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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 03 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 

ռեկտորատի 17.10. 2022թ. նիստի 

Ռեկտորատի նիստը կայացավ ք. Գյումրի, Պ. Սևակ 4 հասցեում: 

Նիստին ներկա էին ռեկտորատի 14 (տասնչորս) անդամից 12-ը (տասներկուսը): 

Նիստին մասնակցում էին՝  

1.  Ե. Սերոբյան՝ ռեկտոր 

2.  Գ. Նիկողոսյան՝ պրոռեկտոր-աշխատակազմի ղեկավարի ԺՊ 

3. Ն. Ավետիսյան՝ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոնի   

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ,   

4.   Ս. Շահպարոնյան՝ ռեկտորի օգնական,    

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

6.   Ա. Սարգսյան՝  գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման 

կենտրոնի տնօրեն, 

7. Հ. Մելքոնյան՝ արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի 

կենտրոնի տնօրեն, 

8. Թ.Խաչատրյան ՝գրադարան ուսումնա գիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ կենտրոնի  տնօրեն, 

9.    Ռ. Քալաջյան՝ ֆինանսատնտեսագիտական վերլուծությունների, ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ,   

10.  Ա. Մկրտչյան ՝ ռազմական ամբիոնի պետ, 

        11. Լ. Մարտիրոսյան ՝ բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան 

         12.  Օ. Հովհաննիսյան՝ մանկավարժության և հոգեբանության  ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ, 

        13. Ա. Հովհաննիսյան ՝ անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման բաժնի 

պետ 
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ՕՐԱԿԱՐԳ 

1. «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2021-

2022 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակում բակալավրի կրթական ծրագրի 

հեռակա ուսուցման համակարգի 3-րդ և 4-րդ կուրսերի ուսանողների կրկնակի 

պրակտիկայի կազմակերպման մասին  
Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման  

կենտրոնի պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ ՝ Ն. Ավետիսյան 

2. 2022-2023 ուսումնական տարվա  1-ին կիսամյակում բակալավրի կրթական ծրագրի 

հեռակա ուսուցման համակարգում սովորողների դասապրոցեսի հերթերի 

կազմակերպման մասին 
Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման 

 կենտրոնի պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ ՝ 

 Ն. Ավետիսյան 

3. 2022-2023 ուսումնական տարվա  1-ին կիսամյակում բակալավրի և մագիստրոսի 

կրթական ծրագրերով ուսանողների   քննատախտակի հաստատման մասին 
Հաղ.` ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման  

կենտրոնի պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ ՝ 

 Ն. Ավետիսյան 

 

 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2021-2022 

ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակում բակալավրի կրթական ծրագրի հեռակա 

ուսուցման համակարգի 3-րդ և 4-րդ կուրսերի ուսանողների կրկնակի պրակտիկայի 

կազմակերպման մասին  

Տիկին Ավետիսյանը  ներկայացրեց, որ 2021-2022 ուսումնական տարվա 2-րդ 

կիսամյակում բակալավրի կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման համակարգի 3-րդ և 4-րդ 

կուրսերի 21 ուսանողներ  և ուսանողական իրավունքները վերականգնած ՆԶՊ 4-րդ 

կուրսի ուսանող Սիմավոն Գոռի Ստեփանյանը կրկնակի պրակտիկայի գործընթաց են 

անցնելու, որի ժամանակահատված է սահմանված սույն թվականի 17.10-14.11-ը:  Տիկին 

Ավետիսյանը ցանկով (ցանկը կցված է) ներկայացնելով ուսանողներին՝ նշեց, որ նրանց 

կողմից  ներկայացվել են պահանջվող փաստաթղթերը, դիմումները, կատարել են  

վճարումները,  անդրադարձավ այն ուսանողներին, ովքեր այդ առումով ունեն խնդիրներ, 

մասնավորապես դիմումներ և անհրաժեշտ փաստաթղթերը չեն ներկայացրել 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի պատմություն մասնագիտության 4-րդ կուրսի 

ուսանողուհի Լիլիթ Գոռի Գալստյանը և նույն ֆակուլտետի իրավագիտություն 

մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանող Սերգո Աշոտի Գրիգորյանը: Այնուհետև տիկին 

Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի անգլերեն 

լեզու և գրականություն մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Լիլիթ Ներսեսի 

Համբարձումյանը կրկնակի պրակտիկա անցնելու համար չի կատարել համապատասխան 

վճարը և դիմումով դիմել է  ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման   կենտրոնի 

պրոռեկտոր-տնօրենի ՊԿ-ին՝ ներկայացնելով, որ ուսումնական պլանով նախատեսված 

պրակտիկայի ժամանակահատվածում ինքը գտնվել է ՌԴ-ում և երեք անգամ ինքնաթիռի 

թռիչքի չեղարկման  պատճառով չի կարողացել մասնակցել պրակտիկային:  Խնդրում է, 

որպեսզի թույլատրեն իրեն  կրկնակի պրակտիկային  մասնակցել  առանց կրեդիտ-վճարի: 
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Հեռավար դիմում է ներկայացրել նաև Մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի 

հոգեբանություն մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Ոսկեհատ Ֆերդինանտի 

Հակոբյանը՝ խնդրելով, որ  թույլատրվի իրեն  ուսումնական պրակտիկան  անցկացնելու  

հեռավար եղանակով, քանի որ ինքը գտնվում է ՌԴ-ում: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Ե. Սերոբյանը, Գ. Նիկողոսյանը, Լ. Մարտիրոսյանը, Ա. 

Հովհաննիսյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

1. Հաստատել Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում բակալավրի կրթական 

ծրագրի հեռակա ուսուցման համակարգի 3-րդ  և 4-րդ կուրսերի ուսանողների 

կրկնակի պրակտիկայի ժամանակացույցը. /17.10.2022թ.-14.11.2022թ./ 

(ուսումնական և արտադրական պրակտիկաները) և /17.10.2022թ.-18.11.2022թ./ 

(մանկավարժական պրակտիկան՝պայմանավորված դպրոցներում աշնանային 

արձակուրդների մեկնարկման հետ): 

2. Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի պատմություն մասնագիտության 4-րդ 

կուրսի ուսանողուհի Լիլիթ Գոռի Գալստյանին և նույն ֆակուլտետի 

իրավագիտություն մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանող Սերգո Աշոտի 

Գրիգորյանին կրկնակի պրակտիկային մասնակցելու թույլատրել, եթե նրանց 

կողմից մինչև 17.10.2022թ-ը ներառյալ  կներկայացվեն համապատասխան 

փաստաթղթերը և դիմումները:  

3. Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի անգլերեն լեզու և գրականություն 

մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Լիլիթ Ներսեսի Համբարձումյանի 

դիմումը մերժել՝ հիմքեր չլինելու պատճառով և նրան թույլատրել կրկնակի 

պրակտիկային մասնակցելու  կրեդիտ-վճարի վճարման պարագայում: 

4. Մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի հոգեբանություն 

մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Ոսկեհատ Ֆերդինանտի Հակոբյանի  

դիմումը մերժել՝ հիմքեր չլինելու պատճառով: 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

13 անդամ. կողմ՝ 13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

2. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

2022-2023 ուսումնական տարվա  1-ին կիսամյակում բակալավրի կրթական ծրագրի 

հեռակա ուսուցման համակարգում սովորողների դասապրոցեսի հերթերի 

կազմակերպման մասին 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Ե. Սերոբյանը, Գ. Նիկողոսյանը, Լ. Մարտիրոսյանը, Օ. 

Հովհաննիսյանը, Ա. Գարեգինյանը: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

1. 2022-2023 ուսումնական տարվա  1-ին կիսամյակում բակալավրի կրթական ծրագրի 

հեռակա ուսուցման համակարգի առաջին կուրսի  սովորողների  դասապրոցեսի 

մեկնարկը սահմանել նոյեմբերի 15-ից, իսկ II, III, IV և V կուրսերի ուսանողների 

դասապրոցեսի մեկնարկը ըստ հաստատված ժամանակացույցի՝ նոյեմբերի 1-ից: 
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2. 2022-2023 ուսումնական տարվա  1-ին կիսամյակում բակալավրի կրթական ծրագրի 

հեռակա ուսուցման համակարգի առաջին կուրսի  սովորողների  դասապրոցեսը 

կազմակերպել I հերթով, իսկ II, III, IV և V կուրսերի դասապրոցեսը՝ II հերթով:  

 

 ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

13 անդամ. կողմ՝ 13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

1. ԼՍԵՑԻՆ՝ 

2022-2023 ուսումնական տարվա  1-ին կիսամյակում բակալավրի և մագիստրոսի 

կրթական ծրագրերով ուսանողների   քննատախտակի հաստատման մասին 
 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝ Ե. Սերոբյանը, Լ. Մարտիրոսյանը, Օ. Հովհաննիսյանը, Ա. 

Գարեգինյանը: 

 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝  

Հաստատել 2022-2023 ուսումնական տարվա  1-ին կիսամյակում բակալավրի և 

մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորողների   քննատախտակը: 

 

ՔՎԵԱՐԿԵՑԻՆ՝ 

13 անդամ. կողմ՝ 13, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնդրամ 

2021-2022 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակ 

Բակալավրի կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման համակարգի 3-րդ և 4-րդ կուրսերի մանկավարժական, ուսումնական, արտադրական  

պրակտիկաներին չներկայացած ուսանողներ 

 

N Ուսանողի ԱԱՀ Ֆակուլտետ Մասնագիտություն, 

կուրս 

Պրակտիկայի 

անցկացման վայր 

Ծանոթություն 

1 Գալոյան Սերգեյ Գոռի Մանկավարժության և 

հոգեբանության  

Ֆիզ. դաստ. և 

սպորտ. 

մարզումներ 4-րդ  

Գյումրու թիվ 11 

հիմն. դպրոց 

+ դիմում, բժշկական 

տեղեկանք 

2 Կիրակոսյան Վրեժ 

Արայի 

Մանկավարժության և 

հոգեբանության  

Ֆիզ. դաստ. և 

սպորտ. 

մարզումներ 4-րդ 

Գյումրու թիվ 11 

հիմն. դպրոց 

+ դիմում, կրեդիտ 

վճարում 

3 Սիմոնյան Ալբերտ 

Ռաֆիկի 

Մանկավարժության և 

հոգեբանության  

Ֆիզ. դաստ. և 

սպորտ. 

մարզումներ 4-րդ 

Գյումրու թիվ 11 

հիմն. դպրոց 

+ դիմում, կրեդիտ 

վճարում 

4 Վարդանյան Գրիգորիս 

Սերգեյի 

Մանկավարժության և 

հոգեբանության  

Ֆիզ. դաստ. և 

սպորտ. 

մարզումներ 4-րդ 

Գյումրու թիվ 11 

հիմն. դպրոց 

+ դիմում, կրեդիտ 

վճարում 

5 Գևորգյան Հովհաննես 

Անդրանիկի 

Մանկավարժության և 

հոգեբանության  

Սոցիալական 

մանկավարժություն 

4-րդ 

Գյումրու թիվ 11 

հիմն. դպրոց 

+ դիմում, կրեդիտ 

վճարում 

6 Մանանդյան Լիլիթ 

Գագիկի 

Մանկավարժության և 

հոգեբանության  

Սոցիալական 

մանկավարժություն 

4-րդ 

 տարկետում 

7 Աբրահամյան Սալբի 

Հակոբի 

Մանկավարժության և 

հոգեբանության  

Նախադպրոցական 

մանկավարժություն 

և մեթոդիկա 4-րդ 

«Baby House» 

մանկական 

զարգացման 

կենտրոն («Ժաննա 

Գևորգի Չամաքյան» 

+ դիմում, կրեդիտ 

վճարում 
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ԱՁ)՝ աշխատում է 

որպես դաստիարակ 

8 Համբարյան Լիանա 

Էդուարդի 

Մանկավարժության և 

հոգեբանության  

Սոցիալական 

աշխատանք              

4-րդ 

«Աստեր» մանկական 

զարգացման 

կենտրոն («Աստղիկ 

Եդիգարյան» ԱՁ) 

+ դիմում, կրեդիտ 

վճարում 

9 Պստեյան Զարմուհի 

Ռուբենի 

Մանկավարժության և 

հոգեբանության  

Սոցիալական 

աշխատանք                       

3-րդ 

«Աստեր» մանկական 

զարգացման 

կենտրոն («Աստղիկ 

Եդիգարյան» ԱՁ) 

+ դիմում, 

ծննդաբերություն 

10 Սարգսյան Գայանե 

Պերճի 

Մանկավարժության և 

հոգեբանության  

Սոցիալական 

աշխատանք                      

3-րդ 

«Աստեր» մանկական 

զարգացման 

կենտրոն («Աստղիկ 

Եդիգարյան» ԱՁ) 

+ դիմում, բժշկական 

տեղեկանք 

11 Ենգոյան Արևիկ 

Սերգոյի 

Մանկավարժության և 

հոգեբանության  

Հոգեբանություն 4-

րդ 

«Աստեր» մանկական 

զարգացման 

կենտրոն («Աստղիկ 

Եդիգարյան» ԱՁ) 

+ դիմում, նորածին 

երեխայի խնամքի 

բժշկական տեղեկանք 

12 Հակոբյան Ոսկիհատ 

Ֆերդինանտի 

Մանկավարժության և 

հոգեբանության  

Հոգեբանություն 4-

րդ 

 + առցանց դիմում 

13 Ավետիսյան Արտաշես 

Էդվարդի 

Հումանիտար 

գիտությունների  

Պատմություն 4-րդ Գյումրու թիվ 11 

հիմն. դպրոց 

+ դիմում, կրեդիտ 

վճարում 

14 Գալստյան Լիլիթ Գոռի Հումանիտար 

գիտությունների  

Պատմություն 4-րդ  - 

15 Ավդալյան Յուրա 

Ժիրայրի 

Հումանիտար 

գիտությունների  

Իրավագիտություն 

4-րդ 

ՇՊՀ +Դիմում,տեղեկանք 

աշխատավայրից 

16 Գրիգորյան Սերգո 

Աշոտի 

Հումանիտար 

գիտությունների  

Իրավագիտություն 

4-րդ 

 - 
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17 Մանուկյան Արթուր 

Աշոտի 

Հումանիտար 

գիտությունների  

Իրավագիտություն 

4-րդ 

ՇՊՀ + Դիմում, տեղեկանք 

զորամասից, մարտ. 

գործողություն 

18 Համբարձումյան Լիլիթ 

Ներսեսի 

Հումանիտար 

գիտությունների  

Անգլերեն լեզու և 

գրականություն 4-

րդ 

Գյումրու թիվ 11 

հիմն. դպրոց 

+ Դիմում, չեղարկված 

ավիատոմս 

19 Հովհաննիսյան Սերգեյ 

Սարգիսի 

Բնագիտամաթեմատի

կական  

Հաշվապահական 

հաշվառում և 

հարկում/ըստ 

ոլորտի/ 4-րդ  

ՇՊՀ +Դիմում, կրեդիտ 

վճարում 

20 Պետրոսյան Ռաֆայել 

Խաչատուրի 

Բնագիտամաթեմատի

կական  

Սերվիս 4-րդ «Բեռլին հյուրերի 

տուն» ՍՊԸ  

+ Դիմում, տեղեկանք 

զորամասից 

21 Վարդանյան 

Քրիստինե Գրիգորի 

Բնագիտամաթեմատի

կական  

Սերվիս 4-րդ «Բեռլին հյուրերի 

տուն» ՍՊԸ  

+ դիմում, բժշկական 

տեղեկանք 

 

Բակալավրի կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման համակարգի 2021-2022 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակում ուսանողական 

իրավունքները վերականգնած ուսանողներ 

 

N Ուսանողի ԱԱՀ Ֆակուլտետ Մասնագիտություն, 

կուրս 

Պրակտիկայի 

անցկացման վայր 

Ծանոթություն 

1 Ստեփանյան Սիմավոն 

Գոռի 

Ռազմական  ՆԶՊ 4-րդ  Գյումրու թիվ 11 հիմն. դպրոց Ռեկտորի 06.06.2022թ. 

թիվ 168 հրամանով 

վերականգնված 

 

Պրակտիկայի անցկացման ժամկետներ՝  1. ուսումնական, արտադրական պրակտիկաներ՝ 17.10.2022թ.-14.11.2022թ.  

                                                                           2. մանկավարժական պրակտիկա՝ 17.10.2022թ.-18.11.2022թ. (առաջարկվում է, քանի որ դպրոցի աշնանային 

                                                                           արձակուրդ՝ 24.10.2022թ.-30.10.2022թ.) 



t}Ь\tппршrп[r trш}чшqшh
пЪ\urпр

Оh\чrпршш[r ршрrппчшF,
фчrш\шtr ршршпчшF

'гlрппЬ\чrпр-ш2}чшчrш\rчqrf[r
rlh\ш{шрh da

Л Г.чпttftrrцrfhрптlш\шIl
qпрЬцtrршg[r \шпшr|шрrtшtr
\bllurpntrfr rцpnnb\tnnp-urtrophtl[r
,Lч

I}b\urnp}r оqtrш\шtr'

S [rtlшtrчшtпhurЬчшq}rчrш\шtr
r|hрlпl_Ьпr_рз nttrtrhp[r,
Ьршqршr|прtfшtr lr
hш2r|шцшhш\шlrhш2r|. pmdtr[r
чlЬчr-qфшr|пр hш2r|шчlшh'

ЦрhЬчrпш\gш\шtl

\шqdш\Ьрrцпl_рlшlr trш}чшqшh'

Q[rшш\шIr ршlшрш\шtrпrрlшlr,
пFшЦЬ шчlшhп{ttшtr lr

\шпшr|шрilшtl \btrtnpnllb urtropbtr'

Црrпшр[rtr hшilшqпрЬш\gпtр1 шtr
lr hшuшрш\шllrш-рзшlr hhш

Ч-чhрt, \htrurpnll[r tnlropbtr'

Qршцшрrutr-ш_uпtillrшq}rtпш\шIr

Iо"фрц*rп{пtрз nr_trtrbph,

trпршршрпl-рзпttrtrЪр[r h SS

\htrtnpntl[r urtropbtr'

Ч.'tlhurрпulшlr

а. L}r\щnu;rutr

. Цr|htп[rчзшtr

. Gшhqшрпtrlшtr

ft. €шlш2lшIr

{. fuчr2шurпJшtl

Ц. Uшрqчзшlr

rrШ- l.UЬрпtrlшl:

,d
ГФ. fuш2шrrrрlшtl

(/ tr

Ь. UЬрпрlшtl

aryL
/Щ

//Z



trtrшq}rчrшrfшрЬdшrл}\ш\шtt

фru\nr_lurhur}r цЬ\rчh'

UшIr\шr|rrrрdпtрзчrh tr

hпqhршIrпl_р1 шtr фш\ш_lrпhш}r
цЬ\шt{r dТl'

I}шqrfш\шh шrlрфtrh чk*'

Цtr&lr.\шп.lr frршr|.шulшhп{ttшtr
ршdtrfr чЬrп'

,(й

l

0,,,/

kИfu

L. Uшрur[rрпч;шtr

О. lп{hшtrtl}rчlшtr

Ц. U\рчrдшIl

Ц. lпr|hшtrtr[rulшtr
{


