարված աշխատանքները:  

1. Գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվությունները 

նախատեսված են համալսարանի բակալավրիատի ու մագիստրատուրայի բոլոր 

մասնագիտությունների գծով սովորողների համար, ովքեր գրում են կուրսային կամ 

ավարտական աշխատանք:  

 2020-2021 ուստարում համալսարանում «Գիտահետազոտական գրագիտության» 

խորհրդատվությունների ակադեմիական խորհրդատուների բաց մրցույթի արդյունքում 

ընտրվել են հետևյալ հավակնորդները՝ ըստ կառուցվածքային ստորաբաժանումների. 

 

2020-2021 ուստարում գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատուների ցուցակ 

№ Ակադեմիական խորհրդատուի 

ազգանուն, անուն, հայրանուն 

Կառուցվածքային ստորաբաժանման 

 անվանում 

1. Ադամյան Նելլի Վոլոդյայի «Բնագիտամաթեմատիկական» ֆակուլտետ 

2. Ասոյան Լիլիթ Անտոնի «Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի»  

ֆակուլտետ  

3. Կնյազյան Հայկուհի Մաենլեսի «Մանկավարժության» ֆակուլտետ, «Ռազմական» ամբիոն  

4. Սարգսյան Ռուդոլֆ Սուրենի «Հումանիտար գիտությունների և արվեստի» ֆակուլտետ 

 

Աշխատակարգում սահմանված ժամանակահատվածներում կատարվել են 

իրազեկման պահանջված աշխատանքները (էլեկտրոնային նամակագրություն, 

հայտարարություններ և այլն): Համալսարանում անցկավել է ընդհանուր 32 ժամ 

տևողությամբ գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվություն: Անցկացված 
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խորհրդատվությունների ժամանակացույցին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ 

http://shsu.am/wp-content/uploads/2020/12/git-xor-2020-2021-I-kis.pdf : 

2020-2021 ուստարում գիտահետազոտական գրագիտության 

խորհրդատվություններին փաստացի մասնացկել է 244 ուսանող:   

 

2020-2021 ուստարում գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվություններին 

փաստացի մասնակցած ուսանողների ցուցանիշները 

Ֆակուլտետ Բակալավրիատ 

 

 

Մագիստրատուրա 

 

 

 

 

Ընդհանուր 

գումարային 

փաստացի 

մասնակցած 

ուսանողների 

քանակ 

Փաստացի 

մասնակցած 

ուսանող. 

քանակ 

փաստացի մասնակցած 

ուսանող. 

քանակ 

Բնագիտամաթեմա-

տիկական 

ֆակուլտետ 

39 12 51 

Սոցիալական 

գիտությունների և 

իրավունքի 

ֆակուլտետ 

50 20 70 

Հումանիտար 

գիտությունների և 

արվեստի 

ֆակուլտետ 

42 15 57 

Մանկավարժության 

ֆակուլտետ 
42 14 56 

Ռազմական ամբիոն 4 6 10 

Ընդհանուր՝ 177 67 244 

 

2. Համակարգային (ընդհանրական) կոմպետենցիաների վրա հիմնված 

խորհրդատվություն-դասախոսություններն անցկացվել են իբրև բաց միջոցառումներ, 

որոնց կարող էին մասնակցել ինչպես խորհրդատվության այս ձևին վաղօրոք գրանցված 

ուսանողները, այնպես էլ միջոցառման այլ շահակիցներֈ  

 Տեղին է ծանոթանալ ստորև բերված աղյուսակինֈ  

 

http://shsu.am/wp-content/uploads/2020/12/git-xor-2020-2021-I-kis.pdf
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2020-2021 ուստարում անցկացված համակարգային կոմպետենցիաների վրա հիմնված 

խորհրդատվությունների ցանկ 

 

N 

Համակարգային 

(ընդհանրական) 

կոմպետենցիաների վրա 

հիմնված 

խորհրդատվության 

թեմա(ներ) 

Ակադեմիական 

խորհրդատու 

Տևողություն Ակադեմիական 

խորհրդատվության 

անցկացման 

ամսաթիվ 

1.  Ինչպե՞ս խթանել, 

զարգացնել ստեղծագործ 

մտածողությունը 

«Հոգեբանության, 

սոցիոլոգիայի և 

սոցիալական 

աշխատանքի» 

ամբիոնի դոցենտ, 

հոգեբանական 

գիտությունների 

թեկնածու Հայկուհի 

Կնյազյան  

80րոպե 12.12.20 

2.  Ժամանակի 

կառավարում 

 

«Հոգեբանության, 

սոցիոլոգիայի և 

սոցիալական 

աշխատանքի» 

ամբիոնի դասախոս 

Թերեզա Խաչատրյան  

80րոպե 16.12.20 

3.  Գնագոյացումը և 

կողմնորոշվածությունը 

շուկային  

«Կոմպասս» 

գիտահետազոտական, 

կրթական և 

խորհրդատվական 

կենտրոն» ՀԿ-ի 

հետազոտող 

Սյուզաննա Սերոբյան  

80րոպե 

 

26.12.20 

4.  Մարդու 

պահանջմունքները, 

դրդապատճառներն ու 

շահադրդման միջոցները 

 

«Հոգեբանության, 

սոցիոլոգիայի և 

սոցիալական 

աշխատանքի» 

ամբիոնի դասախոս 

Վարդան Պապիկյան  

80րոպե 13.01.21 
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5.  Գործարար մարդու 

արտաքին իմիջն ու 

վարվելաձևի 

դրսևորումները 

«Հոգեբանության, 

սոցիոլոգիայի և 

սոցիալական 

աշխատանքի» 

ամբիոնի դոցենտ, 

փիլիսոփայական 

գիտությունների 

թեկնածու Երանուհի 

Մանուկյան 

80 րոպե 

 

21 .01.21 

Գործարար 

հաղորդակցությունների 

բազային գիտելիքներ 

80 րոպե 

 

6.  Անորոշությունն ու 

ռիսկերի կառավարումը 

Բիզնես խորհրդատու 

Տաթևիկ Դանիելյան 

   80 րոպե 23.01.21 

7.  Նախագծերի 

կառավարում 

«Դասավանդի´ր, 

Հայաստան» 

հիմնադրամի 

Նորարարությունների 

գծով ղեկավար 

Հայկուհի 

Հովհաննիսյան 

80 րոպե 

 

06.02.21 

 
80 րոպե 11.02.21 

8.  Համակարգային 

մտածողությունն ու 

համակարգային 

վերլուծությունը 

«Հոգեբանության, 

սոցիոլոգիայի և 

սոցիալական 

աշխատանքի» 

ամբիոնի դասախոս 

Թերեզա Խաչատրյան 

80րոպե 16.02.21 

9.  Թիմը և անհատը. 

փոխազդեցությունների 

առանձնահատկությունն

երը: Դերերի բաշխումը 

թիմում 

«Հոգեբանության, 

սոցիոլոգիայի և 

սոցիալական 

աշխատանքի» 

ամբիոնի դոցենտ, 

հոգեբանական 

գիտությունների 

թեկնածու Կարինե 

Սահակյան  

80րոպե 20.02.21 
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10.  Բազմամշակութայնությո

ւնն ու 

հանդուրժողականություն

ը 

«Դասավանդի´ր, 

Հայաստան» կրթական 

հիմնադրամի 

հավաքագրման 

մասնագետ Էլեոնորա 

Սարգսյան  

80 րոպե 30.04.21 

11.  Ներկայացում ՏՏ-

համակարգերում 

«ՇՊՀ» հիմնադրամի 

«Գրադարան-

ուսումնագիտական 

խորհրդատվություններ

ի, նորարարությունների 

և ՏՏ» կենտրոնի 

տնօրենի տեղակալ 

Գևորգ Ասատրյան 

80 րոպե 02.06.21 

 

 Համակարգային (ընդհանրական) կոմպետենցիաների վրա հիմնված 

խորհրդատվությունների գնահատումը ևս անցկացվել է առցանց ձևաչափով՝ վաղօրոք 

մշակված գործիքի 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddvwdLF_Y0UvGe8am4SISdOoD8O5s4QWlq4H

VmARFZAwxGcQ/viewform) օգնությամբ:  

 Այս հարցմանը մասնակցել է 25 ուսանող: Նկատենք, որ 25 հարցվածից 25-ն էլ «5» 

ամենաբարձր միավորով են գնահատել  թիմային աշխատանքների օգտակարությունը: 

Խորհրդատվություններից սպասումների արդարացման առումով հատկանշական է, որ 

22 ուսանողի սպասումները լիովին արդարացել են, իսկ 3-ինը՝ ավելի շուտ արդարացել 

են, քան չեն արդարացել:  

 Հավելենք, որ համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ներկայացուցիչները վճարվում են անցկացված խորհրդատվությունների դիմաց:  

 Համակարգային (ընդհանրական) կոմպետենցիաների վրա հիմնված 

խորհրդատվություն-դասախոսությունների  մեծ մասի անցկացումից հետո 

համալսարանի միջմասնագիտական ուսանողական 4 թիմի կողմից մշակվել է 4 

ստեղծագործ գաղափար-առաջարկ:  

 4 գաղափար-առաջարկներն են` 

 «Սովորի՛ր, լուսանկարի՛ր ու սիրի՛ր» 
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 Սովորեցրո՛ւ և սովորի՛ր  

 Ուսանողների զբաղվածության հարթակ 

 Էլեկտրոնային թերթ/ամսագիր: 

Գաղափար-առաջարկների բովանդակությանը կարող եք ծանոթանալ 

համալսարանի պաշտոնական կայքում (տե՛ս՝ https://shsu.am/ակադեմիական-

խորհրդատվությունների-ար/):  

Հատկանշական է, որ բոլոր մասնակիցների և առանձին թիմերի հետ անցկացվել 

են առցանց հանդիպումներ ZOOM հարթակում, որոնց շնորհիվ հնարավոր է 

դարձել գաղափարների պատրաստումը, հնարավորության դեպքում՝ 

իրագործումը:  

 Խորհրդատվության այս ձևին պատշաճ մասնակցություն ցուցաբերած 

ուսանողները պարգևատրվել են համապատասխան վկայականով: 

 Հետազոտական խորհրդավությունը խթանում է նույն և/կամ հարակից 

մասնագիտության գծով բարձր ու ցածր կուրսերի ուսանողների միջև մասնագիտական 

փորձի փոխանակումը, նոր կարողությունների ու հմտությունների ձևավորումը: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում որպես հետազոտական խորհրդատու հանդես են 

եկել 3 ուսանող: Ուսանողներին նմանատիպ գործընթացներում ներգավելը բավականին 

բարդ է և հատկապես գործընթացը դժվարացել է առցանց ձևաչափով աշխատանքների 

կազմակերպման պարագայում: Հաջողելու համար պետք է ունենալ բարձր 

գիտակցական մակարդակ ունեցող, ինքնակազմակերպվող ուսանողների զգալի 

հատված: Նշեմ, որ խորհրդատվությունների համակարգողի կողմից կատարվել են 

հեռախոսազանգեր, որոնք ներկայացրել են հետազոտական խորհրդատվության 

բովանդակությունը և առաջարկվել է մասնակցել դրանց: Այստեղ, որպես խնդիր, հարկ է 

առանձնացնել համալսարանի ուսանողների ակտիվացման, բուն դասապրոցեսից դուրս 

այլ միջոցառումներին ներգրավելու նոր մեխանիզմների մշակման անհրաժեշտությունը:  

Առցանց ձևաչափով խորհրդատվությունների առաջին երկու ձևերի 

կազմակերպումը թույլ է տվել ապահովել ուսանողների մասնակցությունը, քանի որ 

դրանք անցկացվել են ուսանողներին և խորհրդատուներին առավել հարմար ժամերին: 

Նկատենք, որ այն ուսանողները, ովքեր համապատասխանել են խորհրդատվության այս 

https://shsu.am/ակադեմիական-խորհրդատվությունների-ար/
https://shsu.am/ակադեմիական-խորհրդատվությունների-ար/
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ձևին մասնակցելու պահանջներին, Կենտրոնի կողմից ևս պարգևատրվել են 

վկայականներովֈ  

ԳՔՈԱԿԿ-ի հարցումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ ուսանողները 

բավարարված են իրենց վերաբերվող վարչական ծառայություններից (77,2%), բարձր է 

ընդհանուր գոհունակությունը համալսարանի ղեկավարության ծավալած 

գործունեությունից (74%), բարձր են գնահատում համալսարանի վարչական 

անձնակազմի աշխատանքները ակադեմիական և սոցիալական տարբեր բնույթի 

հարցերին աջակցելիս (87%), հիմնականում բարձր են գնահատում դեկանների և 

դեկանատների աշխատանքը, բավարարված են իրենց տրամադրված 

օժանդակությունից և ուղղորդումից (81%), բարձր է ընդհանուր գոհունակությունը 

ամբիոնների ղեկավարներից՝ ուսանողների ակադեմիական բնույթի հարցերն ու 

խնդիրները լուծելու գործընթացում (83%), բարձր են գնահատում մասնագիտական 

ամբիոնների աշխատանքների արդյունավետությունը դասավանդվող դասընթացների 

յուրացմանն ու ամրապնդմանն ուղղված գործընթացներում (95%), բավարարված են 

ուսումնական խորհրդատուների ծավալած գործունեությունից (87%), բավարարված են 

տրամադրվող ուսումնական նյութերից՝ էլեկտրոնային դասախոսություններ, 

մասնագիտական գրականություն և այլն (80%), բարձր են գնահատում 

մասնագիտության կրթական ծրագրերի արդյունավետությունը (95%): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

5.ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ  ԿԱԶՄ  

ՄԿԾ-ների իրականացման համար անհրաժեշտ որակավորում ունեցող 

պրոֆեսորադասախոսական  և ուսումնաօժանդակ կազմերով համալրումն ու 

ապահովումն եղել և մնում է ՇՊՀ ՌԾ-ում ամրագրված ռազմավարական նպատակ: 

ՄԿԾ-ներն իրականացնելու համար բուհն ապահովված է անհրաժեշտ 

որակավորում ունեցող համապատասխան պրոֆեսորադասախոսական (այսուհետ` 

ՊԴ) և ուսումնաօժանդակ (այսուհետ` ՈՒՕ)  կազմերովֈ Բուհում գործում են ՊԴ և ՈՒՕ 

կազմերի ձևավորման, համալրման, տեղակալման քաղաքականություն և 

ընթացակարգեր, որոնք  

 կոչված են նպաստելու մասնագիտական անհրաժեշտ 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 կանոնակարգումֈ 

Բուհում գործում են հիմնական, համատեղության և ժամավճարային կարգով 

աշխատանքի ընդունելու հստակ պայմաններ և ընթացակարգ, որն ապահովում է 

մրցակցային ձևով ՊԴ և ՈՒՕ անձնակազմերի համալրումն ու նպաստում առավել 

որակյալ աշխատակիցներ ունենալունֈ 

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

կոչումների վերջին 3 տարվա կտրվածքով. 
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Ուստարի 
ՊԴ 

կազմ 

Գիտական աստիճան 

ունեցողների 

թվաքանակը 

Գիտական կոչում ունեցողների 

թվաքանակը 

Դոկտոր 
Գիտ. 

թեկնածու 

Ակադեմիայի 

թղթակից 

անդամ 

Պրոֆեսոր Դոցենտ 

2018-2019 242 15 115 1 13 93 

2019-2020 255 17 131 1 16 104 

2020-2021 266 15 141 1 14 101 
 

 

Ինչպես երևում է վերոգրյալ աղյուսակից, համալսարանի ՊԴ կազմի գերակշիռ 

մասն ունի գիտական աստիճաններ և/կամ գիտական կոչումներ, իսկ վերջին երեք 

տարիներին նկատվում է թե՛ գիտական աստիճան, և թե՛ գիտական կոչում ունեցողների 

թվաքանակի կայուն դինամիկաֈ 

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 

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, 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-ըֈ 

Ըստ այդմ, մասնագիտական կրթական ծրագրի ՊԴ կազմի մասնագիտական 

որակներին ներկայացվող առաջնային պահանջներն են՝ բազային մասնագիտական 

կրթությունը, գիտական աստիճանը և/ կամ կոչումըֈ 

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

ըստ գիտական աստիճանների և/կամ կոչումների և հիմնական աշխատողների 
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բաշխվածության. 
 

Ուստարի 
ՇՊՀ ՊԴ 
կազմի 

թվաքանակը 

ՊԴ կազմում գիտական 
աստիճան և/կամ կոչում 

ունեցողների  

ՊԴ կազմում հիմնական 
աշխատողների 

թվաքանակը %-ը թվաքանակը %-ը 

2018-2019 242 145 59.9 185 76.4 

2019-2020 255 157 61.6 189 74.1 

2020-2021 266 157 59 177 66,5 

 

Հավելենք, որ ՇՊՀ ՊԴ կազմը տարեցտարի համալրվում է գիտական աստիճան 

և/կամ կոչում ունեցող արհեստավարժ աշխատակիցներով, մասնավորապես, 2016-

2020թթ ընթացքում ՇՊՀ ՊԴ կազմի 9 ներկայացուցիչ ստացել են գիտությունների 

թեկնածուի գիտական աստիճան, 16 ներկայացուցիչ՝ դոցենտի գիտական կոչումներֈ 

Նշենք, որ ՇՊՀ-ում ՊԴ կազմի գիտական կոչում շնորհելու հարցը քննարկվում է 

Գիտական խորհրդում՝ փակ գաղտնի քվեարկությամբ: Մինչ այդ փաստաթղթերն 

ընդունվում են Գիտական քարտուղարի կողմից, որոնք մանրամասն դիտարկվում են 

Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի 

տնօրենի հետ մեկտեղ և ապա  քննարկվում ՇՊՀ-ի գիտական կոչումների համար դիմող 

հավակնորդների գործերի ստուգման հանձնաժողովի կողմից:  

 

 

2016-2020 թ.-ին գիտական կոչում ստացածների ցուցանիշները 

 

2016թ. 2017թ. 2018թ. 2019թ. 2020թ. 

4 5 5 1 1 
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2016-2020թ.-ին գիտական աստիճան ստացածների ցուցանիշները 

2016թ. 2017թ. 2018թ. 2019թ. 2020թ. 

3 0 1 3 2 

 

 

 

Կրթական համակարգում իրականացվող փոփոխություններին համահունչ (ի 

նկատի ունենալով նաև ներկայումս շրջանառության մեջ դրված ՀՀ բարձրագույն 

կրթության և գիտության մասին օրենքը՝ ՇՊՀ-ում ՊԴ կազմի մասնագիտական 

գործունեությանը ներկայացվող պահանջներն առաջիկայում ենթակա են վերանայման 
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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 որակի ապահովմանըֈ Այսպես, ՊԴ և ՈւՕ 

կազմերի ձևավորման կանոնակարգում, ինչպես նշել ենք արդեն, ըստ ուսումնական, 

հետազոտական և մեթոդական-կազմակերպչական 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 տեսակներըֈ 

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 պլանումֈ 

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 ձեռնարկվել և 

իրականացվում է ամբիոնների հետ մեկտեղ:  

Միաժամանակ  ՇՊՀ-ն ընթանում է կրթական համակարգում իրականացվող 

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: 

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
http://shsu.am/media/pdf/gspi-razmavarakan-cragir.pdf
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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 հինգ գործիքներ, որոնցից առաջին երկուսը հաշվետվության 

ձևաչափով են, իսկ մնացած երեքը հետազոտական մեթոդներ ենֈ 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, 

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, 

պաշտոնական առաջընթացի, նյութական և բարոյական խրախուսման միջոցների 

կիրառման, ինչպես նաև կադրերի վերապատրաստման միջոցառումներ 

կազմակերպելու դեպքերում: 

2020-2021 ուստարում անցկացված հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ 

համալսարանի ուսանողներն ընդհանուր առմամբ գոհ են իրենց դասախոսների 

դասավանդման որակներից. մասնագիտական կոմպետենցիաներից՝ 94,6%, 

մանկավարժական կոմպետենցիաներից՝ 94,1%, կազմակերպչական 

կոմպետենցիաներից՝  96%: 

ՇՊՀ-ի շրջանավարտների կողմից բուհում ստացած կրթության, բուհի 

մասնագիտական և կազմակերպչական վարկանիշների գնահատման հարցումները 

ցույց են տալիս, որ համալսարանի՝ 2020-2021 ուստարվա շրջանավարտները 

հիմնականում գոհ են իրենց  դասավանդողների մասնագիտական 

պատրաստվածության աստիճանից և որակներից` 85,2%: 

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
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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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 որակի ապահովում և 

զարգացում: Ուստի  համալսարանը ԿԾ-ների նպատակներն իրականացնելու համար 

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

նրանց համար ստեղծել շարունակական կատարելագործման հնարավորություններ և 

համապատասխան աշխատանքային միջավայր: 

Դեռևս 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-մասնագիտականֈ Ըստ այդմ, վերապատրաստումներն 

իրականացվում են պլանավորված պարտադիր և/կամ բացահայտված կարիքներից 

ելնելով և 2018թ.-ին ԳԽ-ի կողմից ընդունվել 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 են 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 

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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հասարակական գործունեությունը: Դեռևս առաջին ուստարին է, ինչ կարգը ներդրվել է, 

և իրականացվում է առաջին հետազոտությունն այս ուղղությամբ:  

Վերապատրաստման ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ ՊԴԿ-ն մշտապես 

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

կազմակերպությունների և բուհերի կողմից կազմապերպված վերապատրաստումների 

դասընթացների, աշխատաժողովների, սեմինարների՝ ուղղված մասնագիտական և 

ընդհանրական կոմպետենցիաների զարգացմանը: Վերջին 3 տարիներին 

վերապատրաստումների մասնակցության տվյալներն են. 

ՇՊՀ ՊԴ ԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ

ՈՉ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 
 

Նկատի ունենալով ՊԴ կազմի կարիքների վերհանման հարցումների 

արդյունքները՝ կարելի է ասել, որ վերապատրաստումների անհրաժեշտություն կա 

ինչպես մասնագիտական, այնպես էլ մանկավարժական կոմպետենցիաների 

զարգացմանն ուղղված: Առաջիկայում ինչպես ներբուհական վերապատրաստումներ 

կազմակերպելով, այնպես էլ կապ հաստատելով այլ կազմակերպությունների և բուհերի 

հետ՝ ՊԴ կազմին կընձեռնվի մասնագիտական վերապատրաստումների 

հնարավորություն: Կարծում ենք այստեղ մեծապես պետք է օգտագործել 

հեռաուսուցման հարթակներով առաջարկվող հնարավորությունները: 

Նշենք, որ դասավանդողների կատարելագործմանն ուղղված մեխանիզմներից է 
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նաև գիտական սեմինարների անցկացումը, որոնք համակարգում է ԳՔՈԱԿԿ-ն՝ 

սերտորեն համագործակցելով մասնագիտական ամբիոնների հետֈ 2018թ.-ից առ այսօր 

իրականացվել են 55-ից ավել գիտական սեմինարներ, որոնց շուրջ 29%-ն ունեն 

մեթոդա-մանկավարժական, իսկ 71%-ը՝ մասնագիտական ուղղվածություն և 

բովանդակային առումով ընդգրկում են գրեթե բոլոր ՄԿԾ-ներըֈ 

ՊԴԿ-ի կայունության ապահովման և հոսունության նվազեցման նպատակով 

համալսարանը կիրառում է տարբեր մեխանիզմներներ, 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 ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, 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՝ հրաման թիվ 207, 06.10.2017թ.), ինչն էական խթանող գործոն է 

ՊԴ բարձր որակավորում ունեցող կադրերի կայունության ապահովման համարֈ 

 դրամաշնորհների, հավելավճարների և պարգևավճարների 

տրամադրումը, ինչը բավական արդյունավետ «գործիք» է ՊԴԿ-ի՝ 

գիտամանկավարժական և հասարակական աշխատանքներին ակտիվ 

մասնակցությունը խրախուսելու համարֈ 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, 

բ)  ՊԴԿ-ի գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների 

խթանման ընթացակարգ, համաձայն որի՝ յուրաքանչյուր տարեվերջին, ըստ 

աշխատակիցների գիտահետազոտական և գիտամեթոդական գործունեության 

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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արդյունքների (ըստ գիտական ամսագրերում, գիտաժողովների ժողովածուներում 

տպագրված հոդվածների, մենագրությունների, գիտամեթոդական աշխատանքների 

քանակի), համալսարանն իր աշխատակիցներին տրամադրում է հավելավճար 

/մանրամասն՝ 6-րդ չափանիշում/, 

գ) ավանդույթը, որով 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 

ապահովումըֈ Վերջին 3 ուստարիներին ՇՊՀ-ի ՊԴԿ-ի տարիքային բաշխվածությունը 

ներկայացվում է ստորև ֈ 

 
 

Ուստարի ՊԴԿ 

ՊԴԿ-ում 

մինչև 35 
տարեկանների 

35-ից 65 
տարեկանների 

65-ից բարձր տարիք 
ունեցողների 

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

2018-2019 242 40 16.5 166 68.6 36 14.9 

2019-2020 255 41 16.1 177 69.4 37 14.5 

2020-2021 266 36 13,5 182 68,4 48 18 

 

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՝ 

մագրիստրոսական ԿԾ-ների իր լավագույն շրջանավարտներին համալսարանն 

ուղղորդում է հետազոտողի ԿԾ-ով կրթությունը շարունակելուֈ 

Միաժամանակ նշենք, որ համատեղող և/կամ ժամավճարային կարգավիճակ 

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

գերազանցում 26%-ը, ինչը վկայում է համալսարանի ինքնաբավ լինելու և ՊԴ կայուն 

կազմ ունենալու մասինֈ  

Ամփոփելով կարելի է փաստել, որ ՇՊՀ վարչական, պրոֆեսորադասախոսական 

և ուսումնաօժանդակ անձնակազմը մեծավ մասամբ լուծել է իր առջև դրված խնդիրները 

և ապահովել կառավարման բավարար արդյունավետությունֈ  
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6.  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ  ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ  

6.1. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

2021 թ.-ին ՊԴ կազմի կողմից կատարված գիտահետազոտական 

աշխատանքների արդյունքներն ամփոփված են 126 գիտական հոդվածներում, 2 

թեզիսներում, 2 ուսումնամեթոդական աշխատանքներում, 2 մենագրություններում: 

2021 Թ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ՝ ԸՍՏ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ 

ԱՄԲԻՈՆՆԵՐ 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԹԻՎ 

ՊԴ 

ԿԱԶՄ 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԹԻՎ / ՊԴ ԿԱԶՄ 

ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Մաթեմատիկա, ֆիզիկա և 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

35 30 1.16 

Աշխարհագրություն, 

կենսաբանություն և քիմիա 
14 34 0.41 

Գործարարություն և 

վարչարարություն 
1 15 0.06 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Իրավագիտություն և 

քաղաքագիտություն  
6 14 0.43 

Հոգեբանություն, սոցիոլոգիա և 

սոցիալական աշխատանք 
7 29 0.24 

Պատմություն և 

փիլիսոփայություն  
24 14 1.71 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Հայոց լեզու և գրականություն 4 22 0.18 

Ռուսաց լեզու և գրականություն 6 9 0.66 

Անգլերեն լեզու և 

գրականություն 
15 15 1 

Միջմշակութային 

հաղորդակցություն և 

զբոսաշրջություն 

3 7 0.43 

Արվեստ 9 12 0.75 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Մանկավարժություն 8 30 0.26 

Ֆիզիկական 

դաստիարակության տեսություն 

և մեթոդիկա 

3 12 0.25 

ՀԱՄԱՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ 

Ռազմական 0 7 0 

Ընդամենը՝ 1301 250 0.52 

 

 
 

                                                           
1Սյան թվերի գումարը 135 է, սակայն թվով 5 գիտական աշխատանքներ ներկայացվել են տարբեր ամբիոնների ՊԴ կազմի ներկայացուցիչների համահեղինակությամբ: Այդ 

պատճառով այդ գիտական աշխատանքները որպես առանձին միավոր հաշվվել են համահեղինակների ամբիոններից յուրաքանչյուրում, սակայն ընդհանուր գումարի՝ 130-ի 

մեջ հաշվվել են 1 անգամ: 
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Ինչպես նախորդ տարի, 2021 թ.-ին ևս ամենաշատ հոդվածները տպագրվել են 

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի ՊԴ կազմի 

ներկայացուցիչների կողմից: 

2021 Թ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ՝ ԸՍՏ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ 

35

24

15

14

9

8

7

6

6

4

3

3

1

0

Մաթեմատիկա, ֆիզիկա և  տեղեկատվական …

Պատմություն և  փիլիսոփայություն 

Անգլերեն լեզու և  գրականություն

Աշխարհագրություն, կենսաբանություն և  քիմիա

Արվեստ

Մանկավարժություն

Հոգեբանություն, սոցիոլոգիա և  սոցիալական …

Իրավագիտություն և  քաղաքագիտություն 

Ռուսաց լեզու և  գրականություն

Հայոց լեզու և  գրականություն

Միջմշակութային հաղորդակցություն և  …

Ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և  …

Գործարարություն և  վարչարարություն

Ռազմական

 

Մեկ դասախոսին ընկնող գիտական աշխատությունների ցուցանիշը 1-ից փոքր չէ 

«Անգլերեն լեզվի և գրականության», «Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների», «Պատմության և փիլիսոփայության» ամբիոնների համար, իսկ մյուս 

ամբիոնների դեպքում այդ ցուցանիշը չի գերազանցում 0.75-ը: 

2021Թ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ՝ ԸՍՏ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԹԻՎ 

ՊԴ 

ԿԱԶՄ 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԹԻՎ / ՊԴ ԿԱԶՄ 

ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ  50 79 0.63 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ 
36 65 0.55 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ 

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 

ԱՐՎԵՍՏԻ  
37 57 0.64 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ  11 42 0.26 

Ընդամենը՝ 1302 243 0.53 

 
                                                           
2
 Սյան թվերի գումարը 134 է, սակայն 4 գիտական աշխատանքներ ներկայացվել են տարբեր ֆակուլետների ամբիոնների ՊԴ կազմի ներկայացուցիչների 

համահեղինակությամբ: Այդ պատճառով այդ գիտական աշխատանքները որպես առանձին միավոր հաշվվել են համահեղինակների ֆակուլտետներից յուրաքանչյուրում, 

սակայն ընդհանուր գումարի՝ 130-ի մեջ հաշվվել են 1 անգամ: 
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2021 Թ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ՝ ԸՍՏ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ 

 

50

37

36

11

Բնագիտամաթեմատիկական

Հումանիտար գիտություններ և արվեստ

Սոցիալական գիտություններ և իրավունք

Մանկավարժություն

 
 

 

 

 

2021 Թ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԻՎ / ՊԴ ԿԱԶՄ 

 

 

 

 

 

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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2021 Թ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ՝ ԸՍՏ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿԻ 
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ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Մաթեմատիկա, ֆիզիկա և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 
4 0 13 10 4 2 0 0 1 0 

1 
35 

Աշխարհագրություն, կենսաբանություն և քիմիա 4 0 3 6 0 0 0 0 0 1 0 14 

Գործարարություն և վարչարարություն 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Ընդամենը՝ 8 0 16 16 4 2 0 0 2 1 1 50 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Իրավագիտություն և քաղաքագիտություն  0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 6 

Հոգեբանություն, սոցիոլոգիա և սոցիալական աշխատանք 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 7 

Պատմություն և փիլիսոփայություն  1 1 10 5 2 0 0 0 0 2 3 24 

Ընդամենը՝ 1 3 17 7 33 0 0 0 0 2 3 364 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Հայոց լեզու և գրականություն 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

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

Անգլերեն լեզու և գրականություն 7 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 15 

Միջմշակութային հաղորդակցություն և զբոսաշրջություն 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

Արվեստ 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 9 

Ընդամենը՝ 7 4 7 13 4 0 1 0 0 0 1 37 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Մանկավարժություն 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 8 

Ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և մեթոդիկա 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 

Ընդամենը՝ 1 1 2 4 2 0 0 0 0 0 1 11 

Ռազմական 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Ընդամենը՝ 17 8 42 395 136 2 1 0 2 27 6 1328 

                                                           
3
 Սյան թվերի գումարը 4 է, սակայն 1 գիտական աշխատանք ներկայացվել է տարբեր ամբիոնների, բայց նույն ֆակուլտետի ՊԴ կազմի ներկայացուցիչների համահեղինակությամբ: Այդ պատճառով այդ գիտական աշխատանքները որպես առանձին միավոր հաշվվել է 

2 համահեղինակների ամբիոններից յուրաքանչյուրում, սակայն ընդհանուր գումարի՝3-ի մեջ հաշվվել է 1 անգամ: 
4
 Սյան թվերի գումարը 37 է, սակայն 1 գիտական աշխատանք ներկայացվել է տարբեր ամբիոնների, բայց նույն ֆակուլտետի ՊԴ կազմի ներկայացուցիչների համահեղինակությամբ: Այդ պատճառով այդ գիտական աշխատանքները որպես առանձին միավոր հաշվվել է 

2 համահեղինակների ամբիոններից յուրաքանչյուրում, սակայն ընդհանուր գումարի՝ 36-ի մեջ հաշվվել է 1 անգամ: 
5
 Սյան թվերի գումարը 42 է, սակայն 3 գիտական աշխատանք ներկայացվել է տարբեր ամբիոնների ՊԴ կազմի ներկայացուցիչների համահեղինակությամբ: Այդ պատճառով այդ գիտական աշխատանքները որպես առանձին միավոր հաշվվել է 2 համահեղինակների 

ամբիոններից յուրաքանչյուրում, սակայն ընդհանուր գումարի՝ 39-ի մեջ հաշվվել է 1 անգամ: 
6
 Սյան թվերի գումարը 14 է, սակայն 1 գիտական աշխատանք ներկայացվել է տարբեր ամբիոնների ՊԴ կազմի ներկայացուցիչների համահեղինակությամբ: Այդ պատճառով այդ գիտական աշխատանքը որպես առանձին միավոր հաշվվել է 2 համահեղինակների 

ամբիոններից յուրաքանչյուրում, սակայն ընդհանուր գումարի՝ 13-ի մեջ հաշվվել է 1 անգամ: 
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2021Թ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ` ԸՍՏ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿԻ 

17

8

42

39

13

2

1

0

2

2

6

Միջազգային վարկանիշավորում ունեցող գիտական ամսագրում …

ՌԴ ԲՈՀ-ի ցուցակում կամ РИНЦ համակարգում ընդգրկված  …

ՀՀ ԲՈԿ-ի ցուցակում ընդգրկված գիտական ամսագրում հոդված

ՇՊՀ Գիտական տեղեկագրում հոդված

Միջազգային գիտաժողովի ժողովածուում հոդված

Միջազգային գիտաժողովի ժողովածուում թեզիս

Հանրապետական գիտաժողովի ժողովածուում հոդված

Հանրապետական գիտաժողովի ժողովածուում թեզիս

Ուսումնամեթոդական աշխատանք

Գիտական մենագրություն

Այլ

 2021 թ.-ին ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի կողմից հրատարակվել են գիտական աշխատություններ, որոնց մեծ մասը (շուրջ 60%) կամ 

միջազգային գիտաժողովի ժողովածուի հոդված է, կամ ՇՊՀ Գիտական տեղեկագրի հոդված, և կամ էլ ՀՀ ԲՈԿ-ի ցուցակում 

ընդգրկված ամսագրի հոդված: Միջազգային վարկանիշավորում ունեցող գիտական ամսագրերում տպագրված հոդվածների 

թիվը 17-ն է: Վերջին 6 տարիներին միջազգային վարկանիշավորում ունեցող գիտական ամսագրերում տպագրված հոդվածների 

թիվը մշտապես աճել է: Աճել է ՀՀ ԲՈԿ-ի ցուցակում ընդգրկված գիտական ամսագրերում (ներառյալ՝ ՇՊՀ-ի գիտական 

տեղեկագրում) տպագրված հոդվածների թիվը: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
7
 Սյան թվերի գումարը 3 է, սակայն 1 գիտական աշխատանք ներկայացվել է տարբեր ամբիոնների ՊԴ կազմի ներկայացուցիչների համահեղինակությամբ: Այդ պատճառով այդ գիտական աշխատանքը որպես առանձին միավոր հաշվվել է 2 համահեղինակների 

ամբիոններից յուրաքանչյուրում, սակայն ընդհանուր գումարի՝ 2-ի մեջ հաշվվել է 1 անգամ: 
8
 Սյան թվերի գումարը 137 է, սակայն 5 գիտական աշխատանքներ ներկայացվել են տարբեր ամբիոնների ՊԴ կազմի ներկայացուցիչների և աշխատակիցների համահեղինակությամբ: Այդ պատճառով այդ գիտական աշխատանքները որպես առանձին միավոր 

հաշվվել են բոլոր համահեղինակների ամբիոններում, սակայն ընդհանուր գումարի՝ 132-ի մեջ հաշվվել են 1 անգամ: 
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ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ  ԳԻՏԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ  2016 – 2021  ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ 

 
 

 

 

ՎԵՐՋԻՆ 6 ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ ՄԵԿ ԴԱՍԱԽՈՍԻՆ ԸՆԿՆՈՂ ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԻՎԸ 

ՏԱՐԻ 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՔԱՆԱԿ 9 

ՊԴ ԿԱԶՄԻ 

ՔԱՆԱԿ 

ՄԵԿ ԴԱՍԱԽՈՍԻՆ ԸՆԿՆՈՂ 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԻՎ 

2016 188 246 0.76 

2017 189 246 0.77 

2018 164 242 0.68 

2019 214 255 0.84 

2020 177 264 0.67 

2021 130 250 0.52 

 

 
 

2018 թ.-ին մեկ դասախոսին բաժին ընկնող հրատարակությունների թիվը որոշ  

չափով 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, 

բացի այդ, 2019 թ.-ին կայացել է նաև ՇՊՀ-ի 85-ամյակին նվիրված հանրապետական 

գիտաժողովը, որի նյութերը տպագրվել են ՇՊՀ-ի գիտական տեղեկագրի II համարում:  

                                                           
9
 Նախորդ տարիների հաշվետվությունների համեմատ ճշգրտված է ամբիոնների կողմից տրված 

տվյալներում տպագրված հոդվածների քանակը(10 հոդված ավելացվել է): 
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ՎԵՐՋԻՆ 6 ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ 

ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ ՏՊԱԳՐՎԱԾ 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ 

 

ՏԱՐ

Ի 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵ

ՐԻ ՔԱՆԱԿ 10 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ 

ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅԱ

ՄԲ ՏՊԱԳՐՎԱԾ 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՔԱՆԱԿ 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ 

ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅԱ

ՄԲ ՏՊԱԳՐՎԱԾ 

ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ % 

2016 188 4 2,2 

2017 189 5 2,7 

2018 164 2 1,22 

2019 214 1 0,47 

2020 178 0 0 

2021 130 5 3.84 
 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2,2
2,7

1,22

0,47
0

3,84
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 Նախորդ տարիների հաշվետվությունների համեմատ ճշգրտված է ամբիոնների կողմից տրված 

տվյալներում տպագրված հոդվածների քանակը: 
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ՎԵՐՋԻՆ 6 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 % 

2016 246 167 67.9 

2017 246 154 62.6 

2018 242 169 69.8 

2019 255 168 65.9 

2020 264 20011 75.7 

2021 250 192 76.8 

 

 
 

 

 

ՎԵՐՋԻՆ 6 ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԵՎ 

ՉՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՊԴ ԿԱԶՄԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
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25

23,6

66,4
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76,4
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2021

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), 2019 թ.-ին նվազել 3,9%-ով (2018թ.-ի նկատմամբ), 2020թ.-

ին աճել է 9.1%-ով (2019թ.-ի նկատմամբ):  

2018 թ.-ին և 2021 թ.-ին կազմակերպվել են միջազգային գիտաժողովներ, 2019 թ.-ին՝ 

հանրապետական գիտաժողով:  

Հարկավոր է ուշադրություն դարձնել, որ վերջին 4 տարիներին աճել է ինչպես 

միջազգային վարկանիշավորում ունեցող գիտական ամսագրերում, այնպես էլ  ՌԴ 
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 Նախորդ հաշվետվության հետ համեմատած ավելացել է, քանի, որ երկու հեղինակ 2020 թվականին 

տպագրած հոդվածները ներկայացրել են 2021թ.-ին: 
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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 հանրապետական խնդիր է: 

Մշակված և այժմ գործող ՊԴ կազմի պարբերաբար գնահատման և վարկանիշավորման 

կարգի համաձայն՝ գիտամեթոդական գործունեության իրականացումն առանձին 

գործոն է և մեծ ազդեցություն ունի վարկանիշային համընդհանուր միավորի 

ձևավորման վրաֈ   

   

6.2. ՇՊՀ-Ի ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
 

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

պետական մանկավարժական ինստիտուտի Գիտական խորհրդի կողմից 2011թ.-ին: 

Առաջին 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 ԲՈՀ-ի պահանջով՝ 1 համար՝ կրկին Ա և Բ պրակներով:  Սակայն    

2019թ.-ից սկսած ՀՀ ԲՈԿ-ի պահանջով լույս է տեսնում տեղեկագրի 2 համար՝  կրկին Ա 

և Բ պրակներով:  Հոդվածները նախապես 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: 

2020 թ.-ի ընթացքում մշակվել և Գիտական խորհրդի 2021 թ.-ի փետրվարի 22-ի 

նիստում հաստատվել է «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի Գիտական տեղեկագրի հրատարակման ընթացակարգը: Նշենք, որ 

ընթացակարգը փաստաթղթային արտահայտումն է 2013 թ.-ից  Գիտական տեղեկագրի 

հրատարակման գործընթացի կազմակերպման փորձի: 
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Գիտության կոմիտեի կողմից իրականացված մոնիթորինգի հիման վրա 

իրականացվում է վարկանիշավորում՝ http://csiam.sci.am/am/771VZJ75, ըստ ASCI հիման 

վրա  CSIAM կողմից հաշվարկվող ամսագրերի ազդեցության գործոնի ցուցանիշը ՇՊՀ-ի 

Գիտական տեղեկագրի համար 2018 թ.-ին եղել է 0.016, իսկ 2019 թ.-ին՝ 0.136: 

   

 

ՇՊՀ  ԳԻՏԱԿԱՆ  ՏԵՂԵԿԱԳՐԻՆ  ՀՈԴՎԱԾ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ՝ 

ԸՍՏ ՏԱՐԻՆԵՐԻ 

ՇՊՀ-ի հեղինակների 

քանակ 

Այլ հեղինակների քանակ Ընդհանուր հեղինակների 

քանակ 

2013     N1, ՊՐԱԿ Ա 

6 6 12 

2013     N1, ՊՐԱԿ Բ 

16 6 22 

Ընդամենը՝ 

22 12 34 

2013     N2, ՊՐԱԿ Ա 

11 10 21 

2013     N2, ՊՐԱԿ Բ 

16 4 20 

Ընդամենը՝ 

27 14 41 

Ընդամենը՝ 

49 26 75 

2014     N1, ՊՐԱԿ Ա 

14 45 59 

2014     N1, ՊՐԱԿ Բ 

21 27 48 

Ընդամենը՝ 

35 72 107 

2015     N1, ՊՐԱԿ Ա 

10 8 18 

2015     N1, ՊՐԱԿ Բ 

20 7 27 

Ընդամենը՝ 

30 15 45 

2016     N1, ՊՐԱԿ Ա 

9 12 21 

2016     N1, ՊՐԱԿ Բ 

17 6 23 

Ընդամենը՝ 

28 18 44 

http://csiam.sci.am/am/771VZJ75
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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 60 71 

 2019  N2, ՊՐԱԿ Բ  

28 43 71 

 Ընդամենը՝  

39 103 142 

 Ընդամենը՝  

64 124 188 

2020  N1, ՊՐԱԿ Ա 

8 17 25 

 2020  N1, ՊՐԱԿ Բ  

20 11 31 

 Ընդամենը՝  

28 28 56 

2020  N2, ՊՐԱԿ Ա 

   

6 7 13 

 2020  N2, ՊՐԱԿ Բ  

14 19 33 

 Ընդամենը՝  

20 26 46 

 Ընդամենը՝  

48 54 102 

2021  N1, ՊՐԱԿ Ա 

9 8 17 

 2021  N1, ՊՐԱԿ Բ  

27 20 47 

 Ընդամենը՝  
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ՇՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻՆ ՀՈԴՎԱԾ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ՝ 

ԸՍՏ ՏԱՐԻՆԵՐԻ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

49

35 30 28
28 28

64

48

62

26

72

15
18

12

24

124

54

84

ՇՊՀ հեղինակների քանակ Դրսի հեղինակների քանակ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 28 64 

2021  N2, ՊՐԱԿ Ա 

8 23 31 

 2021  N2, ՊՐԱԿ Բ  

18 33 51 

 Ընդամենը՝  

26 56 82 

 Ընդամենը՝  

62 84 146 
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ՇՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ՝ ԸՍՏ 

ՏԱՐԻՆԵՐԻ12 

ՇՊՀ հեղինակների 

մասնակցությամբ 

հոդվածների քանակ 

Միայն այլ հեղինակների 

մասնակցությամբ 

հոդվածների քանակ 

Ընդհանուր 

հոդվածների 

քանակ 

2013     N1, ՊՐԱԿ Ա 

6 3 9 

2013     N1, ՊՐԱԿ Բ 

15 4 19 

Ընդամենը 

21 7 28 

2013     N2, ՊՐԱԿ Ա 

8 3 11 

2013     N2, ՊՐԱԿ Բ 

14 3 17 

Ընդամենը 

22 6 28 

Ընդամենը 

43 13 56 

2014     N1, ՊՐԱԿ Ա 

12 17 29 

2014     N1, ՊՐԱԿ Բ 

19 21 40 

Ընդամենը 

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 

                                                           
12Եթե հոդվածը տրված է համահեղինակությամբ, ապա այն ներառված է «ՇՊՀ հեղինակների 

մասնակցությամբ հոդվածների քանակ» սյան տակ 
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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 30 40 

2019     N2, ՊՐԱԿ Բ 

23 37 60 

Ընդամենը՝ 

33 67 100 

Ընդամենը՝ 

52 72 124 

2020    N1, ՊՐԱԿ Ա 

4 6 10 

2020     N1, ՊՐԱԿ Բ 

16 9 25 

Ընդամենը՝ 

20 15 35 

2020     N2, ՊՐԱԿ Ա 

4 6 10 

2020     N2, ՊՐԱԿ Բ 

11 18 29 

Ընդամենը՝ 

15 24 39 

Ընդամենը՝ 

35 39 74 

2021    N1, ՊՐԱԿ Ա 

5 8 13 

2021     N1, ՊՐԱԿ Բ 

20 13 33 

Ընդամենը՝ 

25 21 46 

2021     N2, ՊՐԱԿ Ա 



71 
 

4 11 15 

2021     N2, ՊՐԱԿ Բ 

14 26 40 

Ընդամենը՝ 

18 37 55 

Ընդամենը՝ 

43 58 101 

 

ՇՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓ ՔԱՆԱԿ՝ ԸՍՏ 

ՏԱՐԻՆԵՐԻ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

43
31 28 25

23 27

52

35
43

13

38

5 7 6 10

72

39

58

ՇՊՀ հեղինակների մասնակցությամբ հոդվածների քանակ

Այլ հեղինակների մասնակցությամբ հոդվածների քանակ

 
 

Հարկ է նշել, որ ոչ բոլոր ամբիոններն են ակտիվություն 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)/առանց հարկերի/ 

Տպագրության գումար (ՀՀ դրամ) 

/ներառյալ հարկերը/ 

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 
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2017    N1  ՊՐԱԿ Ա,Բ 

408.000  430.000 

2018    N1  ՊՐԱԿ Ա,Բ 

432.000 430.000 

2019    N1  ՊՐԱԿ Ա,Բ 

403.000 470.000 

2019    N2  ՊՐԱԿ Ա,Բ 

520.250 960.000 

2020    N1  ՊՐԱԿ Ա,Բ 

214.000 250.000 

2020    N2  ՊՐԱԿ Ա,Բ 

211.250 255.000 

2021    N1  ՊՐԱԿ Ա,Բ 

253.250 405.108 

2021    N2  ՊՐԱԿ Ա,Բ 

253.000  

 

 

Ուշադրության արժանի են 2020 թ. այս ուղղությամբ ծախսված գումարների 

ցուցանիշները, որոնք էապես նվազել են: Հարկ է նշել, որ խմբագրման, սրբագրման և 

մակետավորման աշխատանքներն արդեն իրականացվում են ՇՊՀ-ի աշխատակիցների 

կողմից, իսկ տպագրման համար հայտարարված մրցույթի ժամանակ եղել է 

աննախադեպ ցածր արժեքով աշխատանքի առաջարկ, որն իրականացվել է բարձր 

որակով: 

 

ՇՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻՆ ՀՐԱՎԵՐՈՎ ՀՈԴՎԱԾ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ 

 

Հեղինակի անուն 

ազգանուն 

Բարձրագույն 

ուսումնական 

հաստատություն 

Հոդվածի վերնագիր 

Տարի, 

հատոր, 

համար 

Շահինյան Ա. Ա. (ՀՀ 

ԳԱԱ ակադեմիկոս),  

Արսենյան Լ. Հ., 

Պողոսյան Ա.Հ. 

ՀՀ ԳԱԱ Միջազգային 

գիտակրթական 

կենտրոն 

Լիետրոպ հեղուկ բյուրեղի 

հետազոտությունը համակարգչային 

փորձի օգնությամբ 

2013, N1, 

Պրակ Ա 

Շահինյան Ա. Ա. (ՀՀ 

ԳԱԱ ակադեմիկոս),  

 Հակոբյան Պ.Կ., 

Պողոսյան Ա.Հ. 

ՀՀ ԳԱԱ Միջազգային 

գիտակրթական 

կենտրոն 

Մարդու էրիթրոցիտի բջջային 

պարզեցված, ոչ սիմետրիկ թաղանթի 

մոդելի ուսումնասիրությունը 

համակարգչային փորձի օգնությամբ, 

մոլեկուլային դինամիկայի մեթոդով 

2013, N2, 

Պրակ Ա 

Համբարձումյան Ս. 

Ա.( ՀՀ ԳԱԱ 

ակադեմիկոս), 

ՀՀ ԳԱԱ, 

Գյումրու պետական 

մանկավարժական 

Ժառանգական առաձգական 

միկրոպոլյար բարակ թաղանթների 

մեմբրանային տեսությունը 

2014, N1, 

Պրակ Ա 
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Սարգսյան Ս.Հ. ինստիտուտ 

Բաղդասարյան Գ. 

Ե.(ՀՀ ԳԱԱ 

ակադեմիկոս), 

Միկիլյան Մ. Ա., 

Սաղոյան Ռ. Օ. 

ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի 

ինստիտուտ 

Ճկուն սալի ոչ գծային ֆլատերային 

տատանումների ամպլիտուդա-

հաճախություն կապի բնույթը 

կրիտիկական արագություններում 

2014, N1, 

Պրակ Ա 

Հարությունյան Ռ. 

Ա. (ֆ.մ.գ.դ., 

պրոֆեսոր), 

Հարությունյան Ա. 

Ռ. 

Սանկտ Պետերբուրգի 

պետական 

համալսարան 

Առաձգա-մածուցիկա-

պլաստիկական միջավայրի 

ռեոլոգիայի մասին 

2014, N1, 

Պրակ Ա 

Բելուբեկյան Մ. Վ. 

(ֆ.մ.գ.թ., 

պրոֆեսոր),  

Սանոյան Յու. Գ.  

ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի 

ինստիտուտ 

Ուղղանկյուն սալի կայունությունը 

անհամասեռ ջերմային դաշտում 

2014, N1, 

Պրակ Ա 

Սիլինա Կ. Գ., 

Կիկոտ Կ. Պ.,  

Սարգսյան Ս. Հ., 

Մանևիչ Լ. Ի. 

(տ.գ.դ., պրոֆեսոր) 

Մոսկվայի պետական 

համալսարան, 

ՌԴ ԳԱ Քիմիական 

ֆիզիկայի 

ինստիտուտ, Գյումրու 

պետական 

մանկավարժական 

ինստիտուտ, 

ՌԴ ԳԱ Քիմիական 

ֆիզիկայի 

ինստիտուտ, 

Էներգիափոխանակումը և էներգիայի 

կենտրոնացումը կապակցված 

օսցիլյատորների համակարգում 

չկենտրոնացված ոչ գծային 

փոխազդեցության պայմաններում 

2014, N1, 

Պրակ Ա 

Մազո Մ.Ա. , 

Սարգսյան Ս.Հ., 

Ստրելնիկով Ի.Ա. 

ՌԴ ԳԱ Քիմիական 

ֆիզիկայի 

ինստիտուտ, 

Գյումրու պետական 

մանկավարժական 

ինստիտուտ, 

Գյումրու պետական 

մանկավարժական 

ինստիտուտ, 

Ապակեկերպ պոլիմետիլենի ոչ 

առաձգական դեֆորմացիայի 

դեպքում մոլեկուլյար տեղային 

կառուցվածքային 

վերադասավորումներ 

2014, N1, 

Պրակ Ա 

Վարդանյան Ժ.Հ. (ՀՀ 

ԳԱԱ թղթակից 

անդամ) 

ՀՀ ԳԱԱ 

Բուսաբանության 

ինստիտուտ 

Ասեղնատերևավոր ծառաբույսերի 

ներմուծման և էկոլոգիական 

հարմարողականության 

առանձնհատկությունները ՀՀ ԳԱԱ 

Երևանի բուսաբանական այգու 

պայմաններում 

2014, N1, 

Պրակ Ա 

Մելիքյան Վ.Շ. (ՀՀ 

ԳԱԱ թղթակից 

անդամ), 

Սինոփսիս 

Ավտոմոբիլային կիրառությունների 

համար ՊԼԳ-ի հայտնաբերման և 

դիմադրության լրիվ ինտեգրված 

ճշգրտման համակարգի նախագծումը  

2015, N1, 

Պրակ Ա 
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Սարգսյան Ա.Գ., 

Սեմիրջյան Օ.Ս.,  

Փիլոյան Ս.Վ., 

Պողոսյան Ա.Հ.,  

Շահինյան Ա.Ա. (ՀՀ 

ԳԱԱ ակադեմիկոս),  

 

ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի 

կիրառական 

խնդիրների 

ինստիտուտ, 

Երևանի պետական 

համալսարան, ՀՀ 

ԳԱԱ Ֆիզիկայի 

կիրառական 

խնդիրների 

ինստիտուտ, 

ՀՀ ԳԱԱ Միջազգային 

գիտակրթական 

կենտրոն, 

ՀՀ ԳԱԱ Միջազգային 

գիտակրթական 

կենտրոն 

Պենտադեցիլսուլֆոնատ-ջուր 

հեղուկբուրեղական համակարգի 

մեզոմորֆիզմի հետազոտությունը 

ջերմաստիճանի ազդեցության տակ 

ռենտգենյան ճառագայթերի 

դիֆրակցիայի և մոլեկուային 

դինամիկայի մոդելավորման 

մեթոդներով 

2016, N1, 

Պրակ Ա 

Շահինյան Ա.Ա. (ՀՀ 

ԳԱԱ ակադեմիկոս),  

Պողոսյան Ա.Հ., 

Ղարաբեկյան Հ.Հ.  

ՀՀ ԳԱԱ Միջազգային 

գիտակրթական 

կենտրոն 

Ջրային միջավայրում ֆոսֆոլիպիդի 

երկշերտի դինամիկ կառուցվածքի 

ուսումնասիրությումը մոլեկուլային 

դինամիկական մոդելավորման 

մեթոդով 

2018, N1, 

Պրակ Ա 

Սարգսյան Ա. Գ., 

Ջոմարդյան Ծ. Մ., 

Գրիգորյան Ս. Մ., 

Միրզոյան Վ. Կ., 

Շահինյան Ա.Ա. (ՀՀ 

ԳԱԱ ակադեմիկոս) 

ՀՀ ԳԱԱ Միջազգային 

գիտակրթական 

կենտրոն 

Աէրոզոլ-ՕՏ (դեոկտիլ 

սուլֆոսուկցինատ) /ջուր համակարգի 

Լիոտրոպ մեզոմորֆիզմի 

ռենտգենոգրաֆիկական 

հետազոտությունը  

 

2019, N1, 

Պրակ Ա 

Դոլուխանյան 

Աելիտա (ՀՀ ԳԱԱ 

թղթակից անդամ) 

Հայաստանի 

պետական 

մանկավարժական 

համալսարան 

Աննի եվ Ժան-Պիեռ Մահեների 

«Մատեան ողբերգութեան» երկի 

ֆրանսերեն առաջաբանը՝ որպես 

նարեկացիագիտության նոր խոսք 

2019, N2, 

Պրակ Բ 

Սարգսյան Ա. Գ., 

Ջոմարդյան Ծ. Մ., 

Գրիգորյան Ս. Մ., 

Միրզոյան Վ. Կ., 

Շահինյան Ա.Ա. (ՀՀ 

ԳԱԱ ակադեմիկոս) 

ՀՀ ԳԱԱ Միջազգային 

գիտակրթական 

կենտրոն 

Բազմաբաղադրիչ հեղուկ 

բյուրեղների լիոտրոպ 

մեզոմորֆիզմի 

ուսումնասիրությունը 

ջերմաստիճանի ազդեցության 

տակ 

2020, N1, 

Պրակ Ա 
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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 33 124 78,98 

2020 91 17 74 81,3 

2021 128 27 101 78,9 

 

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

տեղեկագրին ներկայացված հոդվածների շուրջ 73-81%-ն է տպագրվել, իսկ  շուրջ        

19-27 %-ն արտաքին գրախոսման արդյունքում արժանացել է բացասական կարծիքի: 

 

 

6.3. ՊԴ ԿԱԶՄԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄ 
 

Արդեն 8-րդ տարին է (2014-2021)՝ համալսարանը գիտահետազոտական և 

գիտամեթոդական գործունեության խրախուսման նպատակով 

պրոֆեսորադասախոսական կազմին տրամադրում է հավելավճար՝ առաջնորդվելով 

ԳՊՄԻ-ի ՊԴ կազմի գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների 

խթանման ընթացակարգում (հաստատված 27 սեպտեմբերի 2014 թ. նիստում) 

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

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

գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների խթանման ընթացակարգը: 

Ըստ լրամշակված տաբերակի՝ հաշվարկն իրականացվել է 2019 և 2020 թթ.-ի համար: 

2021 թ.-ի մարտի 18-ի Գիտական խորհրդի նիստով փաստաթուղթը կրկին լրամշակման 

է ենթարկվել, որը կգործածվի 2021 թ.-ինֈ 
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2017-2021 Թ.Թ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎՈՂ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐ՝ ԸՍՏ 

ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ 

ԱՄԲԻՈՆՆԵՐ 
ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԻ ՉԱՓ /ՀՀ ԴՐԱՄ/ 

2017 թ. 2018 թ. 2019թ. 2020թ. 2021թ 

ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Մաթեմատիկա, ֆիզիկա և 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

911.550 983.100 1.244.850 1.244.350 827.600 

Աշխարհագրություն, 

կենսաբանություն և քիմիա 
275.700 505.670 496.950 422.600 320.300 

Գործարարություն և 

վարչարարություն 
139.800 199.200 116.480 116.000 17.500 

Ընդամենը    1.327.050 1.687.970 1.895.780 1.782.950 1.165.400 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Պատմություն և 

փիլիսոփայություն  
565.000 407.500 553.000 358.600 574.200 

Իրավագիտություն և 

քաղաքագիտություն  
0 105.000 14.500 64.000 179.600 

Հոգեբանություն, սոցիոլոգիա 

և սոցիալական աշխատանք 
121.600 60.000 148.100 213.000 167.000 

Ընդամենը 706.600 572.500 715.600 635.600 920.800 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Հայոց լեզու և գրականություն 225.000 210.000 341.375 199.000 143.800 

Ռուսաց լեզու և 

գրականություն 
265.000 195.000 196.000 149.000 157.500 

Անգլերեն լեզու և 

գրականություն 
175.000 217.500 334.500 355.375 384.000 

Միջմշակութային 

հաղորդակցություն և 

զբոսաշրջություն 

51.250 25.000 0 25.000 75.000 

Արվեստ 130.000 177.500 46.000 102.000 155.000 

Ընդամենը 846.250 825.000 917.875 830.375 915.300 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Մանկավարժություն 120.000 50.000 288.200 162.000 246.500 

Ֆիզիկական 

դաստիարակության 

տեսություն և մեթոդիկա 

166.100 86.100 57.500 28.500 70.000 

Ընդամենը 286.100 136.100 345.700 190.500 316.500 

Ռազմական 0 0 0 0 0 

Ընդամենը 3.166.000 3.221.570 3.854.955 3.439.425 3.318.000 
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Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ընթացակարգն արդյունավետ է, 

միաժամանակ այդ մասին են վկայում ըստ վարկանիշավորման աղյուսակի տպագրված 

աշխատանքների ցուցանիշները՝ ըստ տարիներիֈ 

Հարկ է նշել, որ 2019 թ.-ից որպես բաղադրիչ ավելացել են նաև 

գրախոսությունները (հոդվածների, ատենախոսական թեզերի): 2019 թ.-ին այդ 

բաղադրիչի համար տրամադրված հավելվճարը կազմում է 226.000 դրամ, 2020 թ.-ին՝ 

191.000 դրամ, 2021 թ.-ին՝ 215.800: 

 

 

6.4 ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

Համալսարանն իր միջոցների հաշվին 2016 թ.-ից հայտարարել է 

պայմանագրային թեմատիկ ֆինանսավորվող դրամաշնորհի մրցույթ՝ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողների կողմից իրականացվող գիտական 

(գիտամեթոդական) գործունեության համարֈ 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 ներդրմանըֈ Դրամաշնորհը 

տրամադրվում է համալսարանի բոլոր մասնագիտությունների հետ սերտ առնչվող 

հիմնարար և կիրառական գիտական հետազոտություն իրականացնելու համար 3-4 

անձից կազմված հետազոտական (գիտական թեմայի) խմբերի (այսուհետ՝ Խումբ) 

նախաձեռնությամբ ներկայացված և մրցութային կարգով ընտրված մինչև 3 գիտական 

թեմաներին՝ 12 կամ 24 ամիս ժամկետով՝ առավելագույնը՝ համապատասխանաբար 4.8 

և 8.6 միլիոն ՀՀ դրամ: Խմբում պարտադիր պետք է ընդգրկվի բարձր առաջադիմությամբ 

ՇՊՀ-ի առնվազն 1 ուսանող (բակալավրի 3-4-րդ կուրսերի կամ մագիստրոսի կամ 

ասպիրանտ/հայցորդի կրթական աստիճանի)ֈ 

Գիտական գործունեության համար ներբուհական դրամաշնորհի մրցույթի 

2020թ.-ին տրված հայտարարությանը համապատասխան՝ Շիրակի պետական 

համալսարանի ՊԴ կազմի կողմից ներկայացվել է 3 հայտ. 
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№ ԱՄԲԻՈՆ ԽՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԹԵՄԱ 

1. 

Աշխարհագրություն, 

կենսաբանություն և 

քիմիա 

1. Ադամյան Նելլի 

(ղեկ.) 

2. Գդլյան Գոհար  

3. Մանասյան Լուսինե  

4. Քոչարյան Նաիրա  

Հանրակրթության համընդհանուր 

ներառականության 

քաղաքականության պահանջների 

իրացման ճանապարհները 

բուհում 

2. 

Աշխարհագրություն, 

կենսաբանություն և 

քիմիա 

1. Ներսիսյան Արմեն 

(ղեկ.) 

2. Վալեսյան Անահիտ  

3. Ամազարյան Աիդա  

4. Արղուշյան Հասմիկ  

Շիրակի մարզի բնակչության 

կյանքի որակի աշխարհագրական 

(քաղաքակրթական) ասպեկտների 

հետազոտություն 

3. 
Պատմություն և 

փիլիսոփայություն 

1. Ավագյան Ինգա 

(ղեկ.) 

2. Մարտիկյան Աննա  

3. Գևորգյան Մարտին  

4. Մարգարյան Նիկոլ  

5. Պետրոսյան Լևոն 

(խորհրդատու) 

Հայաստանում ծովային 

հնագիտության զարգացման 

նախադրյալների 

ուսումնասիրություն, 

հայապետական և հայանուն 

նավերի  ցուցակագրում 

 

Ներկայացված հայտերից ոչ մեկը ներբուհական խորհրդի կողմից տեխնիկական 

ստուգման, արտաքին և ներքին փորձաքննության փուլերի արդյունքում չի 

հաղթահարել անցումային շեմը, և ըստ այդմ՝ հանձնաժողովի կողմից չի ներկայացվել 

ֆինանսավորմանֈ 

Ներբուհական դրամաշնորհի մասին տեղեկատվությունը տեղադրված է ՇՊՀ-ի 

պաշտոնական կայքէջում:  

Ստորև ներկայացված է ֆինանսավորվող թեմաների՝ ուսումնական գործընթացում 

արդյունքների ներդրման վերլուծությունը. 
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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 

անցկացում դպրոցում: 

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 

5 

Աշխարհագրություն, 

կենսաբանություն և 

քիմիա 

1. Մարտիրոսյան Լևոն/ղեկ./ 

2. Սարգսյան Ռուդոլֆ  

3. Աբրահամյան Վարդիթեր 

Աշխարհագր., 

զբոսաշրջություն 
Նախատեսված է 

Նախատեսվում է սույն ծրագրի սահմաններում 

հրատարակված մենագրությունը օգտագործել 

որպես ուսումնաօժանդակ նյութ ՇՊՀ մի քանի 
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4.  Սարգսյան 

Հերմինե(10.05.2019-ից մինչև 

10.09.2020) 

Հակոբյան Աստղիկ 

(10.09.2020-ից մինչև 

10.05.2021) 

մասնագիտությունների համար (սերվիս, 

աշխարհագրություն, զբոսաշրջություն) 

6 

Մաթեմատիկա, 

ֆիզիկա և 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

1. Մանուկյան Վարդան /ղեկ. 

2. Նիկողոսյան Գագիկ  

3. Դրմեյան Հենրիկ  

4. Սարուխանյան Ալվարդ 

Դասավանդման 

մեթոդիկա 
Նախատեսված է Թեման դեռ իրականացման փուլում է 

 

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

ներդրվեն ՇՊՀ-ի ուսումնական գործընթացում: 
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Ցանկանում ենք 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 3 

2020 3 2 

2021 2 3 

 

 

 

 

6.5 ԳԿ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ /2018-2020 թթ/ 

N 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱ

Ն ՏԱՐԻՆԵՐ 
ԹԵՄԱ ԱՆԴԱՄՆԵՐ 

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱ

Ն ՉԱՓ  

(ՀՀ ԴՐԱՄ) 

1.  2018 

Նանո և 

միկրոտեխնիկական 

նյութերի և 

կառուցվածքների 

մեխանիկական 

պրոբլեմների 

լաբորատորիայի 

պահպանում (բազային) 

Սարգսյան 

Սամվել 

Սարգսյան 

Արմենուհի 

Ժամակոչյան 

Քնարիկ 

2.802.600 

2.  2019 

Նանո և 

միկրոտեխնիկական 

նյութերի և 

կառուցվածքների 

մեխանիկական 

պրոբլեմների 

լաբորատորիայի 

պահպանում (բազային) 

Սարգսյան 

Սամվել 

Սարգսյան 

Արմենուհի 

Ժամակոչյան 

Քնարիկ 

3.418.900 

3.  2018-2020 

Ասիմետրիկ շերտավոր 

ամրավորումներ 

պարունակող 

պոլիմերային 

Սարգսյան 

Արմենուհի 

Սարգսյան 

Սամվել 

9.000.000 
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նանոկառուցվածքների 

առաձգական 

հատկությունների 

մոդելավորումը 

Մարգարյան 

Լիլիթ 

Ժամակոչյան 

Քնարիկ 

4.  2018-2020 

Միկրոպոլյար 

առաձգական բարակ 

ձողերի, սալերի և 

թաղանթների՝ ըստ 

կայունության 

հաշվարկման 

հիմունքներ 

Սարգսյան 

Սամվել 

Սարգսյան 

Արմենուհի 

Ժամակոչյան 

Քնարիկ 

8.400.000 

5.  2018-2020 

Նանո ոչ չափական 

կիսահաղորդչային 

ենթակառուցվածքներու

մ ընդհատ վիճակների և 

կոհերենտ ոչ 

ստացիոնար 

օպտիկական 

երևույթների 

ուսումնասիրության մի 

քանի հարցեր 

Նիկողոսյան 

Հրաչիկ 

Հարությունյա

ն Սաշա 

Մանուկյան 

Վարդան 

Մովիսիյան 

Անի 

8.932.000 

6.  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 

7.  2020 

Նանո և 

միկրոտեխնիկայի 

նյութերի և 

կառուցվածքների 

մեխանիկայի 

պրոբլեմային 

լաբորատորիայի 

ենթակառուցվածքի 

պահպանում և 

զարգացում (բազային) 

Սարգսյան 

Սամվել 

Սարգսյան 

Արմենուհի 

Ժամակոչյան 

Քնարիկ 

3.418.900 

8.  2021 

Նանո և 

միկրոտեխնիկայի 

նյութերի և 

կառուցվածքների 

մեխանիկայի 

Սարգսյան 

Սամվել 

Սարգսյան 

Արմենուհի 

Ժամակոչյան 

3.418.900 
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պրոբլեմային 

լաբորատորիայի 

ենթակառուցվածքի 

պահպանում և 

զարգացում (բազային) 

Քնարիկ 

9.  2021-2024 

Նանոնյութերի 

դեֆորմացիոն 

մոդելները՝ որպես 

մոմենտային 

առաձգականության 

տեսությամբ ճկուն 

սալեր և թաղանթներ 

Սարգսյան 

Արմենուհի 

Սարգսյան 

Սամվել 

Ժամակոչյան 

Քնարիկ 

Խաչատրյան 

Մելինե 

16.800.000 

10.  2021-2024 

Ֆիզիկայի և 

մաթեմատիկայի 

միջառարկայական 

հիմնարար կապերի և 

առարկայական 

մեթոդների վեր հանումը 

որպես ուսուցման 

արդյունավետության 

բարձրացման միջոց 

Մանուկյան 

Վարդան 

Սերոբյան 

Երվանդ 

Նիկողոսյան 

Գագիկ 

Նազարյան 

Նունե 

16.755.000 

 

Գիտության կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող գիտահետազոտական նախագծերի 

թիվը աճել է նախորդ տարիների համեմատ. 2018-2020 թթ.-ին իրականցվել են 5-ական 

ծագրերեր: Ընդ որում՝ հարկավոր է նշել, որ բոլոր նախագծերն իրականացվում են 

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի ՊԴ կազմի 

կողմից: 
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ՎԵՐՋԻՆ 6 ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐՈՒՄ 

ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ՊԴ ԿԱԶՄԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ 

 

ՏԱՐԻ 

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ 

ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ՊԴ ԿԱԶՄ 

ՊԴ 

ԿԱԶՄ 

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ 

ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ՊԴ ԿԱԶՄԻ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 

ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ % 

2016 8 246 3,3 

2017 16 246 6,5 

2018 16 242 6,6 

2019 14 255 5,5 

2020 14 264 5,3 

2021 13 250 5,2 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

3,3

6,5 6,6

5,5
5,3 5,2

 
 

 

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․ Սարգսյանը մշտապես ընդգրկվել է 

առավել բարձր արդյունավետությամբ աշխատող մինչև 100 գիտաշխատողների 

ցուցակումֈ 
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6.6. ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԵՎ ԱՏԵՆԱԽՈՍԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՐԱԽՈՍՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

 

2021 թ.-ի ընթացքում կազմակերպվել են ՇՊՀ աշխատակիցների կողմից 

ներկայացված գիտական մենագրությունների և ուսումնամեթոդական աշխատանքների 

գրախոսման  գործընթացները: Գրախոսման արդյունքները տրամադրվել են 

հեղինակներին՝ իրենց ներկայացրած աշխատանքներում անհրաժեշտ 

փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու նպատակով: Աշխատանքների վերջնական 

տարբերակները ներկայացվել են ՇՊՀ-ի Գիտական խորհրդին՝ տպագրության 

երաշխավորելու միջնորդությամբ: 

 

2019-2021 ԹԹ. ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԳՐԱԽՈՍՈՒՄՆԵՐ 

N ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ ԱՄԲԻՈՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԵՐՆԱԳԻՐ 
ԳՐԱԽՈՍՄԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 

2021 

1 Մարգարյան Լ. 
Մաթեմատիկա, 

ֆիզիկա և ՏՏ 

SPSS համակարգչային փաթեթի որոշ 

կիրառություններ 

Երաշխավորվել 

է տպագրության 

2. Գրիգորյան Ն. Մանկավարժություն 

Երեխաների տեսողության 

պահպանման և դրա 

խանգարումների կանխարգելման 

մանկավարժական միջացներն ու 

մեթոդները 

Երաշխավորվել 

է տպագրության 

2020 

1 Սարգսյան Ռ. 

Աշխարհագրություն, 

կենսաբանություն և 

քիմիա 

Գեոմորֆոլոգիական մեթոդները և 

ԱՏՀ (GIS) տեխնոլոգիաները 

ձևակառուցվածքային 

հետազոտություններում 

Երաշխավորվել 

է տպագրության 

2 

Հայրապետյան Գ. 

Սարգսյան Ս. 

Մաթոսյան Ն. 

Մաթեմատիկա, 

ֆիզիկա և ՏՏ 

«Հանրահաշվական և տրանսցենդենտ 

հավասարումների մոտավոր լուծման 

մեթոդները (համակարգչային 

պրակտիկում)»  

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ 

Երաշխավորվել 

է տպագրության 

3 Աղանյան Գ. 

Ֆիզիկական 

դաստիարակության 

տեսություն և 

մեթոդիկա 

«Ավագ դպրոցականների 

ռազմաֆիզիկական 

պատրաստության 

առանձնահատկությունները 

մարմնամարզության օրինակով»  

մենագրություն 

Երաշխավորվել 

է տպագրության 

4 

Նիկողոսյան Գ. 

Սերոբյան Ե. 

Մկրտչյան Գ. 

Մաթեմատիկա, 

ֆիզիկա և ՏՏ 

Մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի 

ձեռնարկ. սովորողների և 

սովորեցնողների համար 

Երաշխավորվել 

է տպագրության 

5 Խաչատրյան Հ. 
Գործարարություն և 

վարչարարություն 

Տնտեսագիտություն (մեթոդական 

ցուցումներ ոչ տնտեսագիտական 

մասնագիտությունների ուսանողների 

համար) 

Երաշխավորվել 

է տպագրության 
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2019 

1 Միքաելյան Լ. Մանկավարժություն 

Տարրական դպրոցի ուսուցչի 

հաղորդակցման մշակույթի 

ձևավորման տեխնոլոգիաները 

բուհում 

Չի 

երաշխավորվել 

տպագրության 

2 Մարգարյան Ա. Արվեստ 
Համաշխարհային կերպարվեստի 

պատմության համառոտ ձեռնարկ 

Չի 

երաշխավորվել 

տպագրության 

 

ՇՊՀ-ն տարբեր թեկնածուական թեզերի համար ներկայանում է որպես 

առաջատար կազմակերպություն: Ներկայացնենք վերջին 3 տարիների տվյալները, երբ 

գործընթացը համակարգվել է Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և 

կառավարման կենտրոնի կողմից.  

 

 

2019-2021 Թ. ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԱՏԵՆԱԽՈՍԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՐԱԽՈՍՈՒՄՆԵՐ 

N ՀԵՂԻՆԱԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

ՇՊՀ ԱԲԻՈՆ, ՈՐՏԵՂ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ Է 

ԳՐԱԽՈՍՈՒՄԸ 

ԳՐԱԽՈՍՄԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 

2021 

1 Հակոբյան Ֆ. Հ. 

Հայկական պետական 

մանկավարժական 

համալսարան 

Մանկավարժություն 

 Որոշ նկատառումներով 

հանդերձ՝ կարծիքը 

դրական է 

2 
Հարթենյան 

Ջ.Գ. 

Հայկական պետական 

մանկավարժական 

համալսարան 

Մաթեմատիկա, ֆիզիկա 

և ՏՏ 

Որոշ նկատառումներով 

հանդերձ՝ կարծիքը 

դրական է 

3 
Բուկուշյան Ն. 

Ա. 

Հայկական պետական 

մանկավարժական 

համալսարան 

Անգլերեն լեզու և 

գրականություն, Ռուսաց 

լեզու և գրականություն 

Որոշ նկատառումներով 

հանդերձ՝ կարծիքը 

դրական է 

4 
Թոռունյան Ն. 

Ա. 

Հայկական պետական 

մանկավարժական 

համալսարան 

Հայոց լեզու և 

գրականություն, 

Մանկավարժություն 

Որոշ նկատառումներով 

հանդերձ՝ կարծիքը 

դրական է 

5 
Ղարիբյան Ռ. 

Գ. 

Երևանի պետական 

համալսարան 
Մանկավարժություն 

Որոշ նկատառումներով 

հանդերձ՝ կարծիքը 

դրական է 

6 
Գրիգորյան Մ. 

Ա. 

Հայկական պետական 

մանկավարժական 

համալսարան 

Մանկավարժություն 

Որոշ նկատառումներով 

հանդերձ՝ կարծիքը 

դրական է 

2020 

1 Օհանյան Լ.Ա. 

Հայկական պետական 

մանկավարժական 

համալսարան 

Մանկավարժություն 

 Որոշ նկատառումներով 

հանդերձ՝ կարծիքը 

դրական է 

2 Մինասյան Ա.Ի. 
Հայկական պետական 

մանկավարժական 
Մանկավարժություն 

Որոշ նկատառումներով 

հանդերձ՝ կարծիքը 
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համալսարան դրական է 

3. 
Փահլևանյան Ս. 

Վ. 

Հայկական պետական 

մանկավարժական 

համալսարան 

Մանկավարժություն 

Որոշ նկատառումներով 

հանդերձ՝ կարծիքը 

դրական է 

2019 

1 
Ավանեսյան 

Լ.Ս. 

Հայկական պետական 

մանկավարժական 

համալսարան 

Մաթեմատիկա, ֆիզիկա 

և ՏՏ, 

Մանկավարժություն 

Որոշ նկատառումներով 

հանդերձ՝ կարծիքը 

դրական է 

2 Գրիգորյան Գ.Ֆ. 

Հայկական պետական 

մանկավարժական 

համալսարան 

Մանկավարժություն 

Որոշ նկատառումներով 

հանդերձ՝ կարծիքը 

դրական է 

 

 

 

2021 Թ. ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՈւՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳՐԱԽՈՍՈՒՄ 

N ՀԵՂԻՆԱԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

ՇՊՀ ԱԲԻՈՆ, ՈՐՏԵՂ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ Է 

ԳՐԱԽՈՍՈՒՄԸ 

ԳՐԱԽՈՍՄԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 

2021 

1 
Մովսիսյան Կ. 

Հ. 

Գորիսի պետական 

համալսարան 
Մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ՏՏ 

կարծիքը 

դրական է 

 

 

 

2021 Թ. ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԽՈՍՈՒՄ 

N ՀԵՂԻՆԱԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

ՇՊՀ ԱԲԻՈՆ, ՈՐՏԵՂ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ Է 

ԳՐԱԽՈՍՈՒՄԸ 

ԳՐԱԽՈՍՄԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 

2021 

1 Շահվերդյան Թ. 
Վանաձորի պետական 

համալսարան 

Հայոց լեզու և 

գրականություն 
կարծիքը դրական է 

 



   

88 
 

7.ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ  ԵՎ  ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ  

 

7.1. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ , ՈՒՍՈՒՄՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ 
 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարվել են միայն շենքերի շահագործման և 

պաշտպանության հետ կապված ընթացիկ նորոգումներ, կապիտալ շինարարական 

աշխատանքներ չեն կատարվելֈ 

Նշենք ՇՊՀ հիմնադրամի հաշվեկշռում գտնվող շենք շինությունները. 

 

N 

Շենք-շինությունների 

օգտագործման նպատակային 

նշանակությունը 
հասցեն 

1 ՇՊՀ գլխավոր մասնաշենք 
ք. Գյումրի,  

փող. Պ. Սևակի 4 

2 Տեղակայված է ՇՊՀ ռազմական ամբիոնը 
ք. Գյումրի,  

փող. Շիրակացու 21/5 

3 Տեղակայված է ՇՊՀ քոլեջը 
ք. Գյումրի,  

փող. Շիրակացու 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. Գերցենի 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) 113 

2 Տպիչ 109 

3 Պրոյեկտոր 12 

4 Ինտերակտիվ պրոյեկտոր 5 

5 Լուսանկարչական ապարատ 4 

6 Ռաուտեր 7 

7 Տեսախցիկ 7 

8 Հեռուստակոնֆերանսի համակարգ 1 

9 Ուժեղացուցիչ 7 

10 Մոնիտոր 264 

11 Համակարգիչ 264 

 

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 
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7.3. ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ 

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտին Գրադարան-ուսումնագիտական 

խորհրդատվությունների, նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի գրքաֆոնդը  կազմված է 

եղել 64.785 միավոր գրականությունից, որից՝ 61.019 միավոր գիրք, 2753 միավոր 

պարբերական հրատարակություն  ու 1013 միավոր ատենախոսության սեղմագիր:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում համալսարանի գրադարանային 

պաշարներում համալարված գրքերի պատկերն այսպիսին է` 

Անուն`176 

Միավոր`377 

որից նվիրատվության կարգով ստացվել է՝  

Անուն`172 

Միավոր`340ֈ 

2020-2021 ուստարում համալսարանի գրադարանային ֆոնդի համալրումը նոր գրքերով 

Հ.հ. 
Համալսարանի կառուցվածքային 

ստորաբաժանում 

Համալսարանի 

գրադարանային 

պաշարները համալրած 

գրքերի քանակական 

բաշխվածությունը 

Անուն Միավոր 

1.  Կենտրոն 175 347 

2.  «Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների» 

ամբիոն 

2 2 

3.  «Գործարարության և 

վարչարարության» ամբիոն 

3 4 

4.  «Աշխարհագրության, 

կենսաբանության և քիմիայի» ամբիոն 

 

2 2 

5.  «Հայոց լեզվի և գրականության» 

ամբիոն 

3 2 

6.  «Ռուսաց լեզվի և գրականության» 

ամբիոն 

 

2 2 
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7.  «Անգլերեն լեզվի և գրականության» 

ամբիոն 

2 2 

8.  «Միջմշակութային հաղորդակցության 

և զբոսաշրջության» ամբիոն 

2 2 

9.  «Արվեստի» ամբիոն 2 2 

10.  «Իրավագիտության և 

քաղաքագիտության» ամբիոն 

2 2 

11.  «Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և 

սոցիալական աշխատանքի» ամբիոն 

2 2 

12.  «Պատմության և փիլիսոփայության» 

ամբիոն 

3 2 

13.  «Մանկավարժության» ամբիոն 2 2 

14.  «Ֆիզիկական դաստիարակության 

տեսության և մեթոդիկայի» ամբիոն 

 

2 2 

15.  «Ռազմական» ամբիոն 

 

2 2 

 Ընդամենը՝ 176 377 

 

Հաշվետու ժամանակահատվածում Կենտրոնի գրքաֆոնդը համալրվել է 587 

միավորով, որից 543 միավոր հայալեզու, 39 միավոր ռուսալեզու և 5 միավոր անգլալեզու 

պարբերական հրատարակություն: Հավելենք, որ 587 միավոր պարբերական 

հրատարակությունից 168 միավորը թերթ է, իսկ 419-ը՝ ամսագիր:  

Իհարկե, համալսարանի տպագիր գրականության թիվը տարեցտարի ավելանում 

է, սակայն այս ցուցանիշի բարելավման ուղղությամբ, վստահաբար, կան լուրջ 

անելիքներ: Հատկապես մտահոգիչ է առկա գրականության պատկերը նոր 

մասնագիտությունների գծով: 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՝ 2020-2021 ուստարում Շիրակի պետական համալսարանի արտաքին 

համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի կողմից 

աշխատանքներ են տարվել հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության 

ուղղությամբ՝ ապահովելու համալսարանի հաշվետվողականությունը պետության և 

հասարակության առջևֈ Նկատի ունենալով համավարակի արդյունքում ստեղծված 

իրավիճակը՝ Կենտրոնը ստեղծել է բոլոր հնարավորությունները՝ արտաքին 

շահառուների հետ կապի ամրապնդման և հուզող հարցերին սպառիչ պատասխան 

տալու ուղղությամբֈ Համալսարանի գործունեության մասին տեղեկատվությունը 

ներկայացվել է առավելագույնս հասանելի ու թափանցիկֈ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատանքներ են տարվել 

Հասարակայնության հետ կապերի ընթացակարգի և Մարքեթինգային 

ռազմավարության հայեցակարգի մշակման և ներդրման ուղղությամբ, որոնք 

հաստատվել են գիտական խորհրդի 2020 թվականի հոկտեմբերի 6-ի թիվ 03 նիստումֈ  

Ըստ ՇՊՀ-ի արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի 

կենտրոնի կանոնակարգի՝  հիմնական խնդիրներից է բուհի գործունեության մասին 

տեղեկատվության տարածումը հասարակության լայն շրջաններում, դրական 

հասարակական կարծիքի և բարձր վարկանիշի ձևավորման ուղղությամբ 

իրականացվող աշխատանքների կազմակերպումը: Վերոնշյալ աշխատանքներն 

իրականցվում են հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության ոլորտի 

որակավորված մասնագետների կողմից՝ համապատասխան տեխնիկա-

սարքավորումների միջոցովֈ  

Հասարակայնության հետ կապերի ու լրատվության ուղղությամբ 

աշխատանքներն ընթացել են ներքին և արտաքին հաղորդակցության, ՇՊՀ-ին 

վերաբերող հրապարակումների վերլուծության, բուհի վարկանիշի բարձրացման, 

սեփական արտադրության տեսանյութերի պատրաստման և հեռարձակման, 

համացանցային տիրույթում ՇՊՀ-ի վերաբերյալ տեղեկատվության և տեսանյութերի 

http://shsu.am/media/pdf/PR-yntacakarg.pdf
http://shsu.am/media/pdf/marqeting-yntacakarg.pdf
http://shsu.am/media/pdf/marqeting-yntacakarg.pdf
http://shsu.am/media/pdf/SUSh-artaqin-hamagorcakcutyan-ev-hasarakaynutyan-het-kaperi-kanonakarg-2021.pdf
http://shsu.am/media/pdf/SUSh-artaqin-hamagorcakcutyan-ev-hasarakaynutyan-het-kaperi-kanonakarg-2021.pdf
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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: 

Համավարակի առաջացրած մարտահրավերով պայմանավորված՝ 2020-2021 

ուստարում ուսումնական գործընթացը կազմակերպվել է առցանց և առկա ձևաչափովֈ 

Ուսումնական գործընթացն առցանց կազմակերպելիս արտաքին և ներքին 

շահառուների հետ հետադարձ կապը իրականացվել է ՇՊՀ-ի պաշտոնական 

սոցիալական ցանցերի միջոցով և նրանց հուզող հարցերին տրվել են սպառիչ 

պատասխաններֈ 

Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնը 

առցանց գործիքակազմի արդյունավետ կիրառմամբ օպերատիվ կապ է ապահովել 

արտաքին և ներքին շահառուների և համալսարանի համապատասխան 

մասնագետների միջևֈ 

Կենտրոնի նախաձեռնությամբ իրականացվող «Համալսարանական լրագիր» 

հաղորդաշարի շրջանակներում հաշվետու տարում 20 տեղեկատվական ռեպորտաժ և 

գովազդային հոլովակ է պատրաստվել և տարածվել սեփական մեդիահարթակում, ինչը  

նախորդ տարվա հաշվետու ժամանակաշրջանի համեմատ նվազել է 8-ովֈ 

Հեռուստառեպորտաժների պատրաստման նվազման հիմնական պատճառը 

համավարակի հետևանքով ուսումնական գործընթացի առցանց կազմակերպումն է և 

բաժնի տեխնիկա-սարքավորումների մաշվածությունըֈ 

Կենտրոնի կողմից իրականացվել է լրատվամիջոցներում համալսարանի 

ընդհանուր գործունեությանը վերաբերող հրապարակումների ու հեռարձակված 

նյութերի հավաքագրում, ուսումնասիրություն և վերլուծություն: Կատարված 

վերլուծությունների հիման վրա պատրաստվել և «Համալսարանական լրագիր» 

հաղորդաշարի շրջանակներում հեռարձակվել են հասարակության մեջ բուհի 

վարկանիշի բարձրացմանը նպաստող տեսանյութեր -

https://www.youtube.com/watch?v=_DrwMs0NMDg, 

https://www.youtube.com/watch?v=zjqawn4wOI8 ,  

https://www.youtube.com/watch?v=R8LTsLujDlg,   

https://www.youtube.com/watch?v=WjE5JETl5is : 

https://www.youtube.com/watch?v=_DrwMs0NMDg
https://www.youtube.com/watch?v=zjqawn4wOI8
https://www.youtube.com/watch?v=R8LTsLujDlg
https://www.youtube.com/watch?v=WjE5JETl5is
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Ուսումնասիրվել են  հեռուստատեսային, տպագիր և էլեկտրոնային 

լրատվամիջոցների լուսաբանումները բուհի գործունեության, ինչպես նաև բուհի 

աշխատակիցների գործունեության վերաբերյալ: 

Ուսումնասիրված նյութերի 9 %-ն են կազմում հեռուստատեսային 

թողարկումները, որոնք մեծամասամբ վերաբերում են բուհի գործունեությանը և 

ընդունելության գործընթացինֈ Բուհի մասին լրահոսի մոտ 90%-ը կազմում են տպագիր 

ու էլեկտրոնային հրապարակումները,  որտեղ զգալի է նաև ապատեղեկատվությունը և 

անհատների անձնական էջերի գրառումները, որոնք որոշ լրատվամիջոցներ տեղադրել 

են իրենց պաշտոնական կայքերում, և վերաբերում են ՇՊՀ-ի դասախոսներին ու 

ղեկավարությանը:  

ՇՊՀ-ի մշակութային, սոցիալական ու գիտակրթական գործունեությունը, 

անցուդարձը, ոլորտի բարեփոխումներն ու այդ ուղղությամբ իրականացվող ծրագրերը 

հասարակությանը հասանելի են դարձել հիմնականում ֆոտոռեպորտաժների, 

տեղեկատվական գրառումների և հոդվածների, երբեմն էլ՝ «Համալսարանական լրագիր» 

հաղորդաշարի տեսառեպորտաժների միջոցով: Անդրադարձ է կատարվել նաև բուհի 

հենակետային ավագ դպրոցի և քոլեջի աշխատանքներին ու իրականացրած 

միջոցառումներին:  

Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության ուղղությամբ կատարված 

աշխատանքներից է նաև լրագրության բաժնի ուսանողների գործնական 

պարապմունքների կազմակերպումը կենտրոնի հեռուստաստուդիայում, որտեղ 

ուսանողները սովորել են մեդիագրագիտություն, ձայնագրման և 

հեռուստամոնտաժային ծրագրերֈ 

Ուսանողները պրակտիկայի շրջանակում ստացած գործնական հմտությունների 

և տեսական գիտելիքների համադրմամբ վարել են հարցազրույցներ, պատրաստել են 

ռեպորտաժներ, մասնակցել են կենտրոնի աշխատանքներինֈ 

Ուսանողների պատրաստած հեռուստառեպորտաժները ներկայացնում ենք 

հղումներով․  

1. https://bit.ly/3BtF6k6     

2. https://bit.ly/3Bxd1Zl   

 

https://bit.ly/3BtF6k66
https://bit.ly/3Bxd1Zll
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Հաշվետու ժամանակահատվածում՝ համավարակի և պատերազմական դրության 

պայմաններում, կենտրոնում իրենց պրակտիկան են անցկացրել նաև «Թարգմանչական 

գործ» (անգլերեն և հայերեն) 4-րդ և «Քաղաքագիտություն» 3-րդ կուրսերի ուսանողներըֈ  

Կենտրոնի մասնագետների համակարգմամբ ուսանողներն ուսումնասիրել են 

արցախյան պատերազմի մասին միջազգային հեղինակավոր մամուլում տեղ գտած 

կարևոր հոդվածները, թարգմանել հայերեն, որոնք էլ հրապարակվել են ՇՊՀ-ի 

պաշտոնական կայքում և տարածվել սոցիալական հարթակներումֈ Ընդհանուր հաշվով 

թարգմանվել և հրապարակվել է 20 նյութֈ Ներկայացնում ենք հոդվածների հղումները․  

 1․  Հանուն հաղթանակի, թե՛ սահմանին, թե՛ թիկունքում 

 2․  Միջազգային լրատվամիջոցներն ի՞նչ են հայտնում արցախա-ադրբեջանական 

պատերազմում հավանական զարգացումների ու լուծումների մասինֈ 

Պրակտիկայի ընթացքում «Թարգմանչական գործ» (անգլերեն և հայերեն) 4-րդ 

կուրսի ուսանողներն անգլերեն են թարգմանել նաև բուհի պաշտոնական կայքի 

հիմնական բաժինների նյութերըֈ Մասնավորապես՝ հաշվետու ժամանակահատվածում 

ՇՊՀ-ի պաշտոնական կայքում ստեղծվել է հայերեն 69 նոր էջ և անգլերեն 

թարգմանությամբ 65 նոր էջ, խմբագրվել և լրամշակվել է շուրջ 30 էջ: 

Նշված ժամանակավատվածում կայքում կատարվել է 255 հրապարակում՝ 

նորությունների և հայտարարությունների տեսքով: 

2021թ.-ի փետրվարին և ապրիլին ՇՊՀ-ի կայքի՝ արտաքին համագործակցության 

և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի անգլերեն և հայերեն էջերում ստեղծվել 

են Էրազմուս+ WBL4JOB - «Շրջանավարտների աշխատունակությունը բարձրացնելու 

նպատակով աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության ներդրում Հայաստանի և 

Մոլդովայի բարձրագույն կրթության համակարգերում» և Էրազմուս+ SMARTI - 

«Աջակցություն անգլերենով դասավանդելու նորարարական մեթոդաբանությանը, 

մոտեցումներին և գործիքակազմի կիրառմանը՝ կրթության արդյունավետությունը, 

կայունությունը և միջազգայնացումը բարելավելու նպատակով» ծրագրերի անգլերեն և 

հայերեն կայքէջերը՝ իրենց ենթաբաժիններով: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում Կենտրոնի կողմից ՇՊՀ-ի էլեկտրոնային 

գրադարանի կայքում տեղադրվել է 20 էլեկտրոնային գիրք - https://library.shsu.am/ : 

http://shsu.am/for-the-sake-of-win/?fbclid=IwAR1SGxXlXiLFwB134QC0PX0KqKMKP2rsMOM4UhAqiEXd3JhiN5O0sOt2PFg
http://shsu.am/for-the-sake-of-win-2/?fbclid=IwAR2EGY0VjqKyhKS1Z6tfK2eDry2GIlMUogUG0ccTjl7PqWicDsn0r151Q24
http://shsu.am/for-the-sake-of-win-2/?fbclid=IwAR2EGY0VjqKyhKS1Z6tfK2eDry2GIlMUogUG0ccTjl7PqWicDsn0r151Q24
https://library.shsu.am/
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Շարունակել են ակտիվ գործել համալսարանի պաշտոնական էջերը հիմնական 

սոցիալական կայքերում՝ Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn՝ 

ներկայացնելով կրթական, գիտական և մշակութային անցուդարձը, ներքին և արտաքին 

շահառուների համար նախատեսված տեղեկատվությունըֈ 

Ավելացել է նաև սոցիալական կայքերում հետևորդների թիվը․   Facebook – 8423 

հետևորդ,  Instagram – 2961 հետևորդ,  YouTube- 319 հետևորդֈ 

Բուհի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման զեկույցում, որպես գործունեության 

թույլ կողմ, նշված էր հետադարձ կապի մեխանիզմների մշակման և ներդրման մասինֈ  

Հաշվետու ժամանակահատվածում  մշակվել և  ՇՊՀ-ի գիտխորհրդի 

հաստատումից հետո ներդրվել է «Հասարակայնության հետ կապերի ընթացակարգը», 

որում  արտացոլված է հասարակական կարծիքի ձևավորման և հետադարձ կապի 

հաստատման գործիքակազմըֈ Ընթացակարգում սահմանված է նաև արտաքին և 

ներքին շահառուների հետ հետադարձ կապի և հասարարական կարծիքի գնահատման 

առանցքային ցուցիչներն ու վերջիններիս կիրառման միջոցներըֈ 

Ըստ վիճակագրության՝ վերջին երկու տարում Instagram սոցցանցում 

ուսանողների, շրջանավարտների, դիմորդների և այլ շահակիցների հարցումները 

կրկնակի աճել են՝ Facebook-ի համեմատֈ  

 

 

 

https://www.facebook.com/shirakstateuniversity/
https://www.instagram.com/shirakstateuniversity/
https://www.youtube.com/channel/UCKXEKho3XhDa2JIsaBdBDkQ/videos
https://twitter.com/shirak_uni
https://www.linkedin.com/company/11542799/admin/
https://www.facebook.com/shirakstateuniversity/
https://www.instagram.com/shirakstateuniversity/
https://www.youtube.com/channel/UCKXEKho3XhDa2JIsaBdBDkQ/videos
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Հետադարձ կապի հաստատման էլեկտրոնային այլ հարթակները, որոնցից է 

օրինակ՝ Telegram-ը, Շիրակում իրենց չեն արդարացրել, քանի որ շահառուների մեծ 

մասը չի օգտվում այդ էլեկտրոնային հարթակներիցֈ  

Հետադարձ կապի՝ վերը նշված մեխանիզմից ներքին և արտաքին շահառուների  

բավարարվածությունը կամ դժգոհությունը պարզելու նպատակով կենտրոնի կողմից 

պարբերաբար  հարցումներ է ուղարկվում շահառուներինֈ  

Ներկայացնում ենք ամենաարդյունավետ հետադարձ կապ ապահոված Instagram 

սոցկայքում հարցումների արդյունքներըֈ 

1. Հ արցմանը մասնակցել է 318 հետևորդֈ 

 

 «Ոչ» պատասխան տված 21 հետևորդներից 12-ն էջին հարց չեն հղել, պարզապես 

նշել են՝ ոչֈ Մյուս 9 հետևորդների հարցերին տրվել են սպառիչ պատասխաններֈ 

2․ Հարցմանը մասնակցել է 365 հետևորդֈ 

32%

68%

Համալսարանի մասին նորություններին 

նախընտրում եք ծանոթանալ

shsu.am կայքից

Սոց ցանցերից
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3.  Հարցմանը մասնակցել է 425 հետևորդֈ 

22%

78%

Առավել շատ մեր էջին ո՞ր հարթակում եք 

հետևում

Facebook

Instagram

 

 

 

Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի 

կողմից պարբերաբար իրականացվող հարցումների արդյունքները հաշվի առնելով՝ 

կարող ենք փաստել, որ  հաշվետու տարում բարելավվել է նաև հետադարձ կապը բուհի 

պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեի (info@shsu.am) միջոցովֈ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@shsu.am
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Մեդիաուսումնասիրությունների արդյունքները 

 

Գործունեության տեսակ/տարի 2018 2019 2020 2021 

ՇՊՀ-ի մասին տպագիր մամուլում հրապա-

րակված նյութերի քանակ 
27 32 5 6 

ՇՊՀ-ի մասին ինտերնետային կայքերում հրա-

պարակված նյութերի քանակ 
126 164 52 86 

ՇՊՀ-ի մասին հեռուստառադիո ընկերություննե-

րով եթեր հեռարձակված տեսանյութերի քանակ 
52 37 6 7 

Մամուլի հաղորդագրությունների քանակ 35 20 4 4 

Լուսանկարահանված միջոցառումների քանակ 117 164 27 88 

Տեսանկարահանված միջոցառումների քանակ 71 67 23 25 

Միջոցառումների տեսանկարահանման տևողու-

թյուն (րոպեներով) 
880 608 67.5 110․ 13 

Facebook-ով ստացված հաղորդագրությունների 

քանակ 
222 371 825 384 

Instagram-ով ստացված հաղորդագրությունների 

քանակ 
121 337 1172 768 

Ռեկտորի ուղերձների քանակ 10 10 10 11 

 

 

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, 
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3. համաձայն գործող օրենսդրության՝ մասնակցել կոլեկտիվի աշխատանքային 

գործունեությանը, 

4. հանդես գալ ներբուհական կյանքին վերաբերող նախաձեռնություններով՝ նպատակ 

ունենալով բարելավել ՇՊՀ-ի աշխատակիցների սոցիալական վիճակն ու 

պայմաններըֈ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ի արհեստակցական կազմակերպության 

աշխատանքները կրել են առավելապես սոցիալական բնույթ: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում արհկոմը կազմակերպել և անցկացրել է 

տարբեր տեսակի ու բնույթի միջոցառումներ՝ նվիրված «Մեծ Հաղթանակ»-ին, «Եղեռն»-

ին, «Դեկտեմբերի 7- ին», «Մայրության և գեղեցկության» տոնին, «Ամանոր»–ինֈ   

Արհեստակցական կազմակերպությունը ունի 153  անդամ (Համալսարանի 450 

անդամից)ֈ 

Հաշվետու ժամանակաշրջանն էլ նախորդի պես ծանր էր սոցիալական առումովֈ 

Արհեստակցական կազմակերպությունն, ինչպես նախորդ տարիներին, մեծ 

ուշադրություն է դարձնում արհկոմի  սոցիալապես անապահով  անդամներինֈ Միշտ 

ընդառաջում և ֆինանսապես աջակցում է նման  խնդրանքով դիմող մեր 

գործընկերներինֈ Այս տարի այդ նպատակով  հատկացվել է 1․ 007․ 000 ՀՀ դրամ (մեկ 

միլիոն յոթ հազար դրամ)ֈ 

Ամանորյա տոների կապակցությամբ արհկոմը իր ֆինանսական միջոցներից 

աշխատակիցներին բաժանեց փոքրիկ նվերներֈ  

Ըստ արհեստակցական կազմակերպության կանոնադրության, որպես 

աշխատավարձ հատկացվում է հավաքագրված գումարի 40%-ըֈ Արհեսատակցական 

կազմակերպության նախագահը հրաժարվել է իր հաստիքային աշխատավարձից և 

աշխատում է հասարակական հիմունքներով՝ տնտեսված ամբողջ ֆինանսական 

միջոցներն ուղղելով աշխատակիցների սոցիալական ծանր վիճակի մեղմմանըֈ 

Արհեստակցական կազմակերպության գործունեությունը եղել է թափանցիկ և 

հասանելի բոլորինֈ ՇՊՀ-ի Արհեսատակցական կազմակերպությունը գործել և գործում է 

«ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի», «ՀՀ Արհեսատակցական կազմակերպությունների 

մասին օրենքի» և « ՇՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության կանոնադրության» և 

«ՇՊՀ կոլեկտիվ պայմանագրի» շրջանակներումֈ 

Արհեսատակցական կազմակերպության ֆինանսական ծախսերի և 

գործողություների հաշվետվությունները տեղակայված են համալսարանի կայքում և 

հասանելի են բոլորինֈ 
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2019-2021 թթ. ԱՐՀԿՈՄԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

/հազար ՀՀ դրամով/ 
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9.  ԱՐՏԱՔԻՆ  ԿԱՊԵՐ  ԵՎ  ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄ  
 

Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի  

կողմից (այսուհետ՝ Կենտրոն)՝ 2020-2021 ուստարում իրականացված աշխատանքների 

բովանդակությունն ու ձևաչափն ամենից առաջ պայմանավորվել են այդ 

ժամանակահատվածում առկա իրավիճակով (համավարակ, արցախյան պատերազմ և 

այլն): Իհարկե, Կենտրոնը փորձել է առավելագույնս իրականացնել իր կանոնակարգով, 

ընթացակարգերով և բուհի առաջնահերթություններով պայմանավորված 

աշխատանքները, ինչը, կարելի է ասել, որ հիմնականում հաջողվել է: Մասնավորապես՝ 

այդ աշխատանքների հիմնական ուղղությունները դարձյալ եղել են՝  

ա) բուհերի կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջազգային 

համագործակցության ծրագրեր, դրանց արդյունքների ամփոփում, 

մշտադիտարկման (մոնիտորինգի) անցկացում, 

բ) բուհերի աշխատակիցների և ուսանողների ակադեմիական շարժունությանն ու 

փոխանակումներին ուղղված միջազգային համագործակցության ծրագրեր, 

գ) ՇՊՀ արտաքին շահառուների համար իրականացվող վերապատրաստման 

ծրագրեր, 

դ) ՀՀ և արտասահմանյան բուհերի, այլ կազմակերպությունների հետ 

համագործակցություն, նոր պայմանագրերի կնքում, 

ե) հասարակայնության հետ կապեր և լրատվություն, հետադարձ կապի 

ապահովում, 

զ) մասնակցություն ՇՊՀ ինքնավերլուծության և հավատարմագրման 

աշխատանքներին: 
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9.1. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

 

Համալսարանը 2020-2021 ուստարում Եվրամիության  Էրազմուս+ ծրագրերի 

շրջանակներում իրականացրել է բուհերի կարողությունների զարգացմանը միտված  3 

ծրագիր՝ AbioNet, WBL4JOB և SMARTI:   

 

 A B i o N e t    

ԲԻՈԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ  

ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ 

(2017 - 2021 թթ.) 

Ծրագրի  հիմնական նպատակը․ 

ԲԻՈԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ 

ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԻՄՆՈՒՄ (ABioNet) - Բիոարտադրանքների 

գիտության և տեխնոլոգիաների հայաստանյան գերազանցության ցանց/ 586136-

EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-J — «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան 

պետական համալսարան» հիմնադրամ (shsu.am): 

 
 

Ակնկալվող արդյունքները. 

Հիմնել բիոտեխնոլոգիական կրթության միջազգային գերազանցության 

ցանց հայաստանյան և եվրոպական համալսարանների միջև՝ 

կոնսորցիումի շրջանակներում մշակելով և իրականացնելով ուսումնական 

ծրագիր/դասընթաց կիրառական բիոգիտության ոլորտումֈ 

Մասնավորապես՝ ՇՊՀ-ում նախատեսվում էր ներդնել 

«Կենսատեխնոլոգիա» մասնագիտությունը մագիստրատուրայում, ինչպես 

նաև հիմնել հզոր նյութատեխնիկական բազա ունեցող լաբորատորիա: 

 

 

 

 

 

http://shsu.am/abionet/
http://shsu.am/abionet/
http://shsu.am/abionet/
http://shsu.am/abionet/
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ 

 

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ 

 

1. Շիրակի պետական համալսարան (ՇՊՀ)                                 
1.  Միջազգային Հելլենիկ համալսարան, 

Հունաստան (ծրագրի     համակարգող) 

2. Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)  
2. Դրեզդենի տեխնոլոգիական համալսարան, 

Գերմանիա 

3. Հայաստանի ազգային ագրարային 

համալսարան (ՀԱԱՀ) 

 
3. Պորտուգալիայի կաթոլիկ համալսարան, 

Պորտուգալիա 

4. Գավառի պետական համալսարան 

(ԳՊՀ) 

 4. Տերամոյի համալսարան, Իտալիա 

5. ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և 

սպորտի նախարարություն (ԿԳՄՍՆ) 

 

 

 

 

Պայմանավորված համավարակի արդյունքում ստեղծված իրավիճակով՝ 

անորոշ ժամանակով հետաձգվեց ծրագրով նախատեսված 

վերապատրաստումների մի մասը, իսկ մյուս մասն անցկացվում է առցանց 

տարբերակով: Դրանց կանոնավոր կերպով մասնակցում են մեր մասնագետները 

և ուսանողները - Վերապատրաստման դասընթացներ ABioNet ծրագրի շրջանակում — «Շիրակի Մ. 

Նալ բանդյ անի անվան պետական համալ սարան» հիմնադրամ (shsu.am): 

 Մասնավորապես՝ վերապատրաստման դասընթացներ են անցկացվել 

ստարտապ ծրագրեր գրելու կարողությունների ձևավորման ու զարգացման գծով, 

ինչի արդյունքում ՇՊՀ-ի դասախոսների և ուսանողների կողմից ներկայացված 

երկու ծրագրերից մեկը AbioNet ծրագրի եվրոպական ու հայաստանյան 

գործընկերներից կազմված մրցութային հանձնաժողովի կողմից արժանացել է 

առաջին, իսկ մյուսը՝ երրորդ պատվավոր մրցանակներին ու համապատասխան 

վկայականներին: 

Քանի որ ծրագրի շրջանակներում նախատեսված էր, որ ՇՊՀ ուսանողների 

համար մասնագիտական վերպատարաստումներ են անցկացվելու նաև 

եվրոպական գործընկեր համալսարաններում, ուստի հաշվետու 

http://shsu.am/abionet-07-04-2021/
http://shsu.am/abionet-07-04-2021/
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ժամանակահատվածում բուհի կայքէջում հրապարակվել են 

հայտարարությունները, անցկացվել համապատասխան մրցույթներն ու 

ամփոփվել դրանց արդյունքները: Սակայն, դարձյալ պայմանավորված 

համավարակի արդյունքում ստեղծված իրավիճակով, մեր ուսանողները 

չկարողացան մեկնել Հունաստանի և Իտալիայի հյուրընկալող համալսարաններ - 

ԷՐԱԶՄՈՒՍ+ ABIONET ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ՝ 

ՈՒՍԱՆՈՂԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՄՐՑՈՒՅԹ — 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ (shsu.am): 

Հաշվետու ժամանակահատվածում անգլերեն են թարգմանվել 

«Կենսատեխնոլոգիա» մագիստրոսական ծրագրի ուսումնական պլանն ու 

դասընթացների բնութագրիչները, ինչը հնարավորություն կտա առաջիկայում 

գործընկերների հետ քննարկել համատեղ կրթական ծրագիր իրականացնելու 

հարցերը - Բիոարտադրանքների գիտության և տեխնոլոգիաների հայաստանյան 

գերազանցության ցանց/ 586136-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-J — «Շիրակի Մ. 

Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ (shsu.am): 

Քանի որ 2021թ. հունիսին ավարտվում էր «Կենսատեխնոլոգիա» 

մագիստրոսական ծրագրի առաջին կուրսի ուսանողների ուսումնառության 

առաջին տարին, ուստի ինչպես ABioNet ծրագրի շրջանակներում նրանց 

մասնակցությամբ անցկացված վերապատրաստումներից, այնպես էլ 

ուսումնառությունից նրանց բավարարվածության և գոհունակության հարցը 

պարզելու նպատակով անցկացվեց հարցում, որի արդյունքները ներկայացվեցին 

ծրագրի աշխատանքները լուսաբանող լրագրում - ABIONET - Newsletter 3 - 

February 2021 (seerc.org): 

Ինչպես նախորդ հաշվետվության մեջ էլ նշել էինք, արդեն ձեռք են բերվել 

ու տեղադրվել մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի 

արդիական սարքավորումներն ու համակարգչային տեխնիկան ամբողջությամբ, 

ինչի արդյունքում լաբորատորիայում  ժամանակակից տեխնիկայի ու 

տեխնոլոգիաների կիրառմամբ արդեն իրականացվում են լաբորատոր, 

գործնական աշխատանքներ՝ ծրագրի շրջանակներում հաստատված 

սոցիալական գործընկերների ներգրավմամբ (Գյումրիի սելեկցիոն կայան, 

http://shsu.am/abionet-2020/
http://shsu.am/abionet-2020/
http://shsu.am/abionet-2020/
http://shsu.am/abionet/
http://shsu.am/abionet/
http://shsu.am/abionet/
https://www.seerc.org/abionet/newsletter/3/
https://www.seerc.org/abionet/newsletter/3/
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«Բիոսոֆիա» ՀԿ, «Բասեն» համայնքային զարգացման հիմնադրամ և այլն) - 

http://shsu.am/%d5%af%d5%b6%d6%84%d5%be%d5%a1%d5%ae-

%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b7%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%ab-

%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80

%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b7%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82/  

ԸՆԴԼԱՅՆՎՈՒՄ ԵՆ ԷՐԱԶՄՈՒՍ+ ABioNet ԾՐԱԳՐԻ 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ — «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի 

անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ (shsu.am)  

Հաշվետու ժամանակահատվածում AbioNet ծրագրի շրջանակներում ՇՊՀ-

ում կատարված աշխատանքներն առանձին հոդվածներով ներկայացված են 

ծրագրի ընթացքը լուսաբանող լրագրի 3-րդ և 4-րդ համարներում – ABIONET - 

Newsletter 3 - February 2021 (seerc.org),  ABIONET - Newsletter 4 - May 2021 (seerc.org): 

 

 

      W E B 4 J O B   

ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ 

ՄՈԼՈԴՈՎԱՅԻ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

(2020-2024թ.թ.) 

  

  Ծրագրի նպատակն է. 

 Կրթական քաղաքականության, իրավական դաշտի և դուալ բարձրագույն 

կրթության (ԴԲԿ) ընդհանրական ու ճկուն մոդելի մշակման և ներդրման միջոցով 

http://shsu.am/%d5%af%d5%b6%d6%84%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b7%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%ab-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b7%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82/
http://shsu.am/%d5%af%d5%b6%d6%84%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b7%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%ab-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b7%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82/
http://shsu.am/%d5%af%d5%b6%d6%84%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b7%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%ab-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b7%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82/
http://shsu.am/%d5%af%d5%b6%d6%84%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b7%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%ab-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b7%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82/
http://shsu.am/the-scope-of-cooperation-of-the-erasmus-abionet-program-is-expanding/
http://shsu.am/the-scope-of-cooperation-of-the-erasmus-abionet-program-is-expanding/
http://shsu.am/the-scope-of-cooperation-of-the-erasmus-abionet-program-is-expanding/
https://www.seerc.org/abionet/newsletter/3/
https://www.seerc.org/abionet/newsletter/3/
https://www.seerc.org/abionet/newsletter/4/
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խթանել ձեռնարկությունների ու բուհերի միջև համագործակցությունը, 

բարձրացնել շրջանավարտների աշխատունակությունն ու մրցունակությունը` 

վերջնական նպատակ ունենալով ներդնել աշխատանքի վրա հիմնված 

ուսումնառությունը (ԱՀՈՒ)  Հայաստանում և Մոլդովայում - Home (wbl4job.com): 

 Այս նպատակի իրականացման համար նախատեսվում է անցկացնել 

մասնակից կազմակերպությունների աշխատակիցների վերապատրաստումներ 

ՀՀ և արտասահմանյան գործընկեր համալսարաններում, ինչպես նաև 

անհրաժեշտ համակարգչային գույքի, ծրագրերի և գրականության ձեռքբերում - 

Նորություններ — «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամ (shsu.am),  «Շրջանավարտների աշխատունակությունը բարձրացնելու 

նպատակով աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության ներդրում Հայաստանի և 

Մոլդովայի բարձրագույն կրթության համակարգերում» (WBL4JOB) նախագիծ 618801-

EPP-1-2020-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP — «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարան» հիմնադրամ (shsu.am),   : 

          Որպես WBL4JOB ծրագրի երկարաժամկետ վերջնարդյունքներ՝  

նախատեսվում է ունենալ հետևյալը. 

  ԱՀՈՒ քաղաքականության և իրականացման գործիքակազմ, 

  ԱՀՈՒ/ԴԲԿ քաղաքականության, կառուցակարգերի և գործիքների գծով 

վերապատրաստված անձնակազմ,  

  ԱՀՈՒ շրջանակում դասավանդնման և ուսումնառության գծով 

վերապատրաստված դասախոսական անձնակազմ/մենտոր, 

  Բարձրագույն կրթության համակարգերում ԱՀՈՒ/ԴԲԿ-ի ներդրմանն 

անհրաժեշտ ազգային քաղաքականություն, 

  Դուալ բարձրագույն կրթության ընդհանրական ու ճկուն մոդել՝ ներառյալ դուալ 

կրթությամբ «Բանկային գործ և ապահովագրություն» մասնագիտության 

բակալավրիատի ավարտական տարվա կրթական ծրագիր, 

  ԱՀՈՒ/ԴԲԿ ներդրմանն անհրաժեշտ փոփոխություններ ազգային 

օրենսդրություններում,  

  Համակարգչային տեխնիկա ու սարքավորումներ՝ մասնակից 4 

համալսարանների համար, 

https://wbl4job.com/
http://shsu.am/news-wbl4job/
http://shsu.am/news-wbl4job/
http://shsu.am/introducing-work-based-learning-in-higher-education-systems-of-armenia-and-moldova-for-better-employability-of-graduates/
http://shsu.am/introducing-work-based-learning-in-higher-education-systems-of-armenia-and-moldova-for-better-employability-of-graduates/
http://shsu.am/introducing-work-based-learning-in-higher-education-systems-of-armenia-and-moldova-for-better-employability-of-graduates/
http://shsu.am/introducing-work-based-learning-in-higher-education-systems-of-armenia-and-moldova-for-better-employability-of-graduates/
http://shsu.am/introducing-work-based-learning-in-higher-education-systems-of-armenia-and-moldova-for-better-employability-of-graduates/
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  Համագործակցության համաձայնագրեր՝ ծրագրի իրականացման ավարտից 

հետոֈ 

2021 թվականի փետրվարի 10-11-ը տեղի ունեցավ WBL4JOB ծրագրի 

մենկնարկային հանդիպումն առցանց տարբերակով՝ պայմանավորված 

համավարակի արդյունքում ստեղծված իրավիճակով, որտեղ  քննարկվեցին 

ծրագրի բոլոր աշխատանքային փաթեթները և դրանց շրջանակներում 

կոնսորցիումի յուրաքանչյուր անդամի անելիքները, ինչպես նաև ֆինանսական, 

կազմակերպչական և մի շարք այլ հարցեր - Շրջանավարտների 

աշխատունակությունը բարձրացնելու նպատակով աշխատանքի վրա հիմնված 

ուսումնառության ներդրում Հայաստանի և Մոլդովայի բարձրագույն կրթության 

համակարգերում» (WBL4JOB) նախագծի մեկնարկային հանդիպում — «Շիրակի 

Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ (shsu.am): 

2021 թվականի ապրիլի 15-ին ծրագրի շրջանակներում անցկացվեց ՇՊՀ 

աշխատանքային թիմի նիստը, որտեղ քննարկվեցին բուհի դերը և անելիքները 

ծրագրի շրջանակներում: Պայմանավորված նախատեսված աշխատանքների 

ուղղություններով և բովանդակությամբ՝ հանդիպման ընթացքում առաջարկվեց, 

որ թիմը բաժանվի երկու խմբի՝ աշխատանքներն ավելի արդյունավետ 

կազմակերպելու համար, և նրանց ներկայացվեցին իրենց առաջիկա անելիքները 

- «Շրջանավարտների աշխատունակությունը բարձրացնելու նպատակով 

աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության ներդրում Հայաստանի և 

Մոլդովայի բարձրագույն կրթության համակարգերում» — WBL4JOB ծրագրի 

աշխատանքների ընթացքը ՇՊՀ-ում — «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան 

պետական համալսարան» հիմնադրամ (shsu.am): 

Ծրագրի շրջանակներում կատարվել է «Բուհ-աշխատաշուկա կապի և 

երիտասարդ մասնագետների աշխատանքային զբաղվածության խնդիրները 

Հայաստանի Հանրապետությունում» վերլուծություն, որի աշխատանքներին 

մասնակեցել է նաև ՇՊՀ աշխատանքային խումբը: 

 

 

 

http://shsu.am/wbl4job-01/
http://shsu.am/wbl4job-01/
http://shsu.am/wbl4job-01/
http://shsu.am/wbl4job-01/
http://shsu.am/wbl4job-01/
http://shsu.am/introducing-work-based-learning-in-higher-education-systems-of-armenia-and-moldova-for-better-employability-of-graduates-wbl4job-project-work-process-at-sush/
http://shsu.am/introducing-work-based-learning-in-higher-education-systems-of-armenia-and-moldova-for-better-employability-of-graduates-wbl4job-project-work-process-at-sush/
http://shsu.am/introducing-work-based-learning-in-higher-education-systems-of-armenia-and-moldova-for-better-employability-of-graduates-wbl4job-project-work-process-at-sush/
http://shsu.am/introducing-work-based-learning-in-higher-education-systems-of-armenia-and-moldova-for-better-employability-of-graduates-wbl4job-project-work-process-at-sush/
http://shsu.am/introducing-work-based-learning-in-higher-education-systems-of-armenia-and-moldova-for-better-employability-of-graduates-wbl4job-project-work-process-at-sush/
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Ծրագրի մասնակիցներ 

Երկիր Հաստատություն 

Հայաստան Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան – ծրագրի համակարգող 

Շիրակի պետական համալսարան 

Հայաստանի բանկերի միություն 

ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 

Մոլդովա Մոլդովայի առևտրային համալսարան 

Բալտիի Ալեսու Ռուսոյի անվան համալսարան 

Մոլդինկոմբանկ 

Մոլդովայի կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարություն 

Ֆրանսիա Ժան Մուլեն Լիոն 3 համալսարան  

Ստրասբուրգի համալսարան 

Ավստրիա Կրեմսի կիրառական գիտությունների համալսարան 

Բելգիա Համալսարանական շարունակական կրթության եվրոպական ցանց 

Ասոցացված անդամներ. Մոլդովական բանկերի ասոցիացիա, Xarxa FPֈ 

    S M A R T I      

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՎ ԴԱՍԱՎԱՆԴԵԼՈՒ 

ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆԸ, ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻՆ 

ԵՎ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆԸ՝ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ ԲԱՐԵԼԱՎԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ 

(2020-2024թ.թ.) 

 

Ծրագրի նպատակն է. 

 Ուսումնասիրել անգլերենով ակադեմիական դասավանդման (EMI-English 

Medium Instruction) եվրոպական լավագույն փորձը և անգլերենով 

դասավանդող (EMI) աշխատակազմի կարողությունների զարգացումը: 
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 Եվրոպական գործընկեր համալսարանները մշակելու և վարելու են 

անգլերենով դասավանդող (EMI) աշխատակազմի մանկավարժական 

թրեյնինգների մոդուլներ՝ վերապատրաստվող ուսուցիչների, 

ուսանողների և աշխատակազմի համար Հայաստանում և 

Ռուսաստանում՝ օգտագործելով ECTS մոդուլային շրջանակը: 

 Մշակվելու է EMI դասավանդման ուղեցույց՝ համալսարանների 

օգտագործման համար -  https://smarti-erasmus.eu/:  

Այս նպատակի իրականացման համար նախատեսվում է անցկացնել 

մասնակից կազմակերպությունների աշխատակիցների վերապատրաստումներ 

ՀՀ և արտասահմանյան գործընկեր համալսարաններում, ինչպես նաև 

անհրաժեշտ համակարգչային գույքի և սարքավորումների ձեռքբերում - Ծրագրի 

մասին — «Շիրակի Մ. Նալ բանդյ անի անվան պետական համալ սարան» հիմնադրամ (shsu.am): 

Ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

 «Անգլերենը որպես դասավանդման միջոց» (EMI) վերապատրաստման 

կենտրոնի և անգլերենի մակարդակի ստուգման թեստերի միասնական 

ցանցի, անգլերենը հատուկ նպատակների համար (ESP) 

վերապատրաստման, ՊԴ կազմի վերապատրաստման մոդուլների 

առկայություն,  

 «Անգլերենը որպես դասավանդման միջոց» (EMI) ուսումնական 

ձեռնարկ, 

 Առցանց հարթակ՝ կայքէջ՝ ծրագրի վերջնարդյունքները տարածելու և 

ծրագրի շարունակականությունն ապահովելու նպատակով, 

 EMI կենտրոնների ցանց, 

 EMI անհատական ծրագրեր ՊԴ կազմերի և վերապատրաստողների 

ներբուհական վերապատրաստումների համար, 

 EMI կիրառող դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր, 

 EMI հավատարմագրման և շարունակականության ծրագրի 

առկայություն և իրագործում: 

 

https://smarti-erasmus.eu/
http://shsu.am/about-the-project-smarti/
http://shsu.am/about-the-project-smarti/
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Ծրագրի մասնակիցներ 

Երկիր Հաստատություն 

Հայաստան ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա (համակարգող 

Հայաստանում) 

Շիրակի պետական համալսարան 

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը 

Գորիսի պետական համալսարան 

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնը 

Ռուսաստան Մորդովիայի Օգարյովի անվան պետական համալսարան 

(համակարգող Ռուսաստանում) 

Իրկուտսկի ազգային հետազոտական տեխնիկական համալսարան 

Կազանի դաշնային համալսարանը 

Պետրոզավոդսկի պետական համալսարանը 

 «Ռուսական ռեգիստր» հավաստագրման ասոցիացիան 

Գերմանիա Դրեզդենի տեխնոլոգիական համալսարան (ծրագրի համակարգող) 

Լատվիա Ռիգայի տեխնիկական համալսարան 

Միացյալ 

Թագավորություն 

Լիվերպուլի Ջոն Մուրի համալսարան 

Պորտուգալիա Պորտուգալիայի կաթոլիկ համալսարանի կենսատեխնոլոգիայի 

ֆակուլտետ 

 

Ծրագրով նախատեսվում է նաև մասնակից բուհերում հիմնել EMI  լեզվի 

կենտրոններ և կահավորել համապատասխան համակարգչային տեխնիկայով: 

Նկատի ունենալով մասնագիտական առանձնահատկություններն ու 

պահանջարկվածությունն աշխատանքի շուկայում, ինչպես նաև քննարկելով ծրագրի 

համակարգող բուհի (Դրեզդենի տեխնոլոգիական համալսարան) և ՇՊՀ 

համապատասխան ֆակուլտետի ու մասնագիտական ամբիոնի հետ՝  համաձայնություն 

է ձեռք բերվել, որ ծրագրի շրջանակներում մեր բուհում աշխատանքներ են տարվելու 

«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մագիստրոսական ծրագիրը նաև 

անգլերենով դասավանդելու ուղղությամբ: 

Ծրագրի աշխատանքներն սկսվել են 2021 թ.  սկզբից: Առաջին մեկնարկային 

հանդիպումն առցանց տարբերակով տեղի է ունեցել 2021թ. մարտի 30-ից մինչև ապրլի 
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1-ը՝ պայմանավորված համավարակի արդյունքում ստեղծված իրավիճակով: Եռօրյա 

հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ծրագրի բոլոր աշխատանքային փաթեթները և 

կոնսորցիումի յուրաքանչյուր մասնակից հաստատության անելիքները: Քննարկվել են 

նաև ֆինանսական, կազմակերպչական և մի շարք այլ հարցեր – SMARTI Project Kick Off 

Meeting - SMARTI (smarti-erasmus.eu): 

2021 թ. մայիսի 4-ին անցկացվել է ՇՊՀ թիմի աշխատանքային հանդիպումը, 

որտեղ հանգամանորեն ներկայացվել և քննարկվել են SMARTI ծրագրի շրջանակներում 

մեր բուհի կողմից առաջիկայում իրականացվող աշխատանքները - «Աջակցություն 

անգլերենով դասավանդելու նորարարական մեթոդաբանությանը, մոտեցումներին և 

գործակազմի կիրառմանը՝ կրթության արդյունավետությունը, կայունությունը և 

միջազգայնացումը բարելավելու նպատակով» -SMARTI ծրագրի աշխատանքների 

ընթացքը ՇՊՀ-ում — «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամ (shsu.am): 

2021թ. հունիսի 24-ին ՇՊՀ աշխատանքային թիմը հանդիպեց «Կիրառական 

մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա» մասնագիտության ուսանողների հետ, նրանց 

ներկայացրեց SMARTI ծրագրի նպատակն ու խնդիրները, պատասխանեց 

ուսանողներին հետաքրքրող հարցերին - ՇՊՀ-ում կայացավ Էրազմուս+ SMARTI 

ծրագրի աշխատանքային խմբի հերթական հանդիպումը — «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի 

անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ (shsu.am): 

 

9.2. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ 

ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ  ԾՐԱԳՐԵՐ 

ԻՍՊԱՆԻԱՅԻ ՎԱԼԼԱԴՈԼԻԴԻ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (2017-

2019թթ., 2020-2023թ.թ.) 
Ծրագրի  նպատակն է. 

Գործընկեր բուհ հանդիսացող Իսպանիայի Վալլադոլիդի համալսարանի և ՇՊՀ-ի 

ուսանողների, պրոֆեսորադասախոսական  ու վարչական կազմի ակադեմիական  

շարժունության և փոխանակումների կազմակերպումն ու անցկացումը:   
Ուսանողները (բակալավր, մագիստրոս, հետազոտող) հյուրընկալող 

համալսարանում կարող են ուսումնառությունը շարունակել մեկ կիսամյակ (5 

ամիս), իսկ պրոֆեսորադասախոսական և վարչական կազմը` դասավանդել կամ 

մասնակցել վերապատրաստումների 5 օրով: 

https://smarti-erasmus.eu/smarti-project-kick-off-meeting/
https://smarti-erasmus.eu/smarti-project-kick-off-meeting/
http://shsu.am/smarti-2021-01/
http://shsu.am/smarti-2021-01/
http://shsu.am/smarti-2021-01/
http://shsu.am/smarti-2021-01/
http://shsu.am/smarti-2021-01/
http://shsu.am/smarti-2021-01/
http://shsu.am/erasmus-smarti-meeting-24-06-2021/
http://shsu.am/erasmus-smarti-meeting-24-06-2021/
http://shsu.am/erasmus-smarti-meeting-24-06-2021/
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Հաշվետու ժամանակահատվածում Վալլադոլիդի համալսարանն 

հայտարարել է ակադեմիական շարժունության մրցույթ, որի արդյունքում ՇՊՀ-ից 

մասնակցելու համար ընտրվել է 1 ուսանող՝ Անի Կարապետյանը և 1 դասախոս՝ 

Լուսինե Տոնոյանը: 

Ինչպես արտագնա, այնպես էլ ներգնա շարժունության մասնակիցների հետ 

Կենտրոնը պարբերաբար համապատասխան իրազեկող,  աջակցող ու 

խորհրդատվական աշխատանքներ է իրականացնում, որպեսզի նրանք 

ներկայանան նաև որպես ՇՊՀ-ի դեսպաններ հյուրընկալող համալսարաններում:  

ԻՍՊԱՆԻԱՅԻ ԳՐԱՆԱԴԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ  

(2015-2021թթ.) 

Ծրագրի  նպատակն է. 

Գործընկեր բուհ հանդիսացող Իսպանիայի Գրանադայի համալսարանի և ՇՊՀ-ի 

ուսանողների, պրոֆեսորադասախոսական  ու վարչական կազմի ակադեմիական  

շարժունության և փոխանակումների կազմակերպումն ու անցկացումը:   

Ուսանողները (բակալավր, մագիստրոս, հետազոտող) հյուրընկալող 

համալսարանում կարող են ուսումնառությունը շարունակել մեկ կիսամյակ (5 ամիս), 

իսկ պրոֆեսորադասախոսական և վարչական կազմը` դասավանդել կամ մասնակցել 

վերապատրաստումների 5 օրով: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում Գրանադայի համալսարանն հայտարարել է 

ակադեմիական շարժունության մրցույթ, որի արդյունքում ՇՊՀ-ից մասնակցելու համար 

ընտրվել է 1 աշխատակից՝ Նազելի Ավետիսյանը: 

 

 

 ՌՈՒՄԻՆԻԱՅԻ ՅԱՍԻԻ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐՈՒ ՅՈՀԱՆ 

ԿՈՒԶԱՅԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ  

(2015-2021թթ.) 
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Ծրագրի  նպատակն է. 

Գործընկեր բուհ հանդիսացող Ռումինիայի Յասիի համալսարանի և ՇՊՀ-ի 

ուսանողների ու աշխատակազմի ակադեմիական  շարժունության 

կազմակերպումն ու անցկացումը:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում այս համալսարանն հայտարարեց 

ակադեմիական շարժունության մրցույթ, որին մասնակցեց նաև ՇՊՀ-ն: Մրցույթի 

արդյունքներով մեր համալսարանից ընտրվել է 1 աշխատակից՝ Արտակ 

Հովհաննիսյանը, և 1 ուսանող՝ Յուլիանա Հովհաննիսյանը: 

ՌՈՒՄԻՆԻԱՅԻ ԿԼՈՒԺ-ՆԱՊՈԿԱՅԻ  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (2017-2021թթ.) 
 

Ծրագրի  նպատակն է. 

Գործընկեր բուհ հանդիսացող Ռումինիայի Կլուժ-Նապոկայի համալսարանի և 

ՇՊՀ-ի ուսանողների, պրոֆեսորադասախոսական ու վարչական աշխատակազմի 

ակադեմիական շարժունության 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) 

 
 

Պայմանավորված համավարակի արդյունքում ստեղծված իրավիճակով՝ այս 

համալսարանը չհայտարարեց ակադեմիական շարժունության մրցույթ հաշվետու 

ժամանակահատվածի համարֈ 
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 ՌՈՒՄԻՆԻԱՅԻ ՏԻՄԻՇՈԱՐԱՅԻ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ  

(2014-2021թթ.) 

 

Ծրագրի  նպատակն է. 

Գործընկեր բուհ հանդիսացող Ռումինիայի Տիմիշոարայի համալսարանի և ՇՊՀ-ի 

ուսանողների, պրոֆեսորադասախոսական ու վարչական աշխատակազմի 

ակադեմիական շարժունության կազմակերպումն ու անցկացումը:  
 

Պայմանավորված համավարակի արդյունքում ստեղծված իրավիճակով՝ այս 

համալսարանը չհայտարարեց ակադեմիական շարժունության մրցույթ հաշվետու 

ժամանակահատվածի համարֈ 

 

 ԱՆԳԼԻԱՅԻ ՔԻԼԻ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ (2019-2022թթ.) 

Ծրագրի  նպատակն է. 

Գործընկեր բուհ հանդիսացող Անգլիայի Քիլի համալսարանի և ՇՊՀ-ի 

ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական աշխատակազմի ակադեմիական 

շարժունության կազմակերպումն ու անցկացումը:  
 

Պայմանավորված համավարակի արդյունքում ստեղծված իրավիճակով՝ այս 

համալսարանը չհայտարարեց ակադեմիական շարժունության մրցույթ հաշվետու 

ժամանակահատվածի համարֈ 

 

Որպես Էրազմուս+ ծրագրի՝ վերը նշված երկու ուղղություններին՝ բուհերի 

կարողությունների զարգացմանը և ակադեմիական շարժունությանն առնչվող 

աշխատանքներ՝ ցանկանում ենք նշել հաշվետու ժամանակահատվածում 

իրականացված ևս երկու միջոցառման մասին. 

1. ՇՊՀ-ում իրականացված Էրազմուս+ BOOST և միջազգային կրեդիտային 

շարժունության ծրագրերի մոնիթորինգ անցկացրեցին Էրազմուս+ ազգային 

գրասենյակի ներկայացուցիչները՝ համակարգող Լանա Կառլովայի 

ղեկավարությամբֈ Էրազմուս+ ազգային գրասենյակի ներկայացուցիչները 

համալսարանի ղեկավարության հետ հանդիպմանը քննարկեցին 
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իրականացվող միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրերի հետ 

կապված մանրամասները, համալսարանի գրանցած արդյունքներն ու 

առաջիկա անելիքներըֈ Էրազմուս+ BOOST ծրագրի վերջնարդյունքները 

քննարկվեցին ծրագրի շահառուների և համալսարանի արտաքին 

համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոնի 

աշխատակիցների հետֈ Շահառուները խոսեցին ծրագրին իրենց 

մասնակցության, ստացած հնարավորությունների և արդյունքների, ինչպես 

նաև վերապատրաստումներից հետո իրականացված աշխատանքների 

մասինֈ Շահառուները կարևորեցին միջազգային ծրագրերին 

մասնակցությունը՝ որպես մասնագետներ կայանալու, եվրոպական 

համալսարանների առաջավոր փորձը յուրացնելու և համալսարանի 

հզորացմանը միտված աշխատանքներում կիրառելու գործումֈ Միջազգային 

կրեդիտային շարժունությանը մասնակցած վարչական ու 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողների հետ էլ ամփոփվեց 

ակադեմիական շարժունության գործընթացը, մասնավորապես՝ թե ի՞նչ 

խնդիրներ են ունեցել մասնակիցները, ինչպիսի՞ աջակցություն են ստացել, 

ի՞նչ է տվել մասնակցությունը և ինչպե՞ս են իրենց հմտություններն ու փորձը 

ներդրել Շիրակի մայր բուհումֈ Կարևորելով համագործակցությունը՝ 

Էրազմուս+ ազգային գրասենյակի ներկայացուցիչները հույս հայտնեցին, որ 

միջազգային ծրագրերին մասնակցությունը Շիրակի պետական 

համալսարանը կշարունակի առավել ակտիվ՝ նոր ոլորտների ու 

մասնակիցների ներգրավմամբ - BOOST-monitoring.pdf (shsu.am): 

 

2. Մեր բուհում անցկացվեց Էրազմուս+ ուսանողական ցանցի (ESN)-ի 

ներկայացուցիչների հետ հանդիպում: 

Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի 

կենտրոնի աշխատակիցների հետ հանդիպմանը քննարկվեցին Հայաստանում 

Էրազմուս+ ուսանողական ցանցի գործունեությանն առնչվող 

մանրամասները, համալսարանի հետ համագործակցության ոլորտներըֈ 

http://shsu.am/wp-content/uploads/2021/06/BOOST-monitoring.pdf
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ESN-ը միջազգային ուսանողական ամենամեծ կազմակերպություններից է, 

որի հիմնական նպատակն է աջակցել Էրազմուս+ ծրագրով Հայաստան 

ժամանած և Հայաստանից Եվրոպա մեկնող ուսանողներին՝ ավելի հեշտ 

ներգրավվելու բուհական կյանքում, ընտելանալու հյուրըկալող երկրի 

մշակույթին, ծանոթանալու տվյալ երկրի ավանդույթներինֈ  

ESN-ի ներկայացուցիչների հետ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց` 

առաջիկայում Էրազմուս+ ծրագրերի իրազեկվածության բարձրացման 

նպատակով հանդիպումներ կազմակերպել ուսանողների հետ, կապեր 

ստեղծել ակադեմիական շարժունությանը մասնակցող ուսանողների ու 

ցանցի միջև, ինչպես նաև համագործակցել միջազգային ուսանողական 

միջոցառումների շրջանակներում - ՇՊՀ-ում էին ESN Yerevan-ի 

ներկայացուցիչները — «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարան» հիմնադրամ (shsu.am) 

 

 

9.3. ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ԱՅԼ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՇՊՀ-ն կնքել է նոր պայմանագրեր ու 

համաձայնագրեր, ինչի արդյունքում նրա  արտաքին համագործակցության 

շրջանակներն ընդլայնվել և 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: 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: 

 

 

https://shsu.am/esn-yerevan-2021/
https://shsu.am/esn-yerevan-2021/
https://shsu.am/esn-yerevan-2021/
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ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ 

N ԲՈՒՀԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ 

ԺԱՄԿԵՏ 

1.  Jade University of Applied Sciences (Germany) 2016-2021 

2.  International University of Struga (Macedonia) 2016-2021 

3.  University College of Teacher Education (Austria) 2017-2022 

4.  
Telavi State University after Iakob Gogegabashvili (Telavi, 

Georgia) 
2016-2021 

5.  University of Pitesti (Romania) 2017-2022 

6.  Technical University of Cluj Napoca (Romania) 2017-2021 

7.  International Hellenic University (Greece) 2019-2020 

8.  Technische Universitate Dresden (Germany) 2017-2020, 2021-2024 

9.  Universidade Catolica Portuguesa (Portugal) 2017-2020, 2021-2024 

10.  Universita Degli Studi Di Teramo (Italy) 2017-2020 

11.  Univetsity of Valladolid (Spain) 2018-2020, 2020-2023 

12.  Manipal University Jaipur (India) 2020-2025 

13.  Alexandru Ioan Cuza Univetsity (Romania) 2015-2021 

14.  Riga Technical University (Latvia) 2021-2024 

15.  Liverpool John Moores University (Grate Britain) 2021-2024 

16.  Jean Moulin Lyon 3 University (France) 2021-2024 

17.  University of Strasbourg (France) 2021-2024 

18.  University of Applied Sciences Krems (Austria) 2021-2024 

19.  European University Continuing Education Network (Spain) 2021-2024 

 

ԱՊՀ ԵՐԿԻՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ 

N ԲՈՒՀԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ 

ԺԱՄԿԵՏ 

1.  Астраханский государственный университет (Астрахань, РФ) 2015-2020 

2.  
Армавирский государственный педагогический университет 

(Армавир, РФ) 
2015-2020 

3.  Шадринский государственный педагогический институт (Шадринск, 2016-2021 
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РФ) 

4.  
Липецкий государственный педагогический университет (Липецк, 

РФ) 
2016-2021 

5.  
Казахский национальный педагогический университет им. Аббая ( 

Казахстан) 
2015-2020 

6.  Alecu Russo Balti State University (Moldova) 2017-2022 

7.  Academy of Public Administration (Moldova) 2017-2022 

8.   Государственный гуманитарно-технологический университет (РФ) 2018-2023 

9.  Российский Технологический Университет-МИРЭА (Москва) 2019 

10.  Твесркой государственный университет, РФ  2018-2028 

11.  Витебский государственный университет, Беларусь,  2020 

12.  Ogareva Mordovia State University (MRSU)  2021-2024 

13.  Irkutsk National Research Technical University (INRTU) 2021-2024 

14.  Kazan Federal University (KFU) 2021-2024 

15.  Petrozavodsk State University (PetrSU) 2021-2024 

16.  Чеченский государственный педагогический университет 2021-2031 

17.  Курский государственный университет 2021-2031 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ 

N ԲՈՒՀԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ 

ԺԱՄԿԵՏ 

1.  Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարան  2019-2024 

2.  Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 2020-2025 

3.  
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի 

ինստիտուտ 
2020 

4.  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ 2019 

5.  Գորիսի պետական համալսարան 2019-2029 

6.  Գավառի պետական համալսարան 2019-2029 

7.  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա 2021-2024 

8.  Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան (UFAR) 2021-2024 
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ԱՅԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

N ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ 

ԺԱՄԿԵՏ 

1.  «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ 2013-2018, 2019-2024 

2.  «Դասավանդիր Հայաստան» 2016-2026 

3.  «Դեպի Հայք» հիմնադրամ 2019 

4.  «Կանայք հանուն զարգացման» ՀԿ 2019-2020 

5.  «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ 2020 

6.  Գյումրու սելեկցիոն կայան 2020-2023 

7.  «Բիոսոֆիա» ՀԿ 2020-2023 

8.  «Բասեն» համայնքի զարգացման հիմնադրամ 2020-2023 

9.  Գիտության և մշակույթի Գյումրու ռուսական կենտրոն 2020-2026 

10.  
Ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատություն-

IFES 
2020-2022 

11.  «Կոնրադ Ադենաուեր» հիմնադրամ 2020-2025 

12. « «Կազա» շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամ, ՀՀ 2021 

 

Պայմանագրերն ու հուշագրերը պահպանվում են Կենտրոնում: 

Պայմանավորված համավարակի արդյունքում ստեղծված իրավիճակով՝ 

հաշվետու ժամանակահատվածում վերոնշյալ որոշ բուհերի ու այլ 

կազմակերպությունների համագործակցությունն իրականացվել է հիմնականում 

առցանց անցկացվող վեբինարների, քննարկումների և աշխատաժողովների միջոցով: 

2020-21 ուստարում որպես հայաստանյան և արտասահմանյան գործընկեր այլ 

կազմակերպությունների հետ համագործակցություն՝ Կենտրոնի կողմից 

իրականացվել են նաև հետևյալ աշխատանքները. 

   Երկու փուլով՝ 2020թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր և 2021թ. հունիս-հուլիս ամիսներին, 

Շիրակի, Գեղարքունիքի և Արագածոտնի մարզերի 31 մասնակիցների համար ՇՊՀ-ում 

կազմակերպվել են «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենների 

հավակնորդների (հավաստագրման) վերապատրաստման» դասընթացներ: 

Մասնակիցները հաջողությամբ ավարտել են այդ դասընթացները և ստացել 
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համապատասխան վկայականներ: Նշված դասընթացներին շահառուների 

մասնակցությունը կատարվել է վճարովի հիմունքներով, ինչն ապահովել է ՇՊՀ-ին 

ֆինանսական լրացուցիչ մուտքեր:   

   Առաջիկայում նախատեսվում է համանման ծրագրերի մրցույթների անցկացում, ինչը 

շարունակական բնույթ է կրելու՝ ընդլայնելով վերապատրաստվող թիրախային 

խմբերի շրջանակն ու քանակը: Մասնավորապես այդ ծրագրերն ուղղված են 

նախադպրոցական հաստատությունների տնօրենների, դաստիարակների, 

դայակների, երաժշտության մասնագետների, ինչպես նաև հանրակրթական 

դպրոցների ուսուցիչների ատեստացիոն վերապատրաստմանը: 
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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, 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 որակի ապահովման գործընթացներին աջակցող այլ 

գործառույթներ: 

Ֆակուլտետում որակի ապահովման պատասխանատուն ֆակուլտետի դեկանն է: 

Ֆակուլտետի խորհուրդն  ունի 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  որակի ապահովման հանձնախումբ: Հանձնախումբը գործում 

է իր գործառույթներին համապատասխան: Քոլեջի որակի ապահովման համակարգողը 

մասնակցում է կենտրոնի կողմից կազմակերպված նիստերին, քննարկումներին, 

ապահովում տեղեկատվության փոխանցումը քոլեջի դասախոսներին ու ուսանողներին՝ 

ապահովելով նրանց ներգրավվածությունը համալսարանի կառավարման և որակի 

ապահովման գործընթացներին, կատարում որակի ապահովման գործընթացներին 

աջակցող այլ գործառույթներ: 
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Վերանայվել են հարցումների իրականացման հարցարանները: Մշակվում են 

մեխանիզմներ, որոնք թույլ են տալու ապահովել իրականացվող հետազոտությունների 

հավաստիություն, թափանցիկություն, հուսալիություն և հետազոտությունների 

վերլուծական արդյունավետ մեխանիզմներ, որոնց արդյունքները կապահովեն Դեմինգի 

շրջափուլի (պլանավորում-իրականացում-գնահատում-բարելավում) իրագործումը: 

Հարցարանները կազմելիս կարևորվել է նաև կրթական ծրագրերով նախատեսված 

վերջնարդյունքների ապահովման խնդիրների վերհանումըֈ 

Կենտրոնի տնօրենը  պարբերաբար հանդիպումներ է անցկացնում  

ֆակուլտետների, ամբիոնների և քոլեջի որակի ապահովման համակարգողների հետ, 

քննարկվում են տարբեր հարցեր,  կազմվում արձանագրություններ, լուսաբանվում 

ՇՊՀ-ի կայքէջի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման 

կենտրոնի իրադարձություններ բաժնում: Սրա արդյունքում վեր են հանվում տարբեր 

խնդիրներ կամ նշվում որոշ գործընթացների և մեխանիզմների արդյունավետությունըֈ 

Մասնավորաբար, կարևորվել են ամբիոններում սեմինարների կազմակերպման, 

ԳՔՈԱԿԿ-ի կողմից շրջանավարտների հաջողությունների վերաբերյալ 

տեղեկատվության հավաքագրման և հրապարակման, լավ փորձի վերհանմանն 

ուղղված քննարկումների կազմակերպման, փաստաթղթերի կազմման գործընթացում 

շահակիցների ներգրավման և այլ գործընթացների իրականացումը, միջազգային մի 

շարք ծրագրերի առկայությունը, ինչը նպաստում է ռեսուրսների համալրմանը, փորձի 

փոխանակմանը և զարգացմանըֈ  

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 

վերաբերյալֈ Հանդիպումներ են լինում նաև ֆակուլտետների ուսանողների առավել լայն 

շրջանակի հետֈ Վեր են հանվում խնդիրներ (հաճախ  առաջարկվում են նաև 

լուծումների տարբերակներ), որոնք ներկայացվում են համապատասխան 

մարմիններին:  
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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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10.2  2020-2021 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՈՐԱԿԻ 

ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՈՐԱԿԻ 

ԱՊԱՀՈՎՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ 

1. Լրամշակվել և Գիտական խորհրդի 2021 թ.-ի փետրվարի 22-ի նիստով 

հաստատվել է ՇՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի պարբերաբար 

գնահատման և վարկանիշավորման կարգը: 

2. Մշակվել է  «Առցանց ուսուցումը որակի ապահովման չափանիշներին 

համապատասխան կազմակերպելու  ուղեցույցը», որը քննարկվել է 

շահակիցների հետ և հասանելի է կայքում: 

3. Անցկացվել են պարբերական հանդիպում-քննարկումներ ֆակուլտետների և 

ամբիոնների որակի համակարգողների հետ (թվով 11): 

4. Պարբերաբար կազմակերպվել են հանդիպում-քննարկումներ որակի աջակից-

ուսանողների հետ: 

5. ՊԴ կազմի վերապատրաստումների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների 

հավաքագրում և վերլուծություն: 

6. Հանդիպում-քննարկումներ ստորաբաժանումների ղեկավարների հետֈ 

7. 2020 թ․-ի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի շրջանավարտների կողմից 

բուհում ստացած կրթությունից, բուհի մասնագիտական և կազմակերպչական 

աշխատանքներից գոհունակության գնահատման հարցումների արդյունքների 

վերլուծություն: 

8. Դասախոսի մասնագիտական, մանկավարժական և կազմակերպչական 

կոմպետենցիաների զարգացման,  կարիքների գնահատման՝ 2019-2020 

ուստարվա հարցումների անցկացում, արդյունքների վերլուծություն: 

9. 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 

(2019-2020 ուստարվա II կիսամյակ,  2020-2021 ուստարվա I կիսամյակ): 

http://shsu.am/media/pdf/SUSh-profesoradasaxosakan-kazmi-gnahatman-karg.pdf
http://shsu.am/media/pdf/SUSh-profesoradasaxosakan-kazmi-gnahatman-karg.pdf
http://shsu.am/media/quality/uxecuyc.pdf
http://shsu.am/media/quality/uxecuyc.pdf
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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:  

11. Կենտրոնի կողմից իրականացվող գործընթացների մասին ՇՊՀ-ի պաշտոնական 

կայքէջում տեղեկատվության մշտական համալրում: 

12. Կենտրոնի աշխատակիցների գործառույթների հստակեցում և պաշտոնների 

նկարագրերի վերջնական տարբերակների մշակում: 

13. Դասավանդման մեթոդներից, գնահատման ձևերից և ուսումնառության 

վերջնարդյունքներից ուսանողների բավարարվածության հարցումների 

անցկացում: 

14. Ուսանողների կողմից բուհում ստացած կրթությունից, բուհի մասնագիտական և 

կազմակերպչական աշխատանքներից գոհունակության գնահատման 

հարցումների վերլուծություն (2020 թ.): 

15. Ուսանողների կողմից բուհում ստացած կրթությունից, բուհի մասնագիտական և 

կազմակերպչական աշխատանքներից գոհունակության գնահատման 

հարցումների անցկացման նախապատրաստական աշխատանքներ (տվյալների 

հավաքագրում,  էլեկտրոնային հարցարանի նախապատրաստում),  

հարցումների անցկացում (2021 թ.): 

16. 2021 թ․ բակալավրիատի (առկա և հեռակա) և մագիստրատուրայի 

շրջանավարտների կողմից բուհում ստացած կրթությունից, բուհի 

մասնագիտական և կազմակերպչական աշխատանքներից գոհունակության 

գնահատման հարցումների անցկացում: 

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

կառույցների գնահատման հարցումների վերլուծություն (2020 թ.): 

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

կառույցների գնահատման հարցումների անցկացման նախապատրաստական 

աշխատանքներ (տվյալների հավաքագրում, էլեկտրոնային հարցարանի 

նախապատրաստում), հարցումների անցկացում (2021 թ.): 
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19. ՇՊՀ-ի հետազոտողի կրթական աստիճանում ուսումնառողների կողմից բուհում 

ստացած հետբուհական կրթության, մասնագիտական և կազմակերպչական 

որակների գնահատման  հարցումների անցկացում և արդյունքների 

վերլուծություն: 

20. ՇՊՀ-ի ուսանողների կողմից բուհի մասնագիտական և կազմակերպչական 

գործընթացներից ակնկալիքների գնահատման հարցումների անցկացում և 

վերլուծություն (2020-2021 ուստարի):  

21.  ՇՊՀ-ում հեռավար ուսուցման կազմակերպման գործընթացից ուսանողների 

գոհունակության և կարիքների գնահատման հարցումների անցկացում (2020-2021 

ուստարվա առաջին կիսամյակի համար): 

22.  ՇՊՀ-ում հեռավար ուսուցման կազմակերպման գործընթացից ՊԴ կազմի 

գոհունակության և կարիքների գնահատման հարցումների անցկացում (2020-2021 

ուստարվա առաջին կիսամյակի համար): 

23. ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի վարկանիշավորման տվյալների հավաքագրում, հենքի 

ստեղծում, վերլուծություն (2019-2020 ուստարվա համար): 

24. ՇՊՀ-ում հեռավար ուսուցման իրականացման գործընթացից դասախոսների 

գոհունակության և կարիքների գնահատման հարցումների վերլուծություն (2019-

2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի համար)ֈ 

25. ՇՊՀ-ում հեռավար ուսուցման իրականացման գործընթացից ուսանողների 

գոհունակության և կարիքների գնահատման հարցումների վերլուծություն (2019-

2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի համար)ֈ 

26. Մանկավարժական պրակտիկայի հարցումների վերլուծություն: 

27. Գործատուների շրջանում հարցումների վերլուծություն: 

28. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական վերապատրաստումների 

վերաբերյալ հետազոտություն, վիճակագրական տվյալների հավաքագրում և 

վերլուծություն: 

29. ՇՊՀ-ում ասպիրանտուրայի/հայցորդության ընդունելության և ուսուցման 

կանոնակարգի բարելավում: 
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30. Դասախոսի մասնագիտական, մանկավարժական և կազմակերպչական 

կոմպետենցիաների զարգացման կարիքների գնահատման հարցումների 

արդյունքների վերլուծություն: 

31. Ուսանողների կողմից պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական, 

մանկավարժական և կազմակերպչական կոմպետենցիաների գնահատման 

հարցումների անցկացում (2020-2021 ուստարվա I կիսամյակ): 

32. Դասախոսի մասնագիտական, մանկավարժական և կազմակերպչական 

կոմպետենցիաների զարգացման, կարիքների գնահատման հարցումների 

անցկացում: 

33. Մանկավարժական պրակտիկայի հարցումների վերլուծություն: 

34. Ուսանողների կողմից ՊԴ կազմի մասնագիտական, մանկավարժական և 

կազմակերպչական կոմպետենցիաների գնահատման հարցումների 

վերլուծություն (2020-2021 ուստարվա I կիսամյակ): 

35. Ուսանողների կողմից ՊԴ կազմի մասնագիտական, մանկավարժական և 

կազմակերպչական կոմպետենցիաների գնահատման հարցումների անցկացման 

նախապատրաստական աշխատանքներ (տվյալների հավաքագրում, 

էլեկտրոնային հարցարանների նախապատրաստում ըստ 

մասնագիտությունների և կուրսերի, 2020-2021 ուստարվա II կիսամյակ): 

36. ՊԴ կազմի գիտական գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության 

հավաքագրում: 

37. Դասավանդման մեթոդներից, գնահատման ձևերից և ուսումնառության 

վերջնարդյունքներից ուսանողների բավարարվածության հարցումների 

անցկացում: 
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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 

գնահատումֈ 

 

Հարցման նպատակն է 

բացահայտել ՊԴ կազմի  

մասնագիտական, 

մանկավարժական և 

կազմակերպչական 

գործունեության 

արդյունավետությունը և 

ուսանողների գոհունակությունը 

դրանցից՝ բարեփոխումներ 

իրականացնելու համար: 

 

յուրաքանչյուր կիսամյակ 

 

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

վարկանիշավորման կարգի: Անցկացվում են յուրաքանչյուր կիսամյակ: 

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 

 
 

Հարցումների արդյունքում իրականացվում է քանակական վերլուծություն՝ 

հետևյալ ձևաչափով՝ 
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 Մասնագիտական կոմպետենցիաներ Մանկավարժական կոմպետենցիաներ 
Կազմակերպչական 

կոմպետենցիաներ 
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Յուրաքանչյուր դասախոսի համար ներկայացվում են միջինացված ցուցանիշներ: 

Նշենք, որ ամբիոններից ակնկալվում են առավել խորքային որակական 

վերլուծություններ, որոնք բացահայտելու են խնդիրները: 

Ներկայացնենք 2020-2021 ուստարվա երկու կիսամյակների հարցումների 

ընդհանուր տվյալները և ընդհանուր վերլուծությունները. 

Ամբիոնը 
Գնահատվող դասընթացների 

քանակը* 

Լրացված հարցաթերթիկների 

քանակը 

ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ՏՏ 213 976 

Աշխարհագրության, կենսաբանության և քիմիայի 228 988 

Գործարարության և վարչարարության 139 639 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Հայոց լեզվի և գրականության  173 1069 

Ռուսաց լեզվի և գրականության  91 500 

Անգլերեն լեզվի և գրականության  135 1086 

Միջմշակութային հաղորդակցության և 

զբոսաշրջության  
88 374 

Արվեստի  104 368 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական 

աշխատանքի 
169 1202 

Պատմության և փիլիսոփայության 131 843 

Իրավագիտության և քաղաքագիտության 67 310 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Մանկավարժության  145 999 

Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և 

մեթոդիկայի  
81 554 

 

Ռազմական  36 264 

Ընդամենը՝ 1800 10172 

* նույն դասընթացը տարբեր մասնագիտության տարբեր կուրսերի համար հաշվարկված է առանձին-

առանձին: 
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Ստորև ներկայացվում են հարցումների միջինացված ցուցանիշները 

յուրաքանչյուր ֆակուլտետի (ամբիոնի) համար: 
 

ֆակուլտետի (ամբիոնի) 
անվանումը 

Մասնագիտական 
կոմպետենցիաներ 

Մանկավարժական 
կոմպետենցիաներ 

Կազմակերպչական  
կոմպետենցիաներ 

ֆակուլտետի 
(ամբիոնի) միջին 

ցուցանիշը 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ 

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 

ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

4,67 4,65 4,82 4,71 

ԲՆԱԳԻՏԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 
4,67 4,63 4,79 4,70 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

4,63 4,61 4,74 4,66 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 
4,73 4,70 4,83 4,75 

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱՄԲԻՈՆ 4,85 4,82 4,93 4,86 

 

 

 

 

2020-2021 ուստարում կատարվել են նաև համալսարանից եվ ուսումնական 

գործընթացներից շրջանավարտների բավարարվածության գնահատման հարցումներ, 

որոնց ամփոփ վերլուծության արդյունքում ստացվել են այսպիսի տվյալներֈ 

 

Հարցումների ամփոփ տվյալներ 
միջին 

ցուցանիշը 

Ընդհանուր գոհունակությունը վարչական մասից 4,20 

Ընդհանուր գոհունակությունը ամբիոնից 4,49 

Ընդհանուր գոհունակությունը դասընթացներից 4,68 
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11.  ՇՊՀ-Ի  ՔՈԼԵՋ  ԵՎ  ԱՎԱԳ  ԴՊՐՈՑ  
 

11.1. ՇՊՀ-ի ՔՈԼԵՋ 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

քոլեջը (այսուհետ՝ Քոլեջ) տարեկան աշխատանքները պլանավորելիս առաջնորդվում է 

ռազմավարական ծրագրով, որտեղ հստակ ձևակերպված են առաքելությունն  ու 

նպատակը,  առանձնացված են այն տիրույթները, որտեղ իրականացվում են 

առաքելությանը միտված գործառույթներըֈ Քոլեջի բոլոր ստորաբաժանումների 

աշխատանքային պլանները բխում են Քոլեջի զարգացման ռազմավարական ծրագրից 

(ՌԾ)ֈ ՌԾ-ի ամենամյա դիտարկումից հետո վերլուծվում են արդյունքները 

պարզաբանելու համար՝ որքանով են լուծվել խնդիրներն ու ինչ արդյունավետություն են 

պահովել պլանավորած գործողություններըֈ  

  Քոլեջի աշխատանքը դիտվում է որպես ներքին ենթակառուցվածքների 

աշխատանքների ամբողջություն, որոնց արդյունքները ներկայացվում են 

կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններով մանկավարժական խորհրդի 

նիստերին՝ ըստ համապատասխան  կարգիֈ Ենթակառուցվածքների 

հաշվետվողականությունն ապահովվում է ներքևից վերև և վերևից ներքև սկզբունքովֈ   

2020-2021 ուսարում հայտարարվեց ընդունելություն Քոլեջում գործող 5 

մասնագիտությունների համար հիմնական կրթության հիմքով (առկա) և միջնակարգ 

կրթության հիմքով (հեռակա)ֈ Ուսանողների հավաքագրման աշխատանքները 

կազմակերպվեցին տարբեր գործիքակազմերով. 

 հայտարարություն սոցցանցերում, 

 գովազդի նկարահանում և հրապարակում, 

 այցելություններ դպրոցներֈ 

   Ընդունելության համար Քոլեջին հատկացվել են ինչպես վճարովի, այնպես էլ 

անվճար տեղերֈ Քոլեջ  ընդունվել են  93 դիմորդներֈ  

  Ստորև ներկայացվում են ընդունելության արդյունքներն ըստ գործող 

մասնագիտություններիֈ 
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№ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՊԼ. 

ՏԵՂԵՐ 
ԱՆՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՎԻ ԱՌԿԱ 

1. 
Նախադպրոցական 

կրթություն 
25 15 6 ˅ 

2. Շուկայաբանություն 25 7 9 ˅ 

3. Զբոսաշրջություն 25 5 16 ˅ 

4. 
Սոցիալական 

աշխատանք 
25 13 7 ˅ 

5. Գրադարանային գործ 25 11 - ˅ 

 

Հեռակա համակարգի  2 մասնագիտությունների ուղղությամբ ընդունվել են  25  

ուսանողներ. 

 «Նախադպրոցական կրթություն»՝ 16 ուսանող 

 «Գրադարանային գործ»՝ 9 ուսանող 

   Ուսումնական գործընթացը դասապրոցեսի հետ միաժամանակ ներառում է նաև այլ 

աշխատանքներ, որոնք կազմակերպվում են ուսուցման որակը բարելավելու 

նպատակովֈ Պարբերաբար իրականացվող դասալսումները թե՛ ամբիոնների 

վարիչների և փոխտնօրենի, թե՛ դասախոսների կողմից ապահովում են փորձի 

փոխանակումը, աջակցության, խորհրդատվության տրամադրումը հատկապես սկսնակ 

մասնագետներինֈ  Հաճախ են կազմակերպվում քննարկումներ, ընթերցումներ տարբեր 

թեմաներով՝ ուսուցման և դասավանդման արդի մոտեցումները, մեթոդները, 

հետազոտական աշխատանքները որպես բաղադրիչ ուսումնական գործընթացում 

ներառելու անհրաժեշտությունը, հաջողված փորձի փոխանակում և այլնֈ  

   Քոլեջում գործում է ուսանողական խորհուրդ, որը ձևավորվում է ազատ կամքի 

իրավունքովֈ Ընդգրկվում են 15 տարեկան և բարձր ուսանողներֈ Մշակում են սեփական 

կանոնադրությունը և կազմում աշխատանքային պլանֈ ՈՒԽ-ի աշխատանքները մինչ 

այժմ ավելի շատ կազմակերպչական, ստեղծագործական բնույթ են կրել, քան բուն 

գործառութային, այսինքն՝ ուսանողական շրջանում խնդիրների վերհանում և 

իրավունքների ու շահերի պաշտպանումֈ  
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 2020-2021 ուստարում Քոլեջն ունի 227  ուսանողֈ Ստորև ներկայացնենք 3 

տարիների ընդունելության արդյունքները՝ ուսանողական համակազմի աճի միտումը 

ցույց տալու նպատակովֈ 

 

 

  2020-2021 ուստարվա արդյունքները պարտավորեցնող են. ստիպում են լինել 

առավել ճկուն, նախաձեռնող և նպատակայինֈ Հարկ է մշակել նոր ռազմավարություն՝ 

սահմանված խնդիրներին առաջնահերթություն տալով՝  

 բարելավել ուսումնական միջավայրը, 

 ընդլայնել արտաքին համագործակցության շրջանակները,  

 սերտ կապեր հաստատել և զարգացնել հարաբերություններ  գործատուների հետ, 

 իրականացնել նոր ԿԾ-ներ: 
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11.2. ՇՊՀ-Ի ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ 

2020-2021 ուսումնական տարում դպրոցն իր աշխատանքները կազմակերպել  է 

տասը դասարաններում (տե´ս աղյուսակ 1),   225 աշակերտի համար (տե´ս աղյուսակ 

2),  5 հոսքերում ՝ ընդհանուր, հումանիտար, ֆիզմաթ, կենսաքիմա և տնտեսագիտական:  

Դպրոցի ուսուցչական համակազմում ընդգրկված են 39 մասնագետներ՝ միջինը 

շաբաթական 20  ժամ ծանրաբեռնվածությամբ (տե´ս աղյուսակ 3): Ուսուցիչների 74%-ը 

մինչև 50 տարեկան են (տե´ս աղյուսակ 4)ֈ Դասավանդող ուսուցիչները տիրապետում 

են մասնակցային, համագործակցային, ինտերակտիվ մեթոդներին, տեղեկատվական 

հաղորդակցման տեխնոլոգիաներին: Դպրոցում ուսումնական գործընթացն 

իրականացվում է  ներառական կրթության իրականացմանը վերաբերվող 

չափանիշների և հավասարության ապահովման խնդիրների  հաշվառմամբ: 

Դպրոցի աշակերտներն ակտիվ մասնակցություն ունեն մարզային, 

հանրապետական առարկայական օլիմպիադաներում  ու մարզական,  մշակույթի 

ոլորտում, ստեղծագործական և կատարողական  մրցույթներին:  

 Ուսումնական հաստատությունն ունի ուսումնական լաբորատորիաներ ու 

կաբինետներ, այդ թվում` քիմիայի, ֆիզիկայի, կենսաբանության, աշխարհագրության, 

ռազմագիտության, համակարգչային և այլն, ինչպես նաև արհեստանոցներ, 

մարզադահլիճ, միջոցառումների անցկացման դահլիճ և այլ հատուկ ուսումնական 

դասասենյակներ, այդ թվում` արտադպրոցական կրթության  և լրացուցիչ կրթական 

ծրագրերի համար (լուսանկարչական խմբակ, նկարչական խմբակ, երաժշտական 

խմբակ և այլն), որոնք հագեցած են անհրաժեշտ գույքով, ուսումնական պարագաներով 

և ուսումնանյութական ու ուսումնադիդակտիկ պարագաներով: 

Դպրոցն ակտիվ համագործակցում է ինչպես ներքին շահակիցների, 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 
2019-2020 

ուստարի 

2020-2021 

ուստարի 

9-րդ դասարան 1 - 

10-րդ դասարան 3 3 

11-րդ դասարան 4 3 

12–րդ դասարան 5 4 

Ընդամենը 13 10 

 

 

 

Աղյուսակ 2. Ընդհանուր տվյալներ սովորողների վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 

ուստարիների համար 

Ցուցանիշը 
2019-2020 

ուստարի 

2020-2021 

ուստարի 

Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական 

տարվա սկզբին` տվյալ ուստարվա սեպտեմբերի 1-ի 

դրությամբ 

290 225 

Սովորողների ընդհանուր թիվը ուսումնական 

տարվա վերջին` տվյալ ուստարվա մայիսի 25-ի 

դրությամբ 

290 236 

Ուսումնական տարվա ընթացքում ընդունված 

սովորողների թիվը 
15 9 

Ուսումնական տարվա ընթացքում հեռացած 

սովորողների թիվը 
14 5 
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Աղյուսակ 3. Ընդհանուր տվյալներ ուսուցիչների վերաբերյալ՝ ընթացիկ և նախորդ 

ուստարիների համար 

 

 

 

Աղյուսակ 4. Ուսուցիչների տարիքային բաշխվածությունը 

ՈՒսուցիչներ 
2019-2020 

ուստարի 

2020-2021 

ուստարի 

մինչև 30 տարեկան 12 12 

31-40 տարեկան 7 7 

41-50 տարեկան 13 10 

51-55 տարեկան 6 6 

56 տարեկան և ավելի 5 4 

 

 

 

Ցուցանիշը 
2019-2020 

ուստարի 

2020-2021 

ուստարի 

Ուսուցիչների ընդհանուր թիվը 43 39 

Ուսուցիչների միջին շաբաթական 

ծանրաբեռնվածությունը կամ դրույքաչափը 
21,7 20 
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12. Ֆինանսական հաշվետվություն 

 

<<ՇՊՀ>> ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ  

   

(հազ. դրամ) 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ  ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ  ՄՈՒՏՔԵՐԻ (ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ) 

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ 

2021թ. եկամուտների 

և ծախսերի 

նախահաշվով 

նախատեսված 

գումարը 

                  

Փաստացի 
Գերակատարում(+)                                                                                                                  

Թերակատարում(-) 

1 
Եկամուտներ վճարովի ուսուցման 

ծառայությունից 
526 425 527 710 1 285 

2 
Եկամուտներ պետական բյուջեից 

ստացվող ֆինանսավորումից 
403 592 441 662 38 070 

Բացվածք՝ ավագ դպրոց- 56,867 հազ.դրամ, քոլեջ-41,015 հազ.դրամ, համալսարան- 343,780 հազ.դրամ: 

3 
Դրամաշնորհային ծրագրերից, այդ 

թվում՝ 
15 693 17 933 2 240 

  Էրազմուս + ABioNet 12 304 7 510 -4 794 

  Գիտության կոմիտեի կողմից թեմատիկ  3 389 10 423 7 034 

4 
Գործառնական այլ եկամուտներ, այդ 

թվում՝  
16 000 7 777 -8 223 
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Կրեդիտ պարտքերից և այլ գործառնական 

գործունեությունից 
6 000 4 782 -1 218 

  Ուսուցիչների որակավորման դասընթացներից 10 000 2 995 -7 005 

5 Այլ մուտքեր, այդ թվում՝   1 512 1 512 

  Ոչ գործառնական այլ եկամուտներ   1 028 1 028 

  Այլ մուտքեր   484 484 

Ընդամենը մուտքեր 961 710 996 594 34 884 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ  ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ  ԵԼՔԵՐԻ (ԾԱԽՍԵՐԻ) 

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ 

2021թ. եկամուտների 

և ծախսերի 

նախահաշվով 

նախատեսված 

գումարը 

                  

Փաստացի 
Գերածախս(+)                                                                                                                  

Թերածախս(-) 

1 
Աշխատանքի վարձատրություն և դրան 

հավասարեցված միջոցներ 
747 123 752 389 5 266 

Բացվածք՝ ավագ դպրոց- 60,478 հազ.դրամ, քոլեջ-51,730 հազ.դրամ, համալսարան- 640,181 հազ.դրամ: 

2 

Աշխատանքի վարձատրություն և դրան 

հավասարեցված միջոցներ 

դրամաշնորհային ծրագրերի 

շրջանակներում, այդ թվում՝ 

4 593 13 508 8 915 
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2.1 
Աշխատավարձ Էրազմուս+ ծրագրերի 

շրջանակներում 
1 204 3 101 1 897 

2.2 
Աշխատավարձ գիտության կոմիտեի կողմից 

ֆինանսավորվող թեմատիկ ծրագրերի 

շրջանակներում  

3 389 10 407 7 018 

3 
Խրախուսման և դրամական 

աջակցության ծախսեր 
55 900 55 780 -120 

Բացվածք՝ ավագ դպրոց-4,441 հազ.դրամ, քոլեջ- 4,056 հազ.դրամ, համալսարան- 47,283 հազ.դրամ: 

4 Կրթաթոշակների վճարումներ 27 009 28 721 1 712 

5 Վճարումներ պետական բյուջե 21 726 20 412 -1 314 

6 Կոմունալ վճարումներ, այդ թվում՝ 26 725 24 723 -2 002 

  Գազ 17 000 16 599 -401 

  Բացվածք՝ ավագ դպրոց- 2,990 հազ.դրամ, քոլեջ- 4,150 հազ.դրամ, համալսարան-9,459 հազ.դրամ: 

  Էլեկտրաէներգիա 7 540 6 099 -1 441 

  Բացվածք՝ ավագ դպրոց-  550 հազ.դրամ, քոլեջ- 854 հազ.դրամ, համալսարան- 4,695 հազ.դրամ: 

  Ջրամատակարարում և ջրահեռացում 1 285 866 -419 

  Բացվածք՝ ավագ դպրոց-  140 հազ.դրամ, քոլեջ-355 հազ.դրամ, համալսարան-371 հազ.դրամ: 

  Կոմունալ այլ վճարներ  900 1 159 259 

7 
Փոստի և հեռահաղորդակցության 

ծառայությունների վճարներ 
1 611 1 526 -85 
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8 Գրասենյակային ծախսեր 4 970 2 010 -2 960 

9 Տպագրական ծախսեր 5 760 3 348 -2 412 

10 
Ապրանքանյութական պաշարների 

ձեռքբերման ծախսեր 
7 640 1 861 -5 779 

11 
Տրանսպորտային միջոցների 

սպասարկման և վառելիքի ծախսեր 
1 986 1 928 -58 

12 
Ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր, 

այդ թվում՝ 
12 146 28 459 16 313 

  
Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի 

հիման վրա մատուցված ծառայություններ 
  18 369 18 369 

  Պահնորդային ծառայություններ 2 826 3 358 532 

  Գնումների համակարգման ծառայություն   1 174 1 174 

  
Մանկավարժական և ուսումնաարտադրական 

պրակտիկայի կազմակերպում 
2 800 1 061 -1 739 

  
Աուդիտորական և խորհրդատվական 

ծառայություններ 
1 960 948 -1 012 

  Տեխնիկական անվտանգության սպասարկում   786 786 

  Աշխատակիցների բուժզննում   572 572 

  Գովազդ և հայտարարություններ 500 525 25 

  Բաժնեգրություն   367 367 

  Գրախոսություն   270 270 
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  Հայկական ծրագրեր   232 232 

  Վերապատրաստման դասընթացներ   144 144 

  ZOOM ծրագրի լիցենզիա   110 110 

  Գազասպառման համակարգի սպասարկում   103 103 

  Այլ ծառայություններ 4060 440 -3 620 

13 Ներկայացուցչական ծախսեր 1 000 204 -796 

14 Անդամավճարների ծախսեր 250 0 -250 

15 Վարձակալության ծախսեր 320 100 -220 

16 Գործուղման ծախսեր 4 850 4 799 -51 

17 Գրադարանային ծախսեր 700 70 -630 

18 Այլ ծախսեր, այդ թվում՝ 16 270 45 194 28 924 

  Վարկի  մարում   19 500 19 500 

  
Նախորդ տարիներին ՀՀ պետբյուջեի ծախսերի 

ֆինանսավորման նպատակով հատկացված 

գումարի վերադարձ 

  14 628 14 628 

  
Գիտական ծրագրերի իրականացման ծախսեր 

(ՇՊՀ-ի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհներ) 
5 820 5 820 0 

  
Արտարժույթի փոխարկումից և փոխարժեքային 

տարբերություններից ծախսեր ABioNet ծրագրի 

շրջանակներում 

  1 495 1 495 

  Վարկի տոկոսի մարում   1 250 1 250 

  Ավագ դպրոցի դասագրքերի արժեք   1 062 1 062 
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  Բարեգործական  ծախսեր 500 492 -8 

  
ABioNet ծրագրի շրջանակներում ավել 

վճարված աշխատավարձի վերականգնում 
  479 479 

  Այլ  ծախսեր 9 950 468 -9 482 

19 
Ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերում, այդ 

թվում՝ 
17 622 12 366 -5 256 

  
Լաբորատոր սարքեր Abionet ծրագրի 

շրջանակներում 
9 433 9 433 0 

  Հակահրդեհային գույք 3 000 2 445 -555 

  Համակարգչային գույք 1 000 217 -783 

  Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ 4 189 271 -3 918 

20 
Հիմնանորոգման և ընթացիկ նորոգման 

ծախսեր 
3 500 790 -2 710 

Ընդամենը ելքեր՝ 961 701 998 188 36 487 

          
  Գլխավոր հաշվապահ՝                                                    Ռաֆֆի Քալաջյան   

          

  Գլխավոր ֆինանսիստ՝                                                   Գոհարիկ Պետրոսյան   

 

 

 


