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                                  ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 18 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

գիտական խորհրդի 29.08.2022թ. նիստի 

 

Գիտական խորհրդի նիստը կայացավ ք. Գյումրի, Պ. Սևակ 4 հասցեում: 

Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 32 (երեսուներկու) անդամից՝ 24-ը, 

(քսանչորսը¤: Գիտական խորհրդի անդամ Գագիկ Նիկողոսյանը էլեկտրոնային 

նամակի միջոցով  նախօրոք արտահայտել էր իր դիրքորոշումը՝ օրակարգին և 

օրակարգային բոլոր հարցերին քվեարկելով «Կողմ»: 

 

 

 

№ ԱԶԳԱՆՈՒՆ, ԱՆՈՒՆ ՊԱՇՏՈՆ 

1.  Սերոբյան Երվանդ  Գիտական խորհրդի նախագահ, ռեկտոր 

2.  Ավետիսյան Նազելի Ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 

 պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ 

3.  Մելքոնյան Հովիկ  Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ  

կապերի կենտրոնի տնօրեն 

4.  Սարգսյան Արմենուհի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման ու 

 կառավարման կենտրոնի տնօրեն 

5.  Խաչատրյան Թերեզա Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի տնօրեն 

6.  Պետրոսյան Կարինե Գիտական քարտուղար (գիտական խորհրդի քարտուղար¤ 

7.  Հովհաննիսյան Օֆելյա Մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկանի 

ԺՊ, բ.գ.թ., դոցենտ 

8.  Մկրտչյան Արթուր   Ռազմական ամբիոնի պետ 

9.  Դարբինյան Կարեն  ՇՊՀ ավագ դպրոցի տնօրեն 

10.  Խաչատրյան Վալերի ՇՊՀ արհմիության նախագահ 

11.  Մկոյան Արտաշես Մ.գ.դ, պրոֆեսոր, ( անենատարեց դոկտոր) 

12.  Սարգսյան Սամվել ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ. գիտությունների  դոկտոր,  
մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական  
տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսոր 

13.  Մարտիրոսյան Լևոն Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան,  

աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 
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14.  Մկրտչյան Արթուր Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի  

տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, 

 տնտ.գ.թ., դոցենտ 

15.  Ավետիսյան Գայանե Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի 

աշխարհագրության և սերվիսի ամբիոնի վարիչի ԺՊ, աշխ. 

գիտ. Թեկնածու, դոցենտ 

 

 
16.  Ղուկասյան Լուսիկ  Մանկավարժության և հոգեբանության  ֆակուլտետի  

մանկավարժության ամբիոնի  վարիչի ԺՊ, մանկ. գ.թ., դոցենտ 

 

 վարիչի ԺՊ, մ.գ.թ., դոցենտ 

17.  Աղանյան Գևորգ Մանկավարժության և հոգեբանության  ֆակուլտետի սպորտի 

և արվեստի ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  մ.գ.թ., դոցենտ 

18.  Գասպարյան 

Արշավիր 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի պատմության և 

իրավագիտության  ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  պ.գ.թ., դոցենտ 

  19. Սահակյան Կարինե Մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի 

 հոգեբանության և սոցիոլոգիայի  ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  

հոգ.գ.թ., 

 դոցենտ   20. Հովհաննիսյան 

Անահիտ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի օտար լեզուների 

և գրականության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, բան. գիտ. դոկտոր,  
պրոֆեսոր  

  21. Հայրապետյան Սերգո Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և  
գրականության ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. դոկտոր 

   22. Ղազարյան Մերի Մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի 

սոցիոլոգիա մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

    23. 

   24. 

Հովհաննիսյան 

Անժելա 

Մինասյան Ելենա  

Մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի 

տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 

մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողուհի 

Ռազմական ամբիոնի նախնական զինվորական 

պատրաստության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

                             

1. 2022-2023 ուսումնական տարվա ՇՊՀ Գիտական խորհրդի աշխատանքային պլանի 

հաստատման մասին 

Հաղ.`ռեկտոր Ե. Սերոբյան 

 

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

պարգևների  և պատվավոր կոչումների շնորհման կանոնակարգի հաստատման մասին 

Հաղ.` ռեկտոր Ե. Սերոբյան 

 

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

մատենավարության կարգի (նոր խմբագրությամբ) հաստատման մասին 

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 

 պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

 

4. «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ուսումնական 

խորհրդատուների գործունեության կարգի (լրամշակված) հաստատման մասին 

Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի  

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 
 

5. Ընթացիկ հարցեր 
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Գիտական խորհրդի նախագահ Ե. Սերոբյանը բացելով գիտական խորհրդի նիստը՝ 

հայտարարեց քվորումի առկայության մասին, շնորհավորեց գիտական խորհրդի 

անդամներին նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մաղթեց խաղաղ ու 

արգասաբեր աշխատանք,  այնուհետև  քվեարկության դրեց նիստի օրակարգը: 

 

 ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ ՝  

25 անդամ. կողմ՝ 25, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

Օրակարգը հաստատվեց: 

1. ԼՍԵՑԻՆ՜ 

2022-2023 ուսումնական տարվա ՇՊՀ Գիտական խորհրդի աշխատանքային պլանի 

հաստատման մասին 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ գիտական խորհրդի անդամները 

աշխատանքային պլանին ծանոթացել են արդեն իսկ էլեկտրոնային նամակի միջոցով 

և խնդրեց,  եթե նրանց կողմից  կան դիտարկումներ, ապա ներկայացվեն: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  

Ա. Սարգսյանի կողմից կատարվեցին 2 տեխնիկական վրիպակների հետ կապված 

նկատառումներ /՝§Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան»  

հիմնադրամի  2022 -2027թթ.-ի զարգացման  ռազմավարական ծրագրի նախագծի 

հաստատման/ փոխարեն պետք է լիներ 2023-2027թթ.-ի զարգացման  

ռազմավարական ծրագրի նախագծի հաստատում և աշխատանքային պլանի 13-15 

հարցերում ֆակուլտետի դեկանների «հաշվետվության հաղորդում» ձևակերպման  

փոխարեն պետք է լիներ ընդամենը հաշվետվություն ,  ապա նրան    հետաքրքրում էր 

այն հարցը, թե ՇՊՀ-ի «Զարգացման ռազմավարական ծրագրի մշակման, 

իրականացման և հաշվետվողականության»  լրամշակված հայեցակարգը, որը  

գիտական խորհրդի կողմից հաստատվելով ընդամենը  նախորդ կիսամյակի 

ընթացքում  և  դեռևս կիրառություն չստանալով,  փաստաթղթի լրամշակում  

նախատեսելը արդյո՞ք ճիշտ է:   

Պարոն Սերոբյանը պատասխանեց, որ ինքը խնդիր չի տեսնում և բացառված չէ, որ 

կարգը նորից մշակվի, քանի որ այն կապված է բուհի հավատարմագրման 

գործընթացի հետ: Նա նշեց, որ  հավատարմագրման հանձնաժողովին իրենք 

ներկայացրել են  թերությունների վերացման ծրագրի տարբերակը և երբ վերջնական 

պատասխան կստանան, ըստ այդմ էլ կիրականացնեն այդ աշխատանքները, ապա 

շարունակեց, որ իր ներկայացրածը ընդամենը աշխատանքային պլան է, եթե   

անհրաժեշտություն չառաջանա, ապա չեն լրամշակի: 

Ա. Սարգսյանի հաջորդ հարցը կապված էր աշխատանքային պլանի  8-րդ կետի 

օրակարգային հարցի հետ. /՝§Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարան»  հիմնադրամի  2023 -2027թթ.-ի զարգացման  ռազմավարական 

ծրագրի նախագծի հաստատում/, ըստ Ա. Սարգսյանի, նշվածը բուհի 

կանոնադրության համաձայն՝  հաստատում է ՇՊՀ հոգաբարձուների խորհուրդը,  

 Պարոն Սերոբյանը պատասխանեց, որ նախագիծը գիտական խորհրդում քննարկելը 

իր կարծիքով ճիշտ է, որ հետո  ուղարկվի հոգաբարձուների խորհուրդ՝ հաստատման 

և ինքը գտնում է, որ նախագիծը գիտական խորհրդում քննարկելը խիստ ավելի 

արդյունավետ ու օգտակար կլինի, գիտական խորհրդի կարծիքը ուղղորդիչ 

ազդեցություն ունի հոգաբարձուների խորհրդի համար: Այնուհետև շարունակեց, որ 
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բուհի կանոնադրությունը հնարավորություն տալիս է, որ միանգամից 

հոգաբարձուների խորհրդում  ՌԾ-ն հաստատման ներկայացվի, սակայն փորձը ցույց 

է տալիս, որ մինչ այդ, գիտական խորհրդում դրա քննարկումը խիստ կարևոր  կլինի: 

Ա. Սարգսյանը հարց ուղղեց պարոն Սերոբյանին, թե բարելավման պլանը ե՞րբ է 

ներկայացվելու հոգաբարձուների խորհրդի հաստատմանը ըստ կանոնադրության և   

արդյո՞ք անհրաժեշտություն չի տեսնում որպես միջնաժամկետ պլան նախ  քննարկել 

գիտական խորհրդում: 

Պարոն Սերոբյանը պատասխանեց, որ եթե դա վերաբերվում է թերությունների 

վերացման ծրագրին, ապա իրենք պարտադրանք չունեն այն հոգաբարձուների 

խորհրդով հաստատելուն: Նրանք հաստատում են ՌԾ -ն և ոչ թե թերությունների 

վերացման ծրագիրը, որևէ տեղ այն իրենց կանոնադրության մեջ չկա: 

Ա. Սարգսյանը հայտնեց իր անհամաձայնությունը: 

Թ. Խաչատրյանը նշեց, թե 30-րդ կետով/՝§Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան 

պետական համալսարան¦ հիմնադրամի բակալավրիատի (առկա, հեռակա) և 

մագիստրատուրայի ուսումնառության արդյունքների գնահատման և բողոքարկման  

լրամշակված ընթացակարգի նախագծի հաստատում/, նախատեսված     ժամկետը 

նշված է 2023թ.-ի ապրիլ և հարց ուղղեց, թե արդյո՞ք այս ուստարում համալսարանը 

այդ փատաթղթի կարիքը չունի: 

Պարոն Սերոբյանը պատասխանեց, որ իրենք  ունեն գործող փաստաթուղթ և խոսքը 

գնում է գործող կարգի բարելավման, լավարկման մասին, որը  ուղղակիորեն բխում է 

նաև թերությունների վերացման ծրագրից  և չի բացառվում, որ անընդհատ տեղի 

ունենան  գործող փաստաթղթերի բարելավման գործընթացներ: 

Վ. Խաչատրյանին հետաքրքրում էր, թե զարգացման պլանում համալսարանի 

աշխատակիցների աշխատավարձի բարձրացման մասին դրույթներ կան, թե՞ ոչ: 

Պարոն Սերոբյանը պատասխանեց, որ ռեկտորի ընտրության ժամանակ իր  կողմից 

ներկայացրած հայեցակարգում այս հարցը արծածված է, 2 օր առաջ էլ կայացած 

ռեկտորատի նիստի ժամանակ, երբ նույն հարցը տրվեց պարոն Խաչատրյանի 

կողմից,՝ ինքը մանրամասն ներկայացրեց աշխատավարձի բարձրացման հետ 

կապված իր տեսլականը, նշեց, որ համալսարանի ղեկավարության մոտ այդ 

մտահոգությունը կա և իրենք ամեն ինչ անելու են դրան հասնելու համար:  

Պարոն Սերոբյանը նշեց, որ դիտարկումները հաշվի առնելով և հետագա խմբագրման 

պայմանով, հարցը դրվում է քվեարկության:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ ՝  

25 անդամ. կողմ՝ 24, դեմ՝ 1, ձեռնպահ՝ 0: 

2. ԼՍԵՑԻՆ՜ 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

     պարգևների  և պատվավոր կոչումների շնորհման կանոնակարգի հաստատման մասին 

 

Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ ԳՊՄԻ-ն ունեցել է նման կարգ, սակայն 2016թ.-

ից երբ  ինստիտուտը վերանվանվեց ՇՊՀ-ի՝ պարգևների  և պատվավոր կոչումների 

շնորհման կանոնակարգ չունեյին և համալսարանի համար անհրաժեշտություն է 

նման կարգի ընդունումը: Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց, որ բացի կարգի 

մշակումից, դիզայներների հետ քննարկվել և պատրաստվել է նաև «ՇՊՀ-ի ոսկե 

մեդալը»: 
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Պարոն Սերոբյանը ներկայացրեց փաստաթղթի հիմնական դրույթները և խնդրեց 

դիտարկումները ներկայացնել: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  

Ա. Սարգսյանը նշեց, որ կանոնակարգը իսկապես շատ կարևոր է և ասաց, որ 

կանոնակարգի  3.4 կետ-ի հետ կապված  հարց ունի, կանոնակարգի  «ՇՊՀ-ի 

ամբիոնի պատվավոր վարիչի» պատվավոր կոչման հետ կապված ձևակերպումը չի 

համընկնում ՇՊՀ ամբիոնի օրինակելի կանոնադրությամբ սահմանված  

համապատասխան կոչման ձևակերպման հետ, այսինքն դրանք հակասում են 

միմյանց: 

Պարոն Սերոբյանը պատասխանեց, որ իր կարծիքով, ոչ թե հակասում են, այլ 

պայմանների որոշակի տարբերություններ կան և նշեց, որ կանոնակարգի 

քննարկումից հետո,  ամբիոնի և ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրությունների մեջ 

էլ փոփոխություններ ունեն անելու և քննարկված փոփոխությունները 

կտեղափոխվեն նաև վերջիններիս մեջ: 

Ա. Սարգսյանը նորից նշեց, որ այս պահին 2 կարգերի միջև կան հակասություններ: 

Պարոն Սերոբյանն  ասաց, որ փոփոխությունները կարվեն շատ արագ և ինքն 

այդտեղ խնդիր չի տեսնում: 

Ա. Սարգսյանի կողմից ևս մեկ նկատառում նշվեց. կանոնակարգի 3.1-ի ա կետով 

սահմանման հետ կապված, որով ընկալվում է, որ կարծես  միայն ծննդյան հոբելյանը 

բավարար է պարգևը ստանալու համար, ապա հարցրեց. միգուցե ձևակերպումը 

ճշտգրկմա՞ն անհրաժեշտություն ունի: 

Պարոն Սերոբյանը չհամաձայնեց և նշեց, որ  կանոնակարգը բանասերների կողմից 

նորից նայվել է և կրկին ընթերցելով համապատասխան նախադասությունը նշեց, որ 

իր կարծիքով ձևակերպումը ճիշտ է, չնայած կարելի է նորից նայել: 

Ս. Սարգսյանի կարծիքով «ՇՊՀ-ի ոսկե մեդալով» համալսարանի բոլոր ոլորտների 

աշխատողները հնարավորություն  պետք է ունենան պարգևատրվելու, արդյո՞ք 

այդպես է: 

Պարոն Սերոբյանն  ասաց, որ ինքը շնորհակալ է հարցի համար և  պատասխանեց, որ 

կարգում նշված է հիմնադրամի աշխատակիցներ ձևակերպումը, այնպես, որ բոլոր 

աշխատողներին էլ վերաբերում է: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ ՝  

25 անդամ. կողմ՝ 23, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 2: 

3. ԼՍԵՑԻՆ՜ 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

մատենավարության կարգի (նոր խմբագրությամբ) հաստատման մասին 

Տիկին Ավետիսյանը նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի առթիվ  շնորհավորական 

խոսք ուղղեց գիտական խորհրդի անդամներին՝ ցանկանալով խաղաղ  

պայմաններում արդյունավետ աշխատանքային տարի; 

Այնուհետև տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ գիտական խորհրդին իր կողմից 

ներկայացվող 2 կարգերը լավարկման կարիք ունեյին և խիստ անհրաժեշտ էին, նրա 

կողմից  ներկայացրեց  մատենավարության կարգի կարևոր դրույթները: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ 
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Լ. Մարտիրոսյանի կողմից կատարվեց դիտարկում.  կարգի 8.4 կետը սահմանում է, 

որ ֆակուլտետի գործավարը  հետևում է, որ ուսանողների հաճախումների և 

ընթացիկ ակտիվության հաշվառումները մատյանում լինեն ամենօրյա՝ 

թերությունների բացահայտման պարագայում տեղյակ պահելով ֆակուլտետի 

դեկանին:  

Նրա կարծիքով, մատյանների գրառումները ստուգելը ամեն օր գործավարի կողմից 

տեխնիկապես անհնար է, գուցե շաբաթը մե՞կ կատարվի: 

Տիկին Ավետիսյանը պատասխանեց, որ անցած ուսումնական տարում իրենց 

կենտրոնի կողմից ամբիոններին շրջաբերական իջեցվեց, որ հետևեն դասախոսների 

ամենօրյա գրանցումներին, ուսանողների հաճախումների ստուգմանը, և իր 

կարծիքով կարգում ամրագրված դրույթը ընդամենը հաճախումների գրանցման 

ստուգումը իրականացնելու համար է, ուրիշ ոչ մի ձևով դա ստուգման չեն կարող 

ենթարկել: 

Պարոն Սերոբյանը նույնպես անդրադարձավ հարցին, նշելով, որ ուսանողների 

հաճախումների գրանցման հարցը խիստ կարևոր է, գուցե ամենօրյա ստուգումները 

տեխնիկապես դժվար է, բայց հետագայում խնդիրներ չեն ծագի և իր կարծիքով, երբ 

երկու շաբաթ հաճախումների գրացմանը դեկանատում ուշադրություն դարձվի, 

ապա դասախոսները արդեն պարտաճանաչ կլինեն այս հարցում: 

Տիկին Հովհաննիսյանի կարծիքով ֆակուլտետի դեկանը պետք է մատյանների հետ 

կապված հարցերը կարգավորի: 

Ա. Սարգսյանի կողմից կատարվեց դիտարկում, որ կարգի  4.2 կետով սահմանվում է.  

Մատյանի՝ ուսանողների անվանացանկում կատարվում է վերջիններիս ազգանուն-

անուն-հայրանունների գրանցումը,  և նշեց, որ կարծես սա ընկալվում է, որ ձեռագիր 

պետք է գրանցել: 

Տիկին Ավետիսյանը պատասխանեց, որ գրանցումը բազիմաստ բառ է և 

էլեկտրոնային գրանցում պետք է կատարվի  և նշեց.   մատենավարության կարգում 

ամրագրված է, որ մատյանում գրանցումը  ձեռագիր տարբերակով չպետք է լինի:  

Ա. Սարգսյանի կողմից հարց ուղղվեց տիկին Ավետիսյանին, որ նրա կողմից 

ներկայացվող երկու կարգերից մեկը ձևակերպված է լրամշակված, մյուսը՝ նոր 

խմբագրմամբ: Ինչու՞ են ձևակերպումները տարբերվում:  

Տիկին Ավետիսյանը պատասխանեց, որ իրավական ակտերի մասին օրեքով 

սահմանված է, որ եթե կարգում կառուցվածքային որոշակի հատվածներ են 

փոփոխության ենթարկվում, ապա նոր խմբագրմամբ է, իսկ մատենավարության 

կարգում կառուցվածքի փոփոխություն չի եղել, ձևակերպվել է լրամշակված: 

Ա. Սարգսյանը ասաց, որ կարգում առկա են երեք  խմբագրական վրիպակներ:  

Պարոն Սերոբյանը ասաց, որ դրանք առանձնապես խնդիր չեն և  խնդրեց դրանք 

փոխանցել: 
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Թ. Խաչատրյանը հարցրեց, եթե մատյանը կորում է, ո՞վ է պատասխանատու դրա 

համար, պատիժ է սահմանվու՞մ, թե ինչ: 

Պարոն Սերոբյանը պատասխանեց, որ կարգում հստակ սահմանված է, որ 

ֆակուլտետի դեկանը պատասխանատու է մատյանի պահպանման համար: 

Թ. Խաչատրյանի մյուս հարցը վերաբերում էր դասախոսների կողմից մատյանում 

ուսանողների գնահատականները անցկացնելուն, հատկապես միջանկյալ 

ստուգումների գնահատականները անցկացնելը, նրա կարծիքով ժամանակատար է: 

Պարոն Սերոբյանը պատասխանեց, որ այս հարցին ինքը առնչվել է անցած 

տարիներին, երբ մատյանում գրանցված գնահատականները առաջացած խոչընդոտը 

հարթել են և իր կարծիքով դրանց գրանցումը մատյանում անհրաժեշտ  է, տեղեկագրի 

հետ միասին ինչ որ տեղ  երկրորդ ինֆորմացիայի ամրագրում է:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ ՝  

25 անդամ. կողմ՝ 25, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

4. ԼՍԵՑԻՆ՜ 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ուսումնական խորհրդատուների գործունեության կարգի (լրամշակված) 

հաստատման մասին 

Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց կարգի հիմնական դրույթները, դրանում 

ամրագրված ուսումնական խորհրդատուի գործառույթները: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ 

Ա. Սարգսյանը  նշեց, որ կարգի 2.1.3 կետում նշված է, որ ուսումնական 

խորհրդատուն  պետք է  տիրապետի  կրեդիտային համակարգի դրույթներին, որի 

հետ ինքը համաձայն չէ, կարծես դա շեշտադրվում է, հատկապես ՊԴ կազմի 

աշխատակցի  3 տարվա գիտամանկավարժական փորձ ունենալու պարագայում, 

կամ ինչպե՞ս են ստուգելու  կրեդիտային համակարգի դրույթներին նրա 

տիրապետելը: 

Տիկին Ավետիսյանը պատասխանեց, որ նման խնդիր առկա է բուհում: 

Ա. Սարգսյանը հակադարձեց, որ գուցե խնդիրը կա, բայց իր կարծիքով հարկ չի 

համարում այն ամրագրել  կարգում: 

Պարոն Սերոբյանը դիտարկում կատարեց,  իսկ եթե նոր աշխատակից են ընդունում, 

ապա այս պարագայում նրա  իմացությունը կրեդիտային համակարգի դրույթներին 

անհրաժեշտ է, դեկանը  աշխատակցի հետ զրուցելու ընթացքում կիմանա այդ մասին: 

Ա. Սարգսյանը  ընթերցեց  կարգի 2.7 կետը.  «Ուսումնական խորհրդատուն 

ապահովում է կրթական ծրագրի հրապարակայնությունը» և հարցրեց, թե ինչպե՞ս 

հասկանալ այս նախադասությունը: 

Տիկին   Ավետիսյանը պատասխանեց, որ ռեկտորի հետ խորհրդակցելուց հետո իրենց 

կողմից գիտական խորհրդի հաջորդ նիստին ներկայացվելու է բուհի կրեդիտային 
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համակարգով ուսուցման ուղեցույց , որը բուհում առաջին անգամ ընդունվել է 2010թ.-

ին, այն մշակվել է,  բերվել այսօրվա պահանջների ձևաչափին և այդտեղ հենց նշվում 

է, որ ուսանողը երբ բուհ է ընդունվում, պարտավոր է իմանալ, թե չորս տարիների 

ընթացքում ի՞նչ ուսումնական պլանով է սովորում, այսինքն հրապարակայնությունը 

ապահովող ինստիտուտներից մեկը ուսումնական խորհրդատուների ինստիտուտն է, 

որի միջոցով ուսանողը պետք է տեղեկանա իր ուսուցմանը վերաբերող բոլոր 

փաստաթղթերի և գործընթացների հետ:  

Ա. Սարգսյանի կողմից նկատառում կատարվեց, որ ուսումնական խորհրդատուի 

աշխատանքը բավականին լուրջ և պատասխանատու է լինելու, սակայն 

ժամաքանակների տրամադրման   մասին որևէ անդրադարձ  չկա կարգում: 

Տիկին Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ առջևում ունեն  դասաբաշխումների, 

ծանրաբեռնվածության նորմերի կարգերի  հաստատնան հետ կապված հարց,  իրենց 

կենտրոնի կողմից կլինի առաջարկություն, որը քննարկվել է նաև ռեկտորի հետ և 

ուսումնական խորհրդատուներին կտրամադրվի  որոշակի ժամաքանակ:  

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ ՝  

25 անդամ. կողմ՝ 25, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

5. Ընթացիկ հարցեր 

 

5.1    2022-2023  ուսումնական տարում հատուկ մասնագիտական դասընթացները վարող 

հրավիրյալ դասախոսների պարապմունքների  կազմակերպման նասին 

Պարոն  Սերոբյանը նշեց, որ իր կողմից ներկայացվում է մի նախագիծ, որը 

վերաբերվում է համալսարանի հրավիրյալ դասախոսներին: Ապա ավելացրեց, որ , 

երեք անբիոններից՝մանկավարժության, հոգեբանության և սոցիոլոգիայի, ինչպես 

նաև տնտեսագիտության ամբիոններից  եղել է առաջարկություն, որ  

մասնագիտական դասընթացները վարող  հրավիրյալ դասախոսներին թույլատրել 

հիբրիդային եղանակով աշխատել  և ընթերցեց նախագիծը՝ նշելով, որ  քննարկման 

արդյունքում  հարցը կդրվի քվեարկության՝ որոշում ընդունելու համար. 

Հիմք ընդունելով ՀՀ Կրթության մասին օրենքի հոդված 28-ը՝ բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների ինքնավարության և ակադեմիական 

ազատությունների մասին՝ մանսագիտական կրթական ծրագրերի որակի 

ապահովման նպատակով ըստ անհրաժեշտության մասնագիտական ամբիոնի 

առաջարկությամբ և ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 

ներկայացմամբ թույլ տալ հրավիրել հատուկ մասնագիտական հմտություններ 

ունեցող դասախոսների, ովքեր կարող են  թվային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

իրականացնել իրենց մասնագիտական գործառույթները: 

 Վերոնշյալ մասնագետները պարտվորվում են ամսական  առնվազն մեկ անգամ՝ ըստ 

դասացուցակի՝ դասընթացը վարել առկա եղանակով: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ 

Ա. Մկրտչյանը դիտարկում կատարեց, որ բոլորն էլ գիտեն, թե այսօր ինչքան 

հաջողված օնլայն դպրոցներ կան և եթե հաջողվի, որ համալսարան կարողանան 
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հրավիրել օնլայն դասընթացներ վարելու նպատակով ԱՄՆ-ից կամ Եվրոպայից 

լավագույն մասնագետների,  ապա նման որոշում ընդունելը արդյո՞ք  չի խանգարի: 

Պարոն Սերոբյանը պատասխանեց, որ սա մեր երկրի իրատեսական այս պահի 

պահանջն է և եթե նման իրավիճակ կունենան,  գիտական խորհուրդը հատուկ 

որոշում կնդունի: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հիմք ընդունելով ՀՀ Կրթության մասին օրենքի հոդված 28-ը՝ բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների ինքնավարության և ակադեմիական 

ազատությունների մասին՝ մանսագիտական կրթական ծրագրերի որակի 

ապահովման նպատակով ըստ անհրաժեշտության մասնագիտական ամբիոնի 

առաջարկությամբ և ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի 

ներկայացմամբ թույլ տալ հրավիրել հատուկ մասնագիտական հմտություններ 

ունեցող դասախոսների, ովքեր կարող են  թվային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

իրականացնել իրենց մասնագիտական գործառույթները: 

 Վերոնշյալ մասնագետները պարտավոր են ամսական  առնվազն մեկ անգամ՝ ըստ 

դասացուցակի՝ դասը վարել առկա եղանակով: 

 

 Նախագիծը դրվեց քվեարկության: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ ՝  

25 անդամ. կողմ՝ 25, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

5.2  ԼՍԵՑԻՆ՝ 

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի մանկավարժության 

ամբիոնի պրոֆեսոր Արտաշես Անդրանիկի Մկոյանին «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի 

անվան պետական համալսարանի Ոսկե մեդալ»-ով պարգևատրման մասին 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝ 

Հիմք ընդունելով  «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարան»-ի  գիտական խորհրդի   29.08.2022 թվականի 18-րդ նիստի      18-5 

որոշումը և առաջնորդվելով «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

համալսարան» հիմնադրամի պարգևների  և պատվավոր կոչումների շնորհման 

կանոնակարգի 2 և 3.1 կետերով՝ բեղմնավոր և արգասաբեր գործունեություն 

ծավալելու համար, համալսարանական կրթության գործում նշանակալի ավանդի և 

ծննդյան 80-ամյակի առթիվ, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

Արտաշես Անդրանիկի Մկոյանին պարգևատրել «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան 

պետական համալսարանի Ոսկե մեդալ»-ով: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝  Ե. Սերոբյանը, Ս. Սարգսյանը, Հ. Մելքոնյանը, Ն. Ավետիսյանը, 

Ռ. Մարդոյանը, Թ. Մելիքյանը և ուրիշներ, ովքեր շնորհավորեցին և դրվատանքի 

բազմաթիվ խոսքեր ուղղեցին պարոն Մկոյանին: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ ՝  

25 անդամ. կողմ՝ 25, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 
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