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ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ԽՈՍՔ
Գորիսի պետական համալսարանը 2015-2016 ուսումնական տարում իր գործունեությունն
իրականացրել է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և
հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» օրենքների, ՀՀ կառավարության, ՀՀ կրթության
և գիտության նախարարության որոշումների, ինչպես նաև բուհի որպես պետական ոչ առևտրային
կազմակերպության

կանոնադրության

շրջանակներում:

Իր

լիազորության

սահմաններում

համալսարանն իրականացրել է կրթական, գիտական, փորձագիտական, խորհրդատվական,
հրատարակչական գործունեություն լուրջ ուշադրություն դարձնելով համալսարանի գերակա
ուղղություններին, հետևելով կրթական բարեփոխումների միջազգային փորձին:
Համաշխարհային քաղաքակրթության արժեքների վերագնահատման ու կրթական համակարգի
բարեփոխումների ու նորացման ժամանանակից փուլում բուհը մեծ առաքելություն ու
պատասխանատվություն է ստանձնել իր գործունեությունը նպատակաուղղելով կրթության
բովանդակության արդիականացմանն ու հիմախնդիրների իրատեսական լուծմանը:
Հաշվետու
կառավարման

ժամանակաշրջանում
համակարգի

արդիականության

զգալի

աշխատանքներ

կատարելագործման,

պահանջներից

բխող

են

կատարվել

կառուցվածքային

փոփոխությունների,

համալսարանի

ստորաբաժանումների
մասնագիտությունների

վերալիցենզավորման, նոր մասնագիտությունների ներդրման, ուսումնական գործընթացի
բարելավման, ներքին իրավական դաշտի կարգավորման, ֆինանսական կայունացման, բուհի
միջազգայնացման և այլ ուղղություններով:
Համալսարանի ուշադրության կենտրոնում մշտապես եղել է կրթական բարեփոխումների
արդյունավետ զարգացումը իբրև ուղեցույց ունենալով ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության
ոլորտում Բոլոնիայի սկզբունքների իրագործումը երկու ուղղություններով` բարեփոխումների
տեսական դրույթների մշակում և գործնական ներդրում, որը կրել է շարունակական բնույթ:
Կրթության որակի բարելավման միջոցով ԳՊՀ-ն նախապատրաստվում է ինստիտուցիոնալ
հավատարմագրման գործընթացին: Արդիականության պահանջներից բխող որակի ապահովումը
շարունակական գործընթաց է և հանդիսանում է ԲՈՒՀ-ի հիմնական գործառույթը:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում Գորիսի պետական համալսարանում գրանցվել է համաչափ
առաջընթաց
բուհը
ներկայացնող
բոլոր
բաղադրիչներում
(ուսումնամեթոդական,
գիտահետազոտական, ֆինանսատնտեսական, իրավական և այլն), որոնցից յուրաքանչյուրին
անդրադարձ է կատարվում առաջիկա շարադրանքում:

ԳՊՀ ՌԵԿՏՈՐ
Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
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1. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ
Հայաստանի Հանրապետության հարավարևելյան տարածաշրջանում կրթական, գիտական
ու մշակութային խնդիրների լուծման գործում մեծ տեղ ու դեր ունի Գորիսի պետական
համալսարանը: Համալսարանը պատասխանատվության բարձր զգացումով և պատշաճ
մակարդակով է իրականացնում իր կրթական-դաստիարակչական առաքելությունը, մարզի
բնակչության համար այնքան անհրաժեշտ կրթօջախի հիմնախնդիրները:
«Գորիսի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը,
արժևորելով ու պահպանելով Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի առաջատար
բարձրագույն ուսումնական հաստատության իր առաքելությունը, շուրջ հինգ տասնամյակ
շարունակում է զարգացնել բարձրագույն կրթության համակարգը` ապահովելով միջբուհական և
միջմշակութային կապերը` Բոլոնիայի հռչակագրի դրույթներին համապատասխան: Գորիսում
բուհը ստեղծվել է ՀԽՍՀ կառավարության 1967թ. հոկտեմբերի 1-ի որոշմամբ, և հաստատությունն իր
գործունեությունը սկսել է սկզբում` որպես Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական
մանկավարժական ինստիտուտի (այժմ` համալսարանի), այնուհետև` որպես Հայաստանի
պետական պոլիտեխնիկական ինստիտուտի (այժմ`Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան) Գորիսի մասնաճյուղ: Տարիների ընթացքում բուհը, գործելով ՀՀ վերոնշյալ
հեղինակավոր

ուսումնական

հաստատությունների

համակարգում,

անցել

է

բարձրագույն

կրթության բարեփոխումների հիանալի դպրոց, կուտակել է բուհական համակարգի գործունեության
հսկայական փորձ: Բուհի ստեղծումը, բարձրագույն կրթությամբ որակյալ մասնագետներով
տարածաշրջանը ապահովելուն զուգըթաց, ի սկզբանե նպատակ է հետապնդել տարածաշրջանից
երիտասարդության արտահոսքի կանխման, Արցախի հետ կապի ամրապնդման և բնակչության
հասարակական-քաղաքական գիտակցության ակտիվացման:
ՀՀ կառավարության 2005թ. հոկտեմբերի 6-ի թիվ 2400-ն որոշմամբ Հայաստանի պետական
ճարտարագիտական համալսարանի Գորիսի մասնաճյուղի հենքի վրա ստեղծվել է «Գորիսի
պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը` որպես ինքնուրույն
բարձրագույն ուսումնական հաստատություն` համալսարանի կարգավիճակով (կանոնադրությունը
հաստատվում է 22.02.2006թ. և վերահաստատվում փոփոխություններով` 8.11.2012թ.): Հարկ է նշել,
որ

տարիների

ընթացքում

բուհը

պատվով

է

կատարել

իր

պարտականությունները:

Շրջանավարտները ակտիվ գործունեություն են ծավալում ինչպես Հայաստանի Հանրապետության,
այնպես էլ Արցախի դպրոցներում ու տնտեսության տարբեր բնագավառներում, նրանցից շատերը
ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերել ինչպես արցախյան ազատագրական պայքարին, այնպես և
տարածաշրջանային ինքնապաշտպանական մարտերին: Պատերազմական գործողությունների
մասնակիցների մի մասը իրենց կյանքը զոհաբերեցին Արցախի ազատագրման և հայրենի եզերքի
պահպանման համար:
2004 թվականից անցնելով բարձրագույն կրթության երկաստիճան համակարգի` բուհը
նորամուծություններ է իրականացրել ուսուցման կազմակերպման կրեդիտային համակարգի
ներդրման ուղղությամբ, ստեղծել է նոր մասնագիտություններ ու մասնագիտացումներ:
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Զարգացնելով ու արդիականացնելով կառավարման համակարգը` բուհում ավանդականին
զուգահեռ ստեղծվում և վերակառուցվում են նոր ստորաբաժիններ, մշակվում են գիտական և
ուսումնական նոր ուղղություններ: Համալսարանի կոլեկտիվը 2017թվականին պատրաստվում է
հանդիսավորությամբ նշելու իր գործունեության 50-ամյա հոբելյանը:
Վերջին տարիները ԳՊՀ-ի համար նշանավորվել են որպես կրթական բարեփոխումների
շրջան: Շարունակվում են հետևողական աշխատանքներ իրականացվել ուսումնագիտական
գործընթացի կայունացման և զարգացման ուղղությամբ: Կատարելագործվում են ուսումնական
ծրագրերն ու պլանները` որպես ուսուցման նորացման կարևոր պայման ու երաշխիք: Համալսարանի
գործունեության հիմնական խնդիրը համալսարանական կրթության բովանդակության և ուսման
բարձր որակի ապահովումն է: Տնտեսական հարաբերություններին համապատասխան վերանայվել
են մասնագիտությունների ցանկը: Բնագիտական և հումանիտար մասնագիտությունների
ֆակուլտետների շրջանավարտները, ստանալով մանկավարժի որակավորում, ապահովում են
մարզի հանրակրթության մասնագետ-ուսուցիչների պահանջարկը: Բուհի շրջանավարտները
հաջողությամբ իրականացնում են նաև ազգային-մշակութային ավանդույթների, արժեքների
պահպանման, զարգացման ու հետագա սերունդներին փոխանցման մեծ առաքելությունը:
Այժմ համալսարանում բակալավրի ու մագիստրոսի կրթական ծրագրերով, առկա և հեռակա
ուսուցմամբ ուսանում են 1316 ուսանողներ, որոնցից 87-ը` անվճար համակարգով:
Համալսարանում մշակվել և գիտական խորհրդի կողմից հաստատվել են նորացված
ուսումնական

կանոնակարգերը,

ՀՀ

օրենքներից

և

կառավարության

որոշումներից

բխող

իրավական-նորմատիվ փաստաթղթերը, ներքին կարգապահական կանոնները: Համալսարանը
պատրաստում է բակալավրի ու մագիստրոսի կրթական ծրագրերով մասնագետներ:
Գիտահետազոտական աշխատանքները հիմնականում ընթանում
տնտեսագիտական, հայոց լեզվի ու գրականության, պատմության,

են բնագիտական,
իրավագիտության,

մանկավարժության ու հոգեբանության հարցերի ուսումնասիրության ուղղությամբ: Համալսարանը
համագործակցում է ՀՀ և միջազգային բազմաթիվ բուհերի հետ:
2. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
Համալսարանի հիմնադիրը Հայաստանի Հանրապետությունն էª ի դեմս ՀՀ կառավարության:
Համալսարանը շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ
ունեցող պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որը Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրության համաձայն ձեռք է բերում և իրականացնում կանոնադրությամբ ամրագրված իր
խնդիրներին համապատասխան իրավունքներ ու պարտականություններ: Համալսարանն իր
գործունեության նպատակներին համապատասխան կարող է իրականացնել ուսումնական,
հետազոտական,

փորձագիտական,

վճարովի

ծառայություններ

և

ուսուցումª

օրենքով

ու

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով: Համալսարանն
ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ, բանկային հաշիվ:
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Համալսարանն ունի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով ու իր անվանմամբ
կլոր կնիք, դրոշմակնիք:
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ
ԳՊՀ խորհուրդը բուհի կոլեգիալ կառավարման մարմինն է, որը, կառավարության
որոշմամբ, ձևավորում է 5 տարի ժամկետով: Խորհուրդը քննարկում եւ հաստատում է ԳՊՀ
բյուջեն,ԳՊՀ զարգացման ռազմավարական ծրագրերը, լսում և գնահատում է ԳՊՀ տարեկան
գործունեության վերաբերյալ ռեկտորի հաշվետվությունը, ընտրում է ԳՊՀ ռեկտորին: ԳՊՀ
խորհուրդը

ձևավորում

է

բուհի

պրոֆեսորադասախոսական

կազմի

(25%),

սովորողների

(ուսանողներ, 25 %), ինչպես նաև հիմնադրի (ՀՀ կառավարություն) ու լիազորված մարմնի (ՀՀ
կրթության և գիտության նախարարություն) ներկայացուցիչներից (25%):
ԳՊՀ խորհուրդը կազմված է 24 անդամից:
ԳՊՀ ռեկտորը չի կարող լինել ԳՊՀ խորհրդի անդամ: Նա խորհրդի նիստերին մասնակցում է
խորհրդակցական ձայնի իրավունքով:
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ
Գորիսի պետական համալսարանի գիտական խորհուրդը կառավարման մարմին է, որը
լուծում է բուհի ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեության կազմակերպման,
պլանավորման ու կառավարման հիմնահարցերը:
Գիտական խորհուրդը հաստատում է իր կանոնակարգը, ռեկտորի ներկայացմամբ՝ որոշում է
ստեղծել, վերակազմակերպել, լուծարել ֆակուլտետներ, ամբիոններ և այլ կառուցվածքային
ստորաբաժանումներ,
հաստատում
է
կառուցվածքային
ստորաբաժանումների
կանոնադրությունները,

քննարկում

և

հաստատում

է

կրթական

ծրագրերը,

ըստ

մասնագիտությունների սահմանում է վճարաչափերը, քննարկում է գիտական գործունեության
գլխավոր և հեռանկարային ուղղությունները, լսում է գիտական հաղորդումներ բուհում կատարվող
կարևորագույն գիտահետազոտական ու գիտամեթոդական աշխատանքների արդյունքների մասին:
Գիտական խորհրդի անդամների թիվը 28 է (2016 թվականի ապրիլի 28-ի նիստի որոշմամբ`
փոփոխություն է կատարվել գիտական խորհրդի թվակազմում և հաստատվել նոր կազմը՝
բաղկացած 28 անդամներից:
Գիտական խորհրդի անդամների թվի 25 տոկոսը սովորողներն են, որոնց առաջադրումն
իրականացնում է համապատասխան մակարդակի ուսանողական խորհուրդը, իսկ ընտրությունն
իրականացնում է ԳՊՀ ուսանողական խորհուրդը: Գիտական խորհուրդն իր լիազորություններն
իրականացնում է հերթական և արտահերթ նիստերի միջոցով: Գիտական խորհրդի 2016 թվականի
ապրիլի 28-ի նիստի որոշմամբ` վերակազմավորվել են ԳՊՀ գիտական խորհրդին առընթեր նախկին
5

մշտական

հանձնաժողովներն՝

դրանց

հենքի

վրա

ձևավորվել

են

3

նոր

մշտական

հանձնաժողովներ՝
1. Կանոնադրական և կառուցվածքային փոփոխությունների համակարգման,
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2. Մրցութային, ուսումնամեթոդական և գիտական հարցերի,
3. Միջազագային համագործակցության, կրթական ծրագրերի և կրթության որակի:
Հանձնաժողովների խնդիրն է իրենց կանոնակարգման ոլորտի հարցերի ուսումնասիրումը,
նախապատրաստումը

և

դրանց

վերաբերյալ

գիտական

խորհրդին

առաջարկություններ

ներկայացնելը:
Գիտական խորհրդի որոշումները կիրարկվում են ռեկտորի հրամաններով, իսկ նիստերն
արձանագրվում են և ստորագրվում գիտական խորհրդի նախագահի և գիտական քարտուղարի
կողմից:
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԵԿՏՈՐԱՏԸ
Ռեկտորատը համալսարանի ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է, որը
համալսարանի խորհրդի և գիտական խորհրդի նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածներում,
իր կանոնակարգով սահմանված լիազորությունների սահմաններում, քննարկում է համալսարանի
գործունեությանը վերաբերող հարցեր: Ռեկտորատի կազմի մեջ մտնում են համալսարանի
ռեկտորը, պրոռեկտորները, համալսարանի գիտական քարտուղարը, ֆակուլտետների դեկանները,
գիտական և ուսումնական վարչությունների (կամ մասերի) ղեկավարները:
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԵԿՏՈՐԸ
Համալսարանի ընթացիկ ղեկավարումն իր իրավասության սահմաններում իրականացնում
է գործադիր մարմինը` համալսարանի ռեկտորը, որն ընտրվում է Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ և ԳՊՀ կանոնադրությամբ սահմանված բաց մրցույթի կարգով` համալսարանի
խորհրդում, գաղտնի քվեարկությամբ, 5 տարի ժամկետով: Համալսարանի ռեկտոր կարող է
ընտրվել գիտամանկավարժական աշխատանքի փորձ, գիտությունների դոկտորի աստիճան և
պրոֆեսորի

գիտական

կոչում

համալսարանի

կառուցվածքային

համալսարանը

Հայաստանի

կազմակերպություններում,
ապահովում
է,
ըստ

ունեցող

անձը:

Համալսարանի

ստորաբաժանումների

գործունեությունը,

Հանրապետության

հիմնարկներում, ինչպես
մասնագիտությունների,

ռեկտորը

ղեկավարում

է

ներկայացնում

է

պետական

մարմիններում,

նաև օտարերկրյա պետություններում,
մասնագետների
պատրաստման
և

գիտահետազոտական աշխատանքների պետական պատվերների կատարումը, սահմանում է
համալսարանի կառուցվածքն ու կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասությունները,
կնքում է աշխատանքային պայմանագրեր սահմանված կարգով ընտրված դեկանների, ամբիոնի
վարիչների և դասախոսների հետ: Պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ազատում համալսարանի
կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներին, սահմանում է նրանց իրավունքները,
պարտականությունները
կարգապահական

և

պատասխանատվության

ներգործության

միջոցներ

է

շրջանակները,

կիրառում

սահմանված

աշխատողների

և

կարգով

սովորողների

նկատմամբ, հրամաններ է արձակում ուսանողների և ասպիրանտների ընդունելության, կուրսից
կուրս

փոխադրելու,

կուրսում

թողնելու,

հեռացնելու,

վերականգնելու,

համա-պատասխան
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արձակուրդ ձևակերպելու և որակավորման աստիճան շնորհելու մասին, պաշտոնի նշանակում և
պաշտոնից ազատում է համալսարանի պրոռեկտորներինª սահմանելով նրանց գործունեության
ոլորտներն

ու

պարտականությունները,

իրականացնում

է

Հայաստանի

Հանրապետության

օրենսդրությամբ և ԳՊՀ կանոնադրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԸ
Գորիսի պետական համալսարանում այժմ գործում են երեք ֆակուլտետներ`
1. Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ
2. Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ
3. Տնտեսագիտության և ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ
Վերակազմավորվել է 2016 թվականին և հանդիսանում է մանկավարժական հումանիտար
մասնագիտություների (հիմնադրվել է 1998թ.) և պատմաիրավագիտության մասնագիտությունների
ֆակուլտետի (հիմնադրված 2007) իրավահաջորդը:
Հումանիտար

և

հասարակագիտական

մասնագիտությունների

ֆակուլտետում

ընդունելությունը կատարվում է բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցմամբ
«Հայոց լեզու և գրականություն», «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա», «Պատմություն»,
«Իրավագիտություն» մասնագիտությունների գծով, մագիստրոսի կրթական ծրագրով հիմանկանում
առկա ուսուցմամբ «Հայոց լեզու և գրականություն», «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա»,
«Պատմություն»,
«Իրավագիտություն»
(առկա
և
հեռակա), «Կրթության
կառավորում»
մասնագիտությունների գծով:
Ֆակուլտետն այժն ունի 5 ամբիոն


Հայոց լեզվի և գրականության,



Մանկավարժության և հոգեբանության,



Պատմության,



Իրավագիտության,



Ֆիզիկական դաստիարակության և սպրորտի:

Ֆակուլտետը

պատրաստում

է

մասնագետներ

հայոց

լեզու

և

գրականություն,

մանկավարժություն և մեթոդիկա, պատմություն, իրավագիտություն, կրթության կառավարում
մասնագիտություններով:
Ֆակուլտետի կառուցվածքում գործում է երկու համակարգչային կենտրոն, պրոֆեսոր
Ալեքսանդր Մարգարյանի անվան հայոց լեզվի կաբինետ-լսարանը հագեցած մասնագիտական
գրականությամբ, Ստեփանոս Օրբելյանի անվան պատմության կաբինետ-լսարանը, կազմավորվում
է կրիմինալիստիկայի լաբորատորիան:
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Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ
Հիմնադրվել է 1967 թվականին: Ֆակուլտետում ընդունելությունը կատարվում է բակալավրի
կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցմամբ «Մաթեմատիկա» (միայն առկա), «Քիմիա»,
«Ֆիզիկա», «Դեղագործական քիմիա», մասնագիտությունների գծով, մագիստրոսի կրթական
ծրագրով միայն առկա ուսուցմամբ «Մաթեմատիկա», «Կենսաբանություն» մասնագիտությունների
գծով:
Ֆակուլտետն այժմ ունի 2 ամբիոն և 1 սեկտոր


Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի,



Կենսաբանության և քիմիայի,



Ֆիզիկայի սեկտոր:

Ֆակուլտետը պատրաստում է մասնագետներ մաթեմատիկա, քիմիա, կենսաբանություն,
դեղագործական քիմիա, ֆիզիկա մասնագիտություններով:
Ֆակուլտետի կառուցվածքում գործում է մեկ համակարգչային կենտրոնը, քիմիայի,
կենսաբանության և ֆիզիկայի ուսումնական լաբորատորիաներ:
Տնտեսագիտության և ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Վերակազմավորվել

է

2016

թվականին

մասնագիտությունների ֆակուլտետի (հիմն

և

հանդիսանում

է

ճարտարագիտական

6թ.) և տնտեսագիտության ֆակուլտետի (հիմն

2009թ.) իրավահաջորդը:
Տնտեսագիտության ու ճարտարագիտության ֆակուլտետում ընդունելությունը կատարվում է
բակալավրի

կրթական

ծրագրով

առկա

և

հեռակա

«Ձեռնարկությունների

ուսուցմամբ

տնտեսագիտություն
և
կառավարում»,
«Էլեկտրոնային
տեխնիկա»
(միայն
առկա),
«Էլեկտրաէներգետիկա» մասնագիտությունների գծով, մագիստրոսի կրթական ծրագրով միայն
առկա ուսուցմամբ «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության գծով:
Ֆակուլտետն այժմ ունի 3 ամբիոն


Էլեկտրոնիկայի և էլեկտրաէներգետիկայի,




Տնտեսագիտության,
Օտար լեզուների:

Ֆակուլտետը պատրաստում է մասնագետներ ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և
կառավարում, էլեկտրոնային տեխնիկա, էլեկտրաէներգետիկա, մասնագիտություններով:
Ֆակուլտետի
էլեկտրատեխնիկայի

կառուցվածքի

մեջ

լաբորատորիան,

մտնում

են

էլեկտրոնիկայի

էլեկտրաէներգետիկայի

լաբորատորիան,

լաբորատորիան,

մեկ

համակարգչային կենտրոն, օտար լեզուների մասնագիտացված լսարանը:
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3. ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
3.1. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ (2015-2016 ուստարի)
2012-2016
ուստարվա
ընդունելության
նախապատրաստման
ողջ
աշխատանքը
նպատակաուղղվել է ԳՊՀ-ի գիտական խորհրդի 2015թ. փետրվարի 20-ի թիվ 1 նիստի որոշմամբ
հաստատված միջոցառումների պլանով նախատեսված աշխատանքների իրականացմանը:
Գորիսի պետական համալսարանի մասնագիտական կողմնորոշման հանձնաժողովը կատարել է
զգալի նախապատրաստական աշխատանք տարածաշրջանի հանրակրթական դպրոցներում
շրջանավարտների մասնագիտական կողմնորոշման ուղղությամբ, տարածվել են գովազդային
նյութեր համալսարանում ուսուցանվող կրթական ծարգրերի ու մասնագիտությունների վերաբերյալ,
անցկացվել են սոցիոլոգիական հարցումներ ապագա դիմորդների շրջանում:
Տպագրվել է դիմորդի տեղեկագիր (բուկլետ), որում զետեղվել են համալսարանի կյանքը
լուսաբանող գովազդային նյութեր: Համալսարանի 2016թ. ընդունելության մասնագիտությունների
ցանկը լուսաբանվել է մարզի տարբեր հեռուստաընկերությունների կողմից և մամուլում:
Ընդհանուր առմամբ, համալսարանի ղեկավարությունը, ֆակուլտետները, տնտեսական
աշխատակազմը կատարել են հետևողական աշխատանք ընդունելության գործընթացը պատշաճ
մակարդակով նախապատրաստելու և իրականացնելու ուղղությամբ:
Բակալավրի կրթական ծրագիր
Դիմորդների հոսքի վերջին երեք տարվա վերլուծությունը ցույց է տալիս (աղյուսակ 3.1.1), որ
Գորիսի պետական համալսարանում, ինչպես և հանրապետության բոլոր բուհերում, պահպանվել է
դիմորդների հոսքի նվազման միտումները՝ հանրապետության բոլոր մարզերի դպրոցների
շրջանավարտների նվազման պատճառով: ԳՊՀ-ի դիմորդների թիվը 2014թ.-ին դիմորդների թիվը
եղել է 147, 2015թ.-ին՝ 141, իսկ 2016թ.-ին՝ 135: Չնայած այն հանգամանքին, որ 2015թ.-ին դիմորդների
թիվը, նախորդ տարվա համեմատությամբ, պակասել էր 6-ով, այդուհանդերձ 2015-2016 ուստարում
ԳՊՀ ընդունվել են ավելի շատ ուսանողներ, քան նախորդ ուստարում:
Վերջին երեք տարիների ընդունելության քննությունների արդյունքների վերլուծությունը ցույց է
տալիս, որ
ա) 2013-2014 ուս.տարում դիմորդների քանակը եղել 147, որից դրական գնահատականներով
ընդունվել է 107 դիմորդ:
բ) 2014-2015 ուս.տարում դիմորդների քանակը եղել է 141, որից դրական գնահատականներով
ընդունվել է 98 դիմորդ:
գ) 2015-2016 ուս.տարում դիմորդների քանակը եղել է 135, որից դրական գնահատականներով
ընդունվել է 109 դիմորդ: ԳՊՀ ընդունված 109 դիմորդներից 2-ը ունեցել են արտոնություն:
Աղյուսակ 3.1.1
Դիմորդների թիվը

Փոփոխությունը

2013/14

2014/15

2015/16

2014/15թ համեմատ

147

141

135

-6
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150
145
140
135
130
125

Դիմորդների թիվը

2013/14

2014/15

2015/16

Ըստ մասնագիտությունների` 2014 և 2015 թվականների ընդունելության արդյունքները բերված
են աղյուսակ 3.1.2.-ում:
Աղյուսակ 3.1.2.
Փաստացի
Մասնագիտություն

2014-2015

2015-2016

անվճար

վճարովի

անվճար

վճարովի

Մաթեմատիկա

2

-

2

9

Դեղագործական քիմիա

2

3

2

3

Կենսաբանություն

2

1

2

2

2

13

3

15

2

23

2

28

2

10

2

13

2

21

2

15

2

7

3

4

Հայոց լեզու և
գրականություն
Մանկավարժ. և մեթոդիկա
(տարր. կրթութ)
Էլեկտրոնային տեխնիկա
Ձեռնարկ. տնտեսագիտ. և
կառավարում
Պատմություն
Ֆիզիկա
Ընդամենը

2

2

2

-

18

70

20

89

98

109

Հեռակա ուսուցում
Հեռակա ուսուցման համակարգում 2015-2016 ուստարում ընդունելությունը կատարվել է
բակալավրի կրթական ծրագրով: Ընդունելության արդյունքներն ըստ մասնագիտությունների
բերված են աղյուսակ 3.1.3-ում:
Աղյուսակ 3.1.3
Մասնագիտություն

Տեղերի թիվը
ըստ պլանի

ընդունվել են
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Քիմիա

10

7

Կենսաբանություն

15

10

Պատմություն

25

7

Հայոց լեզու և գրականություն

25

20

Տարր. կրթ. մանկ. և մեթոդիկա

30

24

Ձեռնարկ. տնտեսագիտ. և կառավարում

30

22

Էլեկտրաէներգետիկա

30

29

Իրավագիտություն

30

13

Ֆիզիկա

10

9

205

141

Ընդամենը

Հաշվետու ուսումնական տարում համալսարանի հեռակա ուսուցման բաժին դիմել ել 166
դիմորդ 205 տեղի համար, որից ընդունվել են 141-ը: Նախորդ տարվա համեմատ դիմորդների հոսքը
հեռակա ուսուցման բաժին նվազել է՝ 188-ի փոխարեն եղել է 166 դիմորդ: Նվազել է նաև ընդունված
դիմորդների թիվը՝ 2014թ.-ին 166, 2015թ-ին՝ 141: Ընդունված դիմորդներից 4-ը արտոնությունով են:
Մագիստրոսի կրթական ծրագիր
Գորիսի պետական համալսարանում 2007-2008 ուստարվանից իրականացվում է
երկաստիճան ուսուցման ծրագիր: Բակալվրի որակավորում ստացած շրջանավարտներին
իրավունք է վերապահվում ուսումը շարունակելու մագիստրատուրայում:
Մագիստրատուրայի

հիմնական

նպատակն

է

հնարավորություն

տալ

բակալավրի

որակավորում ստացած ու բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին նախընտրած
մասնագիտություններից ստանալու ավելի խորը գիտելիքներ ու ձեռք բերելու բարձր որակավորում:
Մագիստրատուրայում առկա կրթաձևով ուսման տևողությունը 2 տարի է: Մագիստրոսական
թեզի պաշտպանությունից հետո շրջանավարտները ստանում են մագիստրոսի որակավորում:
ԳՊՀ-ի

մագիստրատուրայում

ուսուցումն

իրականացվում

էր

հետևյալ

մասնագիտություններով «Հայոց լեզու և գրականություն», «Մանկավարժություն և մեթոդիկա
(տարրական կրթության)»,

«Մաթեմատիկա», «Կենսաբանություն», «Քիմիա», «Պատմություն»,

«Տնտեսագիտության տեսություն», «Իրավագիտություն»:
Մագիստրատուրա կարող են ընդունվել տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրիատուրան
ավարտած շրջանավարտները, որոնց միջին որակավորման գնահատականը 56 և ավելի է:
Մագիստրատուրա կարող են ընդունվել նաև հարակից մասնագիտությունների շրջանավարտները՝
հանձնելով քննություն տվյալ մասնագիտության բակալավրի պետական քննական հարցաշարով՝
համաձայն ԳՊՀ ընդունելության կանոնակարգի:
Պետպատվերով

մագիստրատուրա

ընդունվել

ցանկացողների

դիմումների

ու

փաստաթղթերի ընդունելությունը կատարվում է մինչև յուրաքնաչյուր ուսումնական տարվա
հունիսի 4-ը:
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Այս ուսումնական տարում Գորիսի պետական համալսարանի մագիստրատուրա ընդունվել
են 94 ուսանող (7 պ/պ և 87 վճարովի) նախատեսված 101-ի փոխարեն: Ըստ մասնագիտությունների
2016-2017 ուստարվա մագիստրատուրայի ընդունելության արդյունքները բերված են աղյուսակ
3.1.4.-ում:
Աղյուսակ 3.1.4.
ըստ պլանի

ընդունվել
են

Մասնագիտություն

Ընդամենը

պ/պ

վճ.

պ/պ

վճ.

1

10

1

10

11

1

10

1

9

10

Պատմություն

1

10

2

5

7

Մաթեմատիկա

1

10

1

8

9

Կենսաբանություն

1

5

1

6

7

Տնտեսագիտության տեսություն

-

20

1

15

16

Քիմիա

-

5

-

6

6

Իրավագիտություն

1

10

-

22

22

Կրթության կառավարում

-

15

-

6

6

Ընդամենը

6

95

7

87

94

Հայոց լեզու և գրականություն
Մանկավ. և մեթոդիկա
(տարրական կրթության)

2015-2016 ուստարում ԳՊՀ-ի մագիստրատուրայում ընդունելության պատկերը հետևյալն էր
(աղյուսակ 3.1.5.)
Աղյուսակ 3.1.5.
ըստ պլանի

ընդունվել
են

Մասնագիտություն

Ընդամենը

պ/պ

վճ.

պ/պ

վճ.

1

10

1

10

11

1

10

1

12

13

Պատմություն

1

10

1

7

8

Մաթեմատիկա

1

10

-

6

6

Կենսաբանություն

1

5

-

3

3

Տնտեսագիտության տեսություն

-

20

2

22

24

Քիմիա

-

5

-

6

6

Իրավագիտություն

1

10

2

9

11

Կրթության կառավարում

-

15

-

6

6

Ընդամենը

6

95

7

81

88

Հայոց լեզու և գրականություն
Մանկավ. և մեթոդիկա
(տարրական կրթության)
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Ընդունելության արդյունքների վերլուծություն
Համալսարանի

ընդունող

հանձնաժողովը,

ուսումնական

ստորաբաժանումները

և

համապատասխան կառույցները հիմնականում կատարել են ԳՊՀ-ի խորհրդի, գիտական խորհրդի
հանձնարարականներից բխող 2015-2016 ուստարվա ընդունելության նախապատրաստական ու
կազմակերպչական պլանաչափ միջոցառումներ:
Ընդունելության գործընթացում գրանցվել են նաև բացթողումներ.


Անբավարար

են

դիմորդների

մասնագիտական

կողմնորոշման

աշխատանքները:

Ընդունելության մասնագիտությունների ցանկը ճշգրտման կարիք ունի ինչպես առկա,
այնպես էլ հեռակա ուսուցման ծրագրերով:


Ըստ մասնագիտությունների՝ ընդունելության մրցույթի ընդհանուր ֆոնի վրա առկա են
բնագիտական
ցուցանիշներ:



ու

ճարտարագիտական

մասնագիտությունների

մրցույթի

նվազման

Մասնագիտական կողմնորոշման հանձնաժողովը բավարար չափով չի կոորդինացրել
նախապատրաստական գովազդային աշխատանքները մարզի տարբեր ենթաշրջանների
համապատասխան կառույցների հետ:

3.2.ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄ
Աղյուսակ 3.2.1. – Ուսանողների թիվն ըստ կրթական ծրագրերի.
Կրթական ծրագիրը
Բակալավր

2013/14

2014/15

2015/16

54պ/պ+283վ/ա+882վ/հ

53պ/պ+260վ/ա+822վ/հ

70պ/պ+335վ/ա+782վ/հ

12պ/պ+147վ/ա

14պ/պ+147վ/ա

15պ/պ+141վճ

66պ/պ+430վ/ա+882վ/հ

67պ/պ+407վ/ա+822վ/հ

85պ/պ+476վ/ա+ 782վ/հ

1378

1296

1343

Մագիստրատուրա
Ընդամենը

Աղյուսակ 3.2.2. – Ուսանողների թիվն ըստ ֆակուլտետների.
2015-2016
Ֆակուլտետ

Ընդամենը

Անվճար

Վճարովի

առ. մագ. ընդ. առ. մագ. հեռ. ընդ.

Մանկավարժական
բնագիտությունների

203

25

2

27

54

24

98

176

428

19

4

23

140

44

221 405

268

9

5

14

40

31

183 254

154

9

-

9

24

-

121 145

մասնագիտություններ
Մանկավարժական
հումանիտար
մասնագիտություներ
Պատմաիրավագիտություն
Ճարտարագիտական
մասնագիտություններ
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Տնտեսագիտություն

290

8

4

12

77

42

159 278

Ընդամենը

1343

70

15

85

335 141 782 1258

Աղյուսակ 3.2.3. - Ոսանողների թիվն ըստ ուսուցման ձևի.
ՈՒսուցման ձևը

2013/14

2014/15

2015/16

Առկա

337+159*

313+161*

405+156*

882

822

782

1219+159*=1378

1135+161*=1296

1187+156*=1343

Հեռակա
Ընդամենը

*-ը մագիստրատուրայի ուսանողների թիվն է:
ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐ ԵՎ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ
Վերջին

երեք

ուսումնական

տարիներին

համալսարանն

ավարտած

ուսանողների

վերաբերյալ ամփոփիչ տվյալները բերված են աղ. 3.2.4.-ում և աղ. 3.2.5.-ում
Աղյուսակ 3.2.4
Ըստ կրթական ծրագրերի
Ուս.տարի

2013/14

2014/15

2015/16

147+232*

8+176*

111+146*

Մագիստրոս

80

72

74

Ընդամենը

459

256

331

Կրթ. ծրագիր
Բակալավր

Այստեղ *-ը հեռակա ուս. համակարգում ավարտական ուսանողների թիվն է:
Աղյուսակ 3.2.5
Ըստ ուսուցման ձևերի
Ուս. տարի

2013/14

2014/15

2015/16

Առկա

227

80

185

Հեռակա

232

176

146

Ընդամենը

459

256

331

Ուս. ձևը
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3.3. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԱՀՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ ԵՎ ԲԱՇԽՈՒՄԸ
Վիճակագրական տվյալներ ԳՊՀ-ի ուսումնական բեռնվածության և ուսումնական
գործընթացի կազմակերպման վերաբերյալ
Աղյուսակ 3.3.1.
ԳՊՀ-ի ուսումնական բեռնվածության ընդհանուր ծավալը և բաշխումը.
Հաստիքների
Ուս.
տարի

Ընդհանուր

վրա

ժամերի

բաշխված

քանակը

ժամերի

ժամավճար

Հաստիքների
թիվը

քանակը
2013/14

62582

59080

3502

81,27

2014/15

59746

58186

2660

77,09

2015/16

66492

63629

2863

89,59

Աղյուսակ 3.3.2. – Ճարտարագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ
Ամբիոն
Էլեկտրոնիկա և
էներգետիկա
Ընդամենը

Ժամերի
քանակը

ժամավճար

Հաստիքների
թիվը

7717

460

10,04

7717

460

10,04

Աղյուսակ 3.3.3. - Մանկավարժական բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ
Ամբիոն
Մաթեմատիկա և

Ժամերի
քանակը

ժամավճար

Հաստիքների
թիվը

6548

28

8,90

8765

463

11,43

Ֆիզիկա և ԸՏԱ

2398

59

3,17

Ընդամենը

17711

550

23,55

ինֆորմատիկա
Կենսաբանություն և
քիմիա

Աղյուսակ 3.3.4. – Մանկավարժական հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետ
Ամբիոն
Հայոց լեզու և
գրականություն
Մանկ. և
հոգեբանություն
Ընդամենը

Ժամերի
քանակը

ժամավճար

Հաստիքների
թիվը

7958

341

10,51

5874

347

7,4

13832

688

17,96
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Աղյուսակ 3.3.5. – Պատմաիրավագիտական ֆակուլտետ
Ժամերի

Ամբիոն

Հաստիքների

ժամավճար

քանակը

թիվը

Պատմություն

6319

442

7,87

Իրավագիտություն

4283

326

5,37

Մարմնակրթություն

1362

-

1,80

Ընդամենը

11964

768

15,04

Աղյուսակ 3.3.6 – Տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Ժամերի քանակը

ժամավճար

Հաստիքների թիվը

Տնտեսագիտություն

Ամբիոն

15286

397

15,60

Ռուս. և օտար լեզուներ

5572

-

7,40

Ընդամենը

15286

397

23,00

Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է կրեդիտային համակարգով:
Աղյուսակ 3.3.7. – Ուսումնական բեռնվածության կատարման և հսկողության վիճակը
(դասաձախողումների ծավալը)
Ուսումնական տարի

Դասաձախողում

Դասաձախողումներ
ակադ.խումբ/դասախոս
Կարգապահական տույժեր

2013/14

2014/15

2014/15

47

37

32

27

25

22

Համալսարանի ուսանողական համակազմի առաջադիմության ցուցանիշները
Աղյուսակ 3.3.8 - Առաջադիմության ընդհանուր ցուցանիշները տոկոսներով (առկա).
2013-2014

2014-2015

2015-2016

I կիս.

II կիս.

I կիս.

II կիս.

I կիս.

II կիս.

89,5%

89,7%

89,2%

94,4%

91,3%

91,4%
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Աղյուսակ 3.3.9. – 2014-2015 ուս. տարվա քննաշրջանի արդյունքները (տոկոսներով).
Առաջադիմ.

Ֆակուլտետը
Բնագիտական
մասնագիտությունների

I կիս.

II կիս.

96,2%

98,7%

89,3%

90.1%

75,8%

88,5%

91,3%

91,4%

Գերազանց
I կիս.

II կիս.

I կիս.

II կիս.

28

30

27

28

35,4%

37,9%

34,1%

35,4%

Հումանիտար և
հասարակագիտական
մասնագիտությունների
Տնտեսագիտության և
ճարտարագիտության
Ընդամենը

Լավ

42

49

62

77

26,4%

24,3%

38,9%

38,3%

1

23

7

46

3,03%

20,3%

21,2%

40,7%

98

102

156

151

24,4%

25,9%

38,9%

38,4%

4.ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ
ԳՊՀ-ում 2015-2016 ուս.տարում ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2016թ. հունիսի 6-ի թիվ 695-Ա/2
հրամանի կատարվել է բակալավրի ու մագիստրոսի կրթական ծրագրերով, առկա ու հեռակա
կրթաձևերով գործող հետևյալ մասնագիտությունների վերալիցենզավորում.
Բակալավրի կրթական ծրագիր (առկա)
Տեղերի
քանակը

NN

Դասիչը

1.

011301.01.6

Տարրական մանկավարժություն և
մեթոդիկա

25

2.

011401.01.6

Կենսաբանություն

15

3.

011401.02.6

Քիմիա

15

4.

011401.04.6

Ֆիզիկա

22

5.

011401.05.6

Մաթեմատիկա

20

6.

011401.18.6

Պատմություն

25

7.

011401.19.6

Հայոց լեզու և գրականություն

25

8.

031101.01.6

Տնտեսագիտություն

60

9.

053101.02.6

Դեղագործական քիմիա

20

10.

061101.01.6

11.

071301.03.6

Էլեկտրաէներգետիկա

20

12.

071401.01.6

Էլեկտրոնիկա

20

Մասնագիտությունը

Ինֆորմատիկա (Համակարգչային
գիտություն)

17

17
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Բակալավրի կրթական ծրագիր (հեռակա)
Տեղերի

NN

Դասիչը

1.

011301.01.6

2.

011401.01.6

Կենսաբանություն

15

3.

011401.02.6

Քիմիա

10

4.

011401.04.6

Ֆիզիկա

15

5.

011401.18.6

Պատմություն

25

6.

011401.19.6

Հայոց լեզու և գրականություն

25

7.

031101.01.6

Տնտեսագիտություն

75

8.

071301.03.6

Էլեկտրաէներգետիկա

30

Մասնագիտությունը
Տարրական մանկավարժություն և
մեթոդիկա

քանակը
25

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր (առկա)
Տեղերի

NN

Դասիչը

1.

011102.05.7

2.

011301.01.7

3.

011401.01.7

Կենսաբանություն

5

4.

011401.02.7

Քիմիա

5

5.

011401.04.7

Ֆիզիկա

10

6.

011401.05.7

Մաթեմատիկա

10

7.

011401.18.7

Պատմություն

10

8.

011401.19.7

Հայոց լեզու և գրականություն

10

9.

031101.02.7

Տնտեսագիտության տեսություն

30

10.

071401.01.7

Էլեկտրոնիկա

15

Մասնագիտությունը
Կրթության կառավարում
Տարրական մանկավարժություն և
մեթոդիկա

քանակը
15
10

5.ՆՈՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ
2016 թվականին համալսարանին տրամադրվել են նոր լիցենզիաներ.
Բակալավրի կրթական ծրագիր (առկա)
NN

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Տեղերի
քանակը

18
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1.

011401.21.6

Անգլերեն լեզու և գրականություն

30

2.

011401.11.6

Կերպարվեստ

25

3.

041301.01.6

Կառավարում (ըստ ոլորտների)

25

4.

042101.01.6

Իրավագիտություն

25

5.

061101.02.6

Ինֆորմատիկա և կիրառական
մաթեմատիկա

18

Բակալավրի կրթական ծրագիր (հեռակա)
Տեղերի

NN

Դասիչը

1.

011401.11.6

Կերպարվեստ

25

2.

041301.01.6

Կառավարում (ըստ ոլորտների)

30

3.

042101.01.6

Իրավագիտություն

30

4.

053101.02.6

Դեղագործական քիմիա

20

Մասնագիտությունը

քանակը

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր(առկա)
Տեղերի

NN

Դասիչը

1.

011301.03.7

Սոցիալական մանկավարժություն

10

2.

041301.01.7

Կառավարում

20

3.

042101.01.7

Իրավագիտություն

20

4.

055101.01.7

ֆիզիկա

5

Մասնագիտությունը

քանակը

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր (հեռակա)
Տեղերի

NN

Դասիչը

1.

011301.01.7

2.

011301.03.7

Սոցիալական մանկավարժություն

10

3.

011401.01.7

Կենսաբանություն

5

4.

011401.02.7

Քիմիա

5

5.

011401.05.7

Մաթեմատիկա

10

6.

011401.18.7

Պատմություն

10

7.

011401.19.7

Հայոց լեզու և գրականություն

10

Մասնագիտությունը
Տարրական մանկավարժություն և
մեթոդիկա

քանակը
10

19
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8.

031101.03.7

Ձեռն. տնտեսագիտություն

20

9.

041301.01.7

Կառավարում

20

10.

041301.11.7

Զբոսաշրջության կառավարում

20

11.

042101.01.7

Իրավագիտություն

20

6.ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ (2016-2017 ուստարի)
Բակալավրի կրթական ծրագիր
2016-2017 ուս. տարում դիմորդների քանակը եղել է 131, որից դրական գնահատականներով
ընդունվել է 93 դիմորդ: Արտոնություններով դիմորդներ չեն եղել:
Դիմորդների թիվը

Ընդունվել են

131

93/1/

Ըստ մասնագիտություններիև 2016 թվականի ընդունելության արդյունքները բերված են
աղյուսակ 6.1.-ում:
Աղյուսակ 6.1.
Մասնագիտությունը
Մաթեմատիկա
Դեղագործական քիմիա
Կենսաբանություն
Հայոց լեզու և գրականություն
Տարրական մանկավարժություն և
մեթոդիկա
Էլեկտրոնիկա
Տնտեսագիտություն
Պատմություն
Ֆիզիկա

Ընդամենը

2016-2017
Անվճար վճարովի
2
3
2
4
1
3
2
10
2

33

2
2
2
1
16

13
11
1
78
94

Հեռակա ուսուցում
Հեռակա ուսուցման բաժնում 2016-2017 ուստարում ընդունելությունը կատարվել է
բակալավրի կրթական ծրագրով: Ընդունելության արդյունքներն ըստ մասնագիտությունների
բերված են աղյուսակ 6.2.-ում:

20
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Աղյուսակ 6.2.
Մասնագիտությունը
Քիմիա
Կենսաբանություն
Պատմություն
Հայոց լեզու և գրականություն
Տարրական մանկավարժություն և
մեթոդիկա
Տնտեսագիտություն
Էլեկտրաէներգետիկա
Իրավագիտություն
Ֆիզիկա
Ընդամենը

30
25
20
15
10
5
0

Տեղերի քանակը
ըստ պլանի
ընդունվել են
10
10
15
9
25
14
25
18
30

29

30
30
30
15
210

18
30
15
13
156

Ըստ պլանի
Ընդունվել են

Այս ուսումնական տարում հեռակա ուսուցման բաժին դիմել են 171 դիմորդ 210 տեղի համար,
որից ընդունվել է 156-ը:

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր
2016-2017 ուսումնական տարում Գորիսի պետական համալսարանի մագիստրատուրա
ընդունվել է 94 ուսանող (7 պ/պ և 87 վճարովի) նախատեսված 101-ի փոխարեն:
Ըստ մասնագիտությունների 2016-2017 ուստարվա մագիստրատուրայի ընդունելության
արդյունքները բերված են աղյուսակ 6.3.-ում:

21
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Աղյուսակ 6.3
Մասնագիտությունը
Հայոց լեզու և գրականություն
Տարրական մանկավարժություն
և մեթոդիկա
Պատմություն
Մաթեմատիկա
Կենսաբանություն
Տնտեսագիտության տեսություն
Քիմիա
Իրավագիտություն

Ըստ պլանի
պ/պ վճ.
1
0

Ընդամենը

11

1

10

1

9

10

1
1
1
1

10
10
5
0
5
10
- 5
95

2
1
1
1
7

5
8
6
15
6
22
6
87

7
9
7
16
6
22
6
94

Կրթության կառավարում
Ընդամենը

Ընդունվել են
պ/պ
վճ.
1
10

6

ԳՊՀ-ում առաջին անգամ ընդունելություն է կատարվել «Իրավագիտություն» և «Քիմիա»
մասնագիտությունների գծով՝ հեռակա կրթաձևով:
2016 թվականին ՀՀ ԳԿՆ կողմից տրամադրվել են լիցենզիաներ հետևյալ
մասնագիտությունների գծով.

Մասնագիտությունը

Բակալավր

Մագիստրոս

առկա

հեռակա

առկա

հեռակա

042 101.01.6

042 101.01.6

042 101.01.7

042 101.01.7

1

Իրավագիտություն

2

Զբոսաշրջության կառավարում

3

Կառավարում

4

Կառավարում (Ըստ ոլորտների)

041 301.01.6

5

Անգլերեն լեզու և գրականություն

011 401.21.6

6

Ինֆորմատիկա և կիրառական
մաթեմատիկա

061101.02.6

7

Սոցիալական մանկավարժություն

8

Կերպարվեստ

9

Դեղագործական քիմիա

10

041 301.11.7
041 301.01.7

041 301.01.7

011 301.03.7

011 301.03.7

Տարրական մանկավարժություն և
մեթոդիկա

011301.01.7

011301.01.7

11

Կենսաբանություն

011401.01.7

011401.01.7

12

Քիմիա

011401.02.7

011401.02.7

13

Մաթեմատիկա

011401.05.7

011401.05.7

011 401.11.6

041 301.01.6

011 401.11.6
053 101.02.6

22
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14

Պատմություն

011401.18.7

011401.18.7

15

Հայոց լեզու և գրականություն

011401.19.7

011401.19.7

16

Ձեռն. տնտեսագիտություն

031101.03.7

031101.03.7

6.1. 2016-2017 ՈՒՍ.ՏԱՐՎԱ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄԸ
ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ
Աղյուսակ 6.1.1 – Ուսանողների թիվն ըստ կրթական ծրագրերի (ս/թ դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ).
Կրթական ծրագիրը
Բակալավր
Մագիստրատուրա
Ընդամենը

2016-2017
72պ/պ+286վ/ա+ 793վ/հ
14պ/պ+124վճ
86պ/պ+410վ/ա+ 822վ/հ
1317

Աղյուսակ 6.1.2. - Ոսանողների թիվն ըստ ֆակուլտետների.

Ֆակուլտետ
Բնագիտական
մասնագիտությունների
Հումանիտար և
հասարակագիտական
մասնագիտությունների
Տնտեսգիտության և
ճարտարագիտության
Ընդամենը

2016-2017
Անվճար
Վճարովի
Ընդամենը
մագ.
առ. մագ. ընդ. առ. հեռ. մագ.
ընդ.
Ñ»é.
227

29

2

31

50 116 30

6

202

683

27

9

36

151 431 65

22

669

379

16

3

19

85 246 29

360

1317

72

14

86

286 793 124

28 1231

Աղյուսակ 6.1.3. - Ոսանողների թիվն ըստ ուսուցման ձևերի.
Ուսուցման ձևը
Առկա
Հեռակա
Ընդամենը
*-ը մագիստրատուրայի ուսանողների թիվն է:

2016-2017
358+138*
793+28*
1151+166*=1317
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Ուսումնական բեռնվածության ընդհանուր ծավալը և բաշխումը
Աղյուսակ 6.1.4.

Ոս.տարի

Հաստիքների
վրա
բաշխված
ժամերի
քանակը
51590

Ընդհանուր
ժամերի
քանակը

2016/17

55155

ժամավճար

Հաստիքների
թիվը

3565

68,125

Աղյուսակ 6.1.5. – Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Ամբիոն

Էլեկտրոնիկայի և
էլեկտրաէներգետիկայի
Տնտեսագիտության
Օտար լեզուների
Ընդամենը

Ժամերի
քանակը

ժամավճար

Հաստիքների
թիվը

6142

240

8,125

6789
3056
15987

659
---899

8,125
4,125
20,375

Աղյուսակ 6.1.6. - Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ
Ամբիոն

Մաթեմատիկայի
Կենսաբանության
և քիմիայի
Ֆիզիկայի
Ընդամենը

Ժամերի
քանակը

ժամավճար

Հաստիքների
թիվը

6309

451

8,00

7892

603

9,625

2429
16630

54
1108

3,125
20,75

Աղյուսակ 6.1.7. - Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ
Ամբիոն

Հայոց լեզվի և
գրականության
Մանկավարժության
և հոգեբանության
Պատմություն
Իրավագիտություն

Ժամերի
քանակը

Ժամավճար

Հաստիքների
թիվը

6865

270

8,875

5737

488

6,75

5985
2793

453
347

6,75
3,125
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Մարմնակրթություն
Ընդամենը

1158
22538

---1558

1,5
27,0

6.2. ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
Հաշվետու ուստարում կնքվել են պայմանագրեր առկա և հեռակա ուսուցման կրթաձևերում
արտադրական

և

ուսումնական

պրակտիկաների

կազմակերպման

համար:

Պրակտիկան

իրականացվել է բակալավրի ու մագիստրոսի կրթական ծրագրերին համապատասխան:
Մանկավարժական

բնագիտական

և

հումանիտար

մասնագիտությունների,

պատմաիրավագիտական ֆակուլտետների մանկավարժական պրակտիկաները կազմակերպվել են
քաղաքի թիվ 2, 3, 5, 6 հիմնական դպրոցներում և թիվ 1 ու թիվ 4 ավագ դպրոցներում:
Նախաավարտական

մանկավարժական

պրակտիկան

և

մագիստրատուրայի

գիտամանկավարժական պրակտիկան հիմնականում կազմակերպվել է ավագ դպրոցներում, իսկ
մանկավարժականը՝ հիմնական դպրոցներում:
Մագիստրատուրայի լավագույն ուսանողների

գիտամանկավարժական

պրակտիկան

կազմակերպվում է ԳՊՀ-ի համապատասխան ամբիոններում, որի ընթացքում մագիստրանտը
ծանոթանում է ամբիոնի աշխատանքներին և բակալավրիատի ցածր կուրսերում անցկացնում է
մեկական գործնական, սեմինար պարապմունք և դասախոսություն:
Դպրոցում

մագիստրանտը

մասնակցում

է

հիմնականում

համապատասխան

մասնագիտության մեթոդ-միավորման աշխատանքներին և վարում մեկ-երկու բաց դաս՝
հնարավորինս կիրառելով դասավանդման նոր մեթոդներ: Վերջում ներկայացվում են
հաշվետվություններ պրակտիկայի ընթացքի ու արդյունքների վերաբերյալ:
Մագիստրատուրայի գիտահետազոտական պրակտիկան նույնպես կազմակերպվում է
համալսարանի համապատասխան ամբիոններում՝ մագիստրոսական թեզերի ղեկավարների
վերահսկողությամբ:
«Էլեկտրոնային տեխնիկա» և «Էլեկտրաէներգետիկա» մասնագիտությունների արտադրական
պրակտիկաները առկա և հեռակա ուսուցման բաժինների ուասնողների համար անցկացվել են
Որոտանի ՀԷԿՀ-ում, ԲԷՑ-ում, Գամմա ՓԲԸ-ում, «1,2,3,» ՍՊԸ-ում:
«Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտության պրակտիկան
անցկացրվել է Որոտանի ՀԷԿՀ-ում, հարկային տեսչությունում, «Արարատ-բանկ» ԲԲԸ Գորիս
մասնաճյուղում

և

մի

շարք

ՍՊԸ-երում:

Այդ

մասնագիտության

մագիստարտուրայի

գիտամանակավարժական պրակտիկան կազմակերպվել է ԳՊՀ-ում, իսկ արտադրականը՝ վերոնշյալ
կազմակերպություններում: Հեռակա ուսուցման կրթաձևի պրակտիկան չորրորդ և հինգերորդ
կուրսերում նույնպես կազմակերպվել է վերոնշյալ կազմակերպություններում:
«Իրավագիտություն» մասնագիտության ուսումնական պրակտիկաները կազմակերպվել են
դատարանում, դատախազությունում ու քաղաքապետարանում: «Պատմություն» մասնագիտության
1-ին կուրսում նախատեսված թանգարանային պրակտիկան ուսանողներն անցկացրել են Գորիս
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քաղաքի գավառագիտական թանգարանում: «Կենսաբանություն» մասնագիտության բնագիտական
պրակտիկան հիմնականում կազմակերպվել է քաղաքից դուրս: «Դեղագործական քիմիա»
մասնագիտության արտադրական անցկացվել է «Երևանի քիմիա-դեղագործական քիմիա» ԲԲԸ-ում,
Գորիս քաղաքի «Երեմ-Բադիրյան» ՍՊԸ-ում, «Էմմա Ասլանյան և որդիներ» ՍՊԸ-ում և «Է.
Խաչատրյան» ՍՊԸ-ում:
ԳՊՀ-ն բավականաչափ ծանրաբեռնված է պրակտիկայով, որն իրականացվում է համաձայն
ուսումնական պլանի և ժամանակացույցի: Պրակտիկան ուսումնական գործընթացի օրգանական
շարունակությունն է, օգնում է ուսանողներին բուհում ստացած տեսական գիտելիքները կիրառել
գործնականում:

7. ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
7.1. Ներքին իրավական-նորմատիվային փաստաթղթեր
(կանոնադրական գործունեություն)
Հաշվետու ժամանակաշրջանում շարունակվել են ԳՊՀ կանոնադրությունից բխող մի շարք
գործող

փաստաթղթերի

համապատասխանեցումները

կառավարության

որոշումներին

և

օրենսդրական նոր ակտերին: ԳՊՀ գիտական խորհրդի կանոնադրական ու կառուցվածքային
փոփոխությունների համակարգման հանձնաժողովի երաշխավորությամբ գիտական խորհրդի
հաստատմանն են ներկայացվել ԳՊՀ-ի գործունեության տարբեր ոլորտները կանոնակարգող
իրավական-նորմատիվային մի շարք փաստաթղթեր.
 Գիտական խորհրդի 2015թ. մարտի 17-ի նիստի թիվ 5 որոշմամբ հաստատվել է ԳՊՀ
ուսանողական նպաստների և պետական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգը
նոր խմբագրությամբ:
 Գիտական խորհրդի նույն նիստի թիվ 6.1 որոշմամբ փոփոխություններ են կատարվել ԳՊՀ
ներքին աշխատանքային կանոնակարգում:
 Գիտական խորհրդի 2016թ. հունիսի 28-ի նիստի թիվ 6.1 որոշմամբ հաստատվել է ԳՊՀ
ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ:


Գիտական խորհրդի 2016թ. սեպտեմբերի 28-ի նիստի թիվ 3 որոշմամբ հաստատվել է ԳՊՀ
գրադարանային խորհրդի կանոնակարգը:

 Գիտական խորհրդի 2016թ. հոկտեմբերի 14-ի նիստի թիվ 2 որոշմամբ փոփոխություններ են
կատարվել ԳՊՀ գիտական խորհրդի կանոնակարգում:
 Գիտական խորհրդի նույն նիստի թիվ 3 որոշմամբ փոփոխություններ են կատարվել ԳՊՀ
ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրությունում, թիվ 4 որոշմամբ հաստատվել են Գորիսի
պետական

համալսարանի

մասնագիտությունների,

երեք՝

հումանիտար

ճարտարագիտության

և

և

հասարակագիտական

տնտեսագիտության,

բնագիտական

մասնագիտությունների ֆակուլտետների կանոնադրությունները:
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 Գիտական խորհրդի 2016թ. նոյեմբերի 30-ի նիստի թիվ 2 որոշմամբ հաստատվել է ԳՊՀ
ֆակուլտետի դեկանի ընտրության ընթացակարգը նոր խմբագրությամբ:
 Գիտական խորհրդի նույն նիստի թիվ 3.1 որոշմամբ հաստատվել է ԳՊՀ ուսանողական
գիտական ընկերության կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ,
 Գիտական խորհրդի նույն նիստի թիվ 3.2 որոշմամբ հաստատվել է ԳՊՀ համակարգչային
թեսթավորմամբ ուսանողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման ընթացակարգը:

7.2. Կառուցվածքային փոփոխություններ
Ելնելով համալսարանում կառավարման համակարգի բարելավման նկատառումներից`
հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են համալսարանի կառուցվածքի և կառավարման
համակարգի

փոփոխման

կանոնադրությանը

ու

կատարելագործման

համապատասխան:

Դրան

գործընթացներ`

մեծապես

նպաստել

է

համալսարանի
համալսարանում

կառուցվածքային բարեփոխումների և կադրային քաղաքականության վարման ժամանակավոր
հանձնաժողովի արդյունավետ աշխատանքը:
 Գիտական խորհրդի 2016թ. մարտի 17-ի նիստի թիվ 3.1 որոշմամբ հաստատվել է
համալսարանի վարչական և սպասարկող անձնակազմերի նոր հաստիքացուցակը:


Գիտական

խորհրդի

նույն

նիստի

թիվ

3.3

որոշմամբ

վերակազմակերպվել

են

համալսարանի հինգ ֆակուլտետները և դրանց հիմքի վրա ստեղծվել են երեք
ֆակուլտետներ, մասնավորապես՝
-

Մանկավարժական
բնագիտական
մասնագիտությունների
ֆակուլտետը
վերակազմակերպվել է բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի:

-

Մանկավարժական

հումանիտար

պատմաիրավագիտական

ֆակուլտետի

մասնագիտությունների
հիմքի

վրա

ստեղծվել

ֆակուլտետի
է

հումանիտար

և
և

հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետը:
-

Ճարտարագիտական

մասնագիտությունների

ֆակուլտետի

և

տնտեսագիտության

ֆակուլտետի հիմքի վրա ստեղծվել է ճարտարագիտության և տնտեսագիտության
ֆակուլտետը:


Գիտական խորհրդի 2016թ. ապրիլի 28-ի նիստի թիվ 2 որոշմամբ ստեղծվել են գիտական
խորհրդին առընթեր երեք հանձնաժողովներ՝

-

Կանոնադրական և կառուցվածքային փոփոխությունների համակարգման,

-

Մրցութային, ուսումնամեթոդական և գիտական հարցերի,
Միջազգային համագործակցության, կրթական ծրագրերի և կրթության որակի:



Գիտական խորհրդի 2016թ. հունիսի 28-ի նիստի թիվ 3.3 որոշմամբ ստեղծվել է ռեկտորին
կից խորհրդակցական մարմին` գրադարանային խորհուրդ:



Գիտական խորհրդի 2016թ. հոկտեմբերի 14-ի նիստի թիվ 6 որոշմամբ հաստատվել է
ֆակուլտետների կառուցվածքը ըստ ամբիոնների: Ըստ որոշման տնտեսագիտության և
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ԳՊՀ 2015-2016 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն

հասարակագիտության ամբիոնը վերանվանվել է տնտեսագիտության ամբիոնի, իսկ
մարմնակրթության ամբիոնը ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի ամբիոնի:


Գիտական խորհրդի 2016թ. դեկտեմբերի 27 նիստի թիվ 2 որոշմամբ հաստատվել է
համալսարանի վարչական, պրոֆեսորադասախոսական և սպասարկող անձնակազմերի
2017 թվականի հաստիքացուցակը:

7.3. Ուսումնամեթոդական և գիտական գործունեության արդյունքների
քննարկում և որոշումների ընդունում
ԳՊՀ գիտական խորհուրդը հաշվետու ժամանակաշրջանում գումարել է 12 նիստ, այդ թվում՝
2 նիստ հարցման կարգով, որոնցում ընդհանուր առմամբ ընդունվել է մոտ 70 որոշում:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում գիտական խորհուրդը լսել և ընդունել է համալսարանի
կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության վերաբերյալ
տեղեկատվություններ:
 Գիտական

խորհրդի

2015թ.

ճարտարագիտական

սեպտեմբերի

9-ի

մասնագիտությունների

նիստում

ֆակուլտետի

հաշվետվություններ ու
լսվել
և

և

ընդունվել

է

մանկավարժական

բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկանների հաշվետվությունները
2014-2015 ուստարում կատարած աշխատանքների մասին:
 Գիտական խորհրդի 2015թ. սեպտեմբերի 25-ի
պատմաիրավագիտական, տնտեսագիտական և
մասնագիտությունների

ֆակուլտետների

նիստում լսվել և
մանկավարժական

դեկանների

ընդունվել է
հումանիտար

հաշվետվությունները

2014-2015

ուստարում կատարած աշխատանքների մասին:
 Գիտական

խորհրդի

հանձնաժողովի
բակալավրիատի

2015թ.

հոկտեմբերի

23-ի

նիստում

լսվել

է

ԳՊՀ

ընդունող

պատասխանատու
քարտուղարի
տեղեկատվությունը
2015-2016
հեռակա ուսուցման բաժնի
և մագիստրատուրայի դիմորդների

ընդունելության մասին:
 Գիտական խորհրդի նույն նիստում լսվել և ընդունվել է ԳՊՀ տնտեսական բաժնի վարիչի
հաշվետվությունը

2015թ.

համալսարանում

իրականացված

շինարարական,

տեխնիկատնտեսական աշխատանքների մասին:
 Գիտական խորհրդի 2015թ. դեկտեմբերի 17-ի նիստում լսվել և ընդունվել է ԳՊՀ միջազգային
համագործակցության, կրթական բարեփոխումների և գիտության գծով պրոռեկտորի
հաշվետվությունը 2015թ-ին կատարած աշխատանքների մասին:
 Գիտական խորհրդի նույն նիստի թիվ 3.3 որոշմամբ հաստատվել է 2016-2017 ուստարվա
առկա և հեռակա ուսուցման մասնագիտությունների ուսման վարձավճարների չափերը, և ի
լրումն նշյալ որոշման՝ գիտական խորհրդի 2016 թվականի մարտի 17-ի նիստի թիվ 6.4
որոշմամբ հաստատվել է ԳՊՀ 2016-2017 ուստարվա մագիստրատուրայի ուսման
վարձավճարների չափերը՝ հավասարեցվելով բակալավրիատի առկա ուսուցման կրթաձևի
1-ին կուրսի վարձաչափերին:
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ԳՊՀ 2015-2016 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն

 Գիտական խորհրդի 2016թ. հունվարի 20-ի նիստի թիվ 1 որոշմամբ հաստատվել է ԳՊՀ
գիտական խորհրդի 2016թ. հանձնարարականների կատարման միջոցառումների պլանը:


Գիտական խորհրդի նույն նիստում լսվել է տեղեկատվություն ԳՊՀ մասնագիտական
կողմնորոշման հանձնաժողովի աշխատանքային գործունեության և 2016թ. ընդունելության

կազմակերպման մասին:
 Գիտական խորհրդի նույն նիստում լսվել և ընդունվել է «Սյունիքի հայագիտական
հետազոտությունների

կենտրոն»

գիտական

ծրագրի

գործունեության

բազային

ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման ու զարգացման ծրագրի 2015թ.
հունվար-դեկտեմբեր ժամանակահատվածն ընդգրկող հաշվետվությունը:
 Գիտական խորհրդի 2016թ. մարտի 17-ի նիստում լսվել և ընդունվել է ԳՊՀ ուսումնական
ծրագրերի և ուսումնամեթոդական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի տեղեկատվությունը
ԳՊՀ 2015-2016 ուստարվա աշնանային քննաշրջանի արդյունքների վերաբերյալ:
 Գիտական խորհրդի 2016թ. մարտի 17-ի նիստի թիվ 4 որոշմամբ հաստատվել է ԳՊՀ 2016թ.
ուսումնամեթոդական աշխատանքների հրատարակչական պլանը:
 Գիտական խորհրդի 2016թ. ապրիլի 28-ի նիստի թիվ 1 որոշմամբ փոփոխություն է
կատարվել ԳՊՀ գիտական խորհրդի թվակազմում և հաստատվել է նոր կազմը:
 Գիտական խորհրդի նույն նիստում լսվել և ընդունվել է ԳՊՀ ուսումնական վարչության
պետի հաշվետվությունը համալսարանում արտադրական և ուսումնական պրակտիկաների
կազմակերպման ու անցկացման մասին:
 Գիտական խորհրդի 2016թ. հունիսի 28-ի նիստում լսվել և ընդունվել է ԳՊՀ գրադարանի
վարիչի հաշվետվությունը 2015-2016 ուստարվա գործունեության, նոր գրականության և
գրադարանային ֆոնդի համալրման մասին:
 Գիտական խորհրդի նույն նիստում լսվել և ընդունվել է ԳՊՀ ուսումնական վարչության
պետի

տեղեկատվությունը

ԳՊՀ

2015-2016

ուստարվա

գարնանային

քննաշրջանի,

ավարտական կուրսերի ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների և ավարտական
աշխատանքների պաշտպանությունների արդյունքների մասին:
 Գիտական խորհրդի 2016թ. դեկտեմբերի 27-ի նիստում լսվել է տեղեկատվություն ԳՊՀ-ում
իրականացված գույքագրման աշխատանքների արդյունքների և վերագնահատման
գործընթացի մասին:
 Գիտական

խորհրդի

նույն

նիստում

լսվել

և

ընդունվել

է

ԳՊՀ

դեկանների

տեղեկատվությունը ԳՊՀ ֆակուլտետների 2016 թվականի գործունեության մասին:
Գիտական խորհուրդը, ելնելով տարածաշրջանի աշխատաշուկայի պահանջարկից, ԳՊՀ-ի
կադրային

և

իրականացրել

նյութատեխնիկական
Գորիսի

ռեսուրսների

պետական

ապահովվածությունից,

համալսարանում

լիցենզավորման

աշխատանքներ
ենթակա

է

նոր

մասնագիտությունների ներդրման ուղղությամբ, մասնավորապես՝
 Գիտական խորհրդի 2016թ. ապրիլի 28-ի նիստում լսվել և հավանություն է տրվել
համալսարանում

բակալավրի

կրթական

ծրագրով, առկա

և

հեռակա

ուսուցմամբ
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«Իրավագիտություն»,
գրականություն»,

«Կառավարում

(ըստ

«Նախադպրոցական

ոլորտների)»,

«Անգլերեն

մանկավարժություն»,

լեզու

և

«Սոցիալական

մանկավարժություն», «Կերպարվեստ», «Դեղագործական քիմիա» մասնագիտությունների,
ինչպես

նաև

մագիստրոսի

կրթական

ծրագրով

«Իրավագիտություն»

(հեռակա),

«Զբոսաշրջություն» (առկա), «Գործարար վարչարարություն» (առկա), «Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն» (հեռակա), «Նախադպրոցական մանկավարժություն» (առկա և
հեռակա), «Սոցիալական մանկավարժություն» (առկա և հեռակա) մասնագիտությունների
ներդրման ծրագրին:
 Գիտական խորհրդի 2016թ. հունիսի 28-ի նիստում հավանություն է տրվել և ՀՀ ԿԳ
նախարարության հաստատմանն է ներկայացվել ԳՊՀ-ի հեռակա ուսուցման 2016-2017
ուստարվա ընդունելության և լիցենզավորման ենթակա նոր մասնագիտությունների ցանկը:
Գիտական խորհուրդը հաշվետու ժամանակաշրջանում քննարկել է մրցութային կարգով
թափուր պաշտոնատեղի տեղակալման մեկ գործ՝
 Գիտական խորհրդի 2016թ. հոկտեմբերի 14-ի նիստի թիվ 6 որոշմամբ Լիանա Սաշիկի
Օհանյանը ընտրվել է ԳՊՀ օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ:
Գիտական խորհրդի որոշումներով ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով է
ներկայացվել դոցենտի գիտական կոչման հավակնող 3 գործեր, որոնցից 2-ը հաստատվել է ԲՈՀ-ի
կողմից, 1-ը ներկայացված է հաստատման.


Գիտական խորհրդի 2016թ. հունվարի 20-ի նիստի թիվ 4 որոշմամբ դոցենտի գիտական
կոչում է շնորհվել ԳՊՀ տնտեսագիտության ամբիոնի ասիստենտ, տնտ.գ.թ. Սիրանուշ
Հրաչիկի Պողոսյանին,



Գիտական խորհրդի 2016թ. հունիսի 28-ի նիստի թիվ 4 որոշմամբ դոցենտի գիտական
կոչում է շնորհվել ԳՊՀ կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ, ք.գ.թ.
Սյուզաննա Արսենի Հայրապետյանին:



Գիտական խորհրդի 2016թ. դեկտեմբերի 27-ի նիստի թիվ 5 որոշմամբ դոցենտի գիտական
կոչում է շնորհվել ԳՊՀ կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ, ք.գ.թ. Լիլիթ

Վալերիկի Աթաբեկյանին:
Գիտական խորհրդի կանոնադրական և կառուցվածքային փոփոխությունների համակարգման
հանձնաժողովի

դրական

եզրակացություններով

հաշվետու

ժամանակաշրջանում

գիտական

խորհուրդը քննարկել և հրատարակության է երաշխավորել համալսարանի աշխատակիցների
կազմած 15 ուսումնամեթոդական աշխատանքներ, որոնցից 11-ը հրատարակվել են ԳՊՀ-ի
ֆինանսական միջոցներով:
Գիտական խորհրդի որոշումներով հաստատվել կամ փոփոխություններ ու լրացումներ են
կատարվել

համալսարանի

որոշ

մասնագիտությունների

ուսումնական

պլաններում,

մասնավորապես՝


Գիտական խորհրդի 2015թ. սեպտեմբերի 9-ի նիստի թիվ 6 որոշմամբ հաստատվել է
«Պատմություն», «Կենսաբանություն», «Քիմիա», «Մաթեմատիկա», «Մանկավարժություն և
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մեթոդիկա», «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտությունների մագիստրատուրայի
հեռակա ուսուցման կրթաձևի ուսումնական պլանները:


Գիտական խորհրդի 2016թ. հունիսի 28-ի նիստի թիվ 6.2 որոշմամբ փոփոխություններ են
կատարվել

<<Կրթության

կառավարում>>

մասնագիտության

մագիստրոսական

ուսումնական պլանում:
Գիտական խորհրդի որոշումներով երաշխավորվել և ֆինանսավորման նպատակով ՀՀ ԿԳՆ
Գիտության պետական կոմիտե են ներկայացվել տարբեր թեմաներով գիտական ծրագրեր,
մասնավորապես՝


Գիտական խորհրդի 2015թ. սեպտեմբերի 25-ի նիստի որոշմամբ հավանություն է տրվել և
ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտե ներկայացվել Կենսաբանության և քիմիայի
ամբիոնի պրոֆեսոր, ք.գ.թ. Ռ.Լ. Վարդանյանի ներկայացրած <<Սյունիքի և Գեղարքունիքի
ջրային բույսերի էքստրակտների և եթերայուղերի հակաօքսիդիչ հատկությունները>>
թեմայով գիտական ծրագրի հայտը:



Գիտական խորհրդի 2016թ. ապրիլի 28-ի նիստի թիվ 5.1.1 որոշմամբ հավանություն է
տրվել և ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտե ներկայացվել Կենսաբանության և
քիմիայի

ամբիոնի

կողմից

ներկայացված՝

ԳՊՀ-ում

բուսական

ծագմամբ

հակաօքսիդիչների հետազոտության կենտրոնի ձևավորման գիտական ծրագրի հայտը:


Գիտական խորհրդի նույն նիստի թիվ 5.1.2 որոշմամբ հավանություն է տրվել և ՀՀ ԿԳՆ
Գիտության պետական կոմիտե է ներկայացվել Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի
ամբիոնի կողմից ներկայացված՝ ԳՊՀ-ում դեֆորմացվող պինդ մարմնիմեխանիկայի արդի
հիմնախնդիրների հետազոտման գիտական կենտրոնի ձևավորման ծրագրի հայտը:



Գիտական խորհրդի նույն նիստի թիվ 5.1.3 որոշմամբ հավանություն է տրվել և ՀՀ ԿԳՆ
Գիտության պետական կոմիտե է ներկայացվել Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի
կողմից ներկայացված՝ Ջրային էկոհամակարգի որակի գնահատման գիտական կենտրոնի
ձևավորման գիտական ծրագրի հայտը:



Գիտական խորհրդի 2016թ. մայիսի 11-ի նիստի թիվ 2 որոշմամբ հավանություն է տրվել և
ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտե է ներկայացվել Գորիսի պետական համալսարանի
<<Սյունիքի նյութական և հոգևոր ժառանգությունը>> գիտական ծրագրի և
գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի
պահպանման և զարգացման ծրագրի հայտը (գիտ. ղեկավար՝ Մ.Մ. Զիլֆուղարյան):

Գիտական խորհրդին առընթեր հանձնաժողովներից հաշվետու տարում արդյունավետ են
գործել կանոնադրական և կառուցվածքային փոփոխությունների համակարգման, ինչպես նաև
մրցութային, ուսումնամեթոդական և գիտական հարցերի հանձնաժողովները:

Գիտահետազոտական գործունեություն
Գորիսի պետական համալսարանը հետազոտական խմբի ձևավորմամբ և մրցութային կարգով
մասնակցել է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով ֆինանսավորվող ՀՀ կրթության և գիտության

31

ԳՊՀ 2015-2016 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն

պետական

կոմիտեի

հայտարարած

«Գիտական

և

գիտատեխնիկական

գործունեության

ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում» ծրագրին, որի շրջանակներում համալսարանում
գործում է «Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն» գիտական ծրագիրը:
պետական

բյուջի

միջոցներից

2016

թվականի

համար

Սյունիքի

ՀՀ

հայագիտական

հետազոտությունների կենտրոնին հատկացվել է 11692.5 հազար դրամ (2015թ.-ին՝ 12442.6 հազար
դրամ):
Հիմնական

կամ

ուսումնագիտական

գործունեություն

միայն

ԳՊՀ-ում

ծավալող

դասախոսների կողմից 2015-2016 ուստարում հրատարակվել են 50 գիտական աշխատանքներ (20142015 ուստարում` 56), որոնցից 3-ը միջազգային վարկանիշավորման համակարգերում ներառված
գիտական ամսագրերում, 33-ը` ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված հայաստանյան ամսագրերում, իսկ
մնացածը արտասահմանյան գիտական ամսագրերում և միջազգային ու հանրապետական
գիտաժողովների նյութերի ժողովածուներում:
ԳՊՀ-ի ֆինանսական միջոցներով և գիտական խորհրդի երաշխավորությամբ հրատարակվել
են համալսարանի աշխատակիցների կազմած հետևյալ 11 ուսումնամեթոդական աշխատանքները.
1.

Հախվերդյան Ս.Գ., Հակոբյան Ա.Մ. Սյունիքը 19-րդ դարում (հատուկ դասընթացի
նյութեր): Գորիս, 2016. - 56 էջ:

2.

Պողոսյան Ս.Մ., Վանդունց Տ.Վ., Պողոսյան Տ.Ս. Միկրոպրոցեսորային տեխնիկայի
հիմունքներ առարկայից «K580BK28 համակարգային հսկիչ և մայրուղային ձևավորիչ,
K580BB51 համապիտանի սինքրոն-ասինքրոն ծրագրավորելի ընդունիչ փոխանցիչ»
թեմայի ուսումնասիրման մեթոդական ցուցումներ: Գորիս, 2015. – 25 էջ:

3.

Պողոսյան Ս.Մ., Սաֆարյան Յու.Ս. Մաթեմատիկական վիճակագրություն առարկայից
«Բացարձակ և հարաբերական վիճակագրական մեծություններ, վիճակագրական միջին
արժեքներ» թեմայի ուսումնասիրման մեթոդական ցուցումներ: Գորիս, 2015. - 33 էջ:

4.

Միրաքյան

Կ.

Կուրսային

աշխատանքների

մեթոդական

ոււղեցույց

հայ

մանկավարժության պատմությունից: Գորիս, 2015. - 51 էջ:
5.

Վարդանյան Ռ. Հայրապետյան Ս., Վարդանյան Լ., Վանդունց Տ. Նյութի կառույց: Գորիս,

6.

2016. - 52 էջ:
Վարդանյան Ռ.Լ. Հայրապետյան Ս.Ա., Վարդանյան Լ.Ռ. Օրգանական միացությունների
ռադիկալաշղթայական

օքսիդացումը

և

դրանց

արգելակումը

ֆենոլային

տիպի

ինհիբիտորներով: Գորիս, 2016.- 52 էջ:
7.

Թելունց Մ.Մ., Խաչատրյան Ս.Ս. Դատախազությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
(դասախոսությունների համառոտագիր): Գորիս, 2016. – 98 էջ:

8.

Թելունց Մ.Մ., Բաբայան Գ.Ա. Պետության և իրավունքի տեսություն: Գորիս, 2016. – 128
էջ:

9.

Դինգչյան Ա.Է. «Էլեկտրատեխնոլոգիական տեղակայանքներ» դասընթացի լաբորատոր
աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ: Գորիս, 2016. –43 էջ:
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10. Աթաբեկյան Լ.Վ., Վարդանյան Ռ.Լ., Գալստյան Ա.Գ. Օրգանական քիմիա. մաս 1: Գորիս,
2016. – էջ 98:
11. Շալունց Շ.Վ., Ղազարյան Կ.Ա. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ: Գորիս,
2016. – 62 էջ:
Աղյուսակ 1-ում բերված են համալսարանի հիմնական հաստիքով աշխատող դասախոսների
կողմից

հաշվետու

ժամանակաշրջանում

հրատարակված

գիտական,

ուսումնամեթոդական

աշխատանքների թիվը ըստ ամբիոնների.
Աղյուսակ 1
Ամբիոնը

Գիտ. հոդվածներ

Ուսումնամեթոդական
աշխատանքներ

Հայոց լ. և գրակ.

4

-

Մանկ. և հոգեբան.

7

1

Պատմության

1

1

Իրավագիտության

-

2

4

3

Տնտեսագիտության

14

-

Օտար լեզուների

2

-

7

-

11

4

50(56)

11(8)

Էլեկտրոնիկայի և
էլեկտրաէներգետիկայի

Մաթեմատիկայի և
ինֆորմատիկայի
Կենսաբանության և քիմիայի
Ընդամենը

Ինչպես երևում է աղյուսակի տվյալներից, հաշվետու ուսումնական տարում նախորդ
ուս.տարվա համեմատ 6 հոդված պակաս է հրատարակվել (այն եղել է 56), իսկ ուսումնամեթոդական
աշխատանքների թիվը ավելացել է 3-ով: Ընդհանուր առմամբ պետք է նշել, որ համալսարանի
պրոֆեսորադասախոսական կազմի ակտիվությունը գիտամանկավարժական բնագավառում նվազել
է: Համալսարանի 89 դասախոսների (81 հիմնական, 8 ներքին համատեղությամբ) թվի համեմատ
դեռևս

անելիքները

շատ

են

այս

ուղղությամբ,

որը

պետք

է

մտահոգի

համալսարանի

մասնագիտական ամբիոններին ու ֆակուլտետներին:
Աղյուսակ 2-ում բերված են հաշվետու տարում գիտական աստիճան և կոչում ստացած՝
համալսարանի հիմնական հաստիքով աշխատող դասախոսների թիվը ըստ ամբիոնների.
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Աղյուսակ 2
Գիտ. աստիճան

Գիտ. կոչում

ստացած

ստացած

դասախոսների թիվը

դասախոսների թիվը

2

-

1

-

Տնտեսագիտության

-

1

Օտար լեզուների

1

Կենսաբանության և քիմիայի

1

2

Ընդամենը

5

3

Ամբիոնը
Հայոց լեզու և գրականություն
Էլեկտրոնիկայի և
էլեկտրաէներգետիկայի

Արդեն իններորդ տարին է, ինչ համալսարանում գործում է մագիստրոսական ծրագրով
ուսուցում «Մաթեմատիկա», «Հայոց լեզու և գրականություն», «Մանկավարժություն և մեթոդիկա»,
«Կենսաբանություն»,
տնտեսագիտություն

«Պատմություն»,
և

«Իրավագիտություն»,

կառավարում»,

«Քիմիա»,

«Ձեռնարկությունների

«Կրթության

կառավարում»

մասնագիտություններով, մագիստրանտների ընդհանուր թիվը կազմում է 138: Նկատվում է դրական
տեղաշարժ

մագիստրոսների

հետազոտական

աշխատանքներում,

որոնց

արդյունքները

ներկայացվել են համալսարանում կազմակերպվող գիտաժողովներին ու գիտական սեմինարներին:
Գիտական կապերն օգնում են փորձի փոխանակմանը, գիտական հարցերի քննարկմանը,
համատեղ

աշխատանքների

կատարմանը,

նպաստում

երիտասարդ

դասախոսների

մասնագիտական որակավորման բարձրացմանը: Սերտացել է Գորիսի պետական համալսարանի
համագործակցությունը ԱրՊՀ-ի, ՀԱՊՀ-ի և ՀՊՄՀ-ի հետ:

Ուսումնական պլաններ և առարկայական ծրագրեր
Հաշվետու տարում կատարվել են զգալի աշխատանքներ ուսումնական պլանների և
առարկայական ծրագրերի ստեղծման ու լրամշակման ուղղությամբ, որոնց արդյունքները բերված են
աղյուսակ 3-ում:
Աղյուսակ 3 - Ուսումնական պլաններ, առարկայական ծրագրեր (ստեղծված և լրամշակված)
Ուսումնական ծրագիր

2013-2014

2014-15

2015-16

Բակալավր (առկա)

1

1

6

Բակալավր (հեռակա)

1

1

7

Մագիստրոս (առկա)

--

1

1

Նոր ուսումնական պլանների կազմումն ու վերամշակումը հիմնականում պայմանավորված
են եղել հեռակա ուսուցման, ինչպես նաև առկա ուսուցման կրթաձևերում եվրոպական
չափանիշներին համապատասխան ուսումնական պլանների մշակմամբ:
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Ուսումնական գործընթացը կանոնակարգող և չափորոշիչ նյութեր
Հաշվետու տարում ԳՊՀ-ի հեռակա ուսուցման բոլոր ինը մասնագիտությունների գծով
կազմվել են ուսուցման կրեդիտամոդուլային համակարգի պահանջներին համապատասխանող նոր
ուսումնական պլաններ: Ճարտարագիտական և տնտեսագիտական մասնագիտությունների գծով 14-րդ կուրսերի համար պատրաստ են կրեդիտամոդուլային ուսումնական պլանները: Նոր և
լրամշակված ուսումնական պլաններով բակալավրի կրթական ծրագրով ուսումնառություն անցնող
ուսանողական

համակազմին

տրվել

են

չափորոշիչ

ռեյտինգային

միավորների

բաշխման

աղյուսակները: Մշակվել է բոլոր կրթական ծրագրերով ուսումնառություն անցնող համակազմի
ավարտական ատեստավորումների կարգը:

8. ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
Գորիսի պետական համալսարանի ռեկտորատը հաշվետու տարում կանոնավոր նիստեր է
գումարել և օպերատիվ կերպով ուղղորդել համալսարանի գործունեությունը: Ընդհանուր առմամբ
2015-2016 ուս.տարում և 2016-2017 ուստարվա առաջին ուսումնական կիսամյակում ռեկտորատն իր
աշխատանքներն իրականացրել է կանոնավոր նիստերի միոջոցով ըստ անհրաժեշտության
ռեկտորի նախաձեռնությամբ գումարելով նաև արտահերթ նիստեր:
Ռեկտորատի
որոշումները
կենսագործվել
են
ռեկտորի
հրամաններով
կամ
անհրաժեշտության դեպքում, ըստ կանոնակարգի, հարցը տեղափոխվել է գիտական խորհուրդ:
Ռեկտորատի նիստերում քննարկվել են

ուսումնական գործընթացին առնչվող մի շարք

հիմնահարցեր, որոնց թվում


համալսարանի դասախոսների ուսումնական ծանրաբեռնվածության,



կիսամյակային քննաշրջանների կազմակերպման, անցկացման և արդյունքների ամփոփման,




ուսանողների խրախուսման և կարգապահական տույժերի ենթարկելու,
ուսումնադաստիարակչական և գիտահետազոտական աշխատանքների,



ուսումնական և արտադրական պրակտիկաների,



ուսանողների ընթացիկ, կիսամյակային քննությունների կազմակերպման և անցկացման,
առարկայական պարտքեր ունեցող ուսանողների վերաքննությունների անցկացման,



ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների,



վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների ուսման վարձի վճարման, կարիքավոր
ուսանողների ուսման վարձավճարի մասնակի փոխտահուցման,



ուսուցման

գործընթացի

բարելավման,

կրթական

բարեփոխումների,

տեխնիկական

միջոցներով, սարքավորումներով և այլ պարագաներով ուսումնական լաբորատորիաների
հագեցվածության,


ուսումնական պարապմունքներին ուսանողների հաճախումների,



կրթագիտական ու մշակութային ձեռնարկներին ուսանողների մասնակցության,



ամբիոնների գիտահետազոտական աշխատանքների,
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ավարտական քննությունների և ավարտական աշխատանքների նախապատրաստման,
անցկացման և արդյունքների ամփոփման,



մագիստրոսական թեզերի և գիտահետազոտական աշխատանքների նախապատրաստման և
պաշտապանության,



դասագրքերի, ուսումնական ձեռնարկների, մեթոդական գրականության առկայության և
գրադարանային սպասարկման,



ամբիոնների դասախոսների, գիտահետազոտական միավորումների գիտաշխատողների
հաստիքավորման, ուսումնական ծանրաբեռնվածության որոշման,



համալսարանի ֆինանսատնտեսական գործունեության



գույքի ձեռքբերման,



արտերկրի
ուսումնական,
համագործակցության,



միջազգային,

գիտական

տարածաշրջանային

և

և

այլ

ներբուհական

կազմակերպությունների
գիտաժողովների,

հետ

հոբելյանական

միջոցառումների նախապատրաստման,


նոր մասնագիտությունների և մասնագիտացումների ձևավորման,



նոր կառուցվածքային միավորումներ ստեղծելու,



ֆակուլտետների, ամբիոնների, ուսանողական խորհրդի աշխատանքների արդյունքների
քննարկման,



համալսարանի ստորաբաժանումներում գործավարության վարման,



կրթության որակի բարելավման և այլ հիմնահարցեր:

9. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
9.1. Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ
Հումանիտար

և

հասարակագիտական

մասնագիտությունների

ֆակուլտետը

վերակազմավորվել է 2016թ. մարտի 17-ի գիտական խորհրդի թիվ 3 որոշմամբ և հանդիսանում է
մանկավարժական հումանիտար մասնագիտություների ֆակուլտետի (հիմնադրված 1998թ.) և
պատմաիրավագիտական ֆակուլտետի (հիմնադրված 2007թ.) իրավահաջորդը:
Հաշվետվության բաժիններն են
Ա) Ուսումնական գործընթաց
Բ) Ուսանողական համակազմ
Գ) Պրոֆեսորադասախոսական կազմ և ուսումնական բեռնվածություն
Դ) Գիտահետազոտական աշխատանքներ
Ե) Ենթակառուցվածքներ և ռեսուրսներ

36

ԳՊՀ 2015-2016 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն

Ա) ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
ՀՀՄ

ֆակուլտետի

գործունեությունը

հաշվետու

ուսումնական

տարում

կրել

է

կազմակերպված, պլանաչափ ու նպատակային բնույթ: Այն իրականացվել է նախկին երկու
ֆակուլտետների

տարեկան

աշխատանքային

պլանների

հիման

վրա:

Ֆակուլտետների

վերակազմակերպումից հետո ռեկտորի 2016թ. ապրիլի 08-ի թիվ 136-Ա հրամանով հաստատվել է
ֆակուլտետի խորհրդի նոր կազմը, որը շարունակել է իրականացնել պլանային աշխատանքները՝
ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի համաձայն:
ՀՀՄ ֆակուլտետը հաշվետու տարում ունեցել է 5 ամբիոն հայոց լեզվի և գրականության,
մանկավարժության և հոգեբանության, իրավագիտության, պատմության, մարմնակրթության (այժմ՝
ֆիզիական դաստիարակության և սպորտի), որոնք իրականացրել են բակալավրի առկա 4, հեռակա
4, մագիստրոսի 5 մասնագիտական կրթական ծրագրեր:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում ֆակուլտետը

բակալավրի

կրթական

ծրագրեր

է

իրականացրել հետևյալ մասնագիտությունների գծով.
1. «Հայոց լեզու և գրականություն» - առկա և հեռակա ուսուցում
2. «Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթություն)» - առկա և հեռակա ուսուցում
3. «Պատմություն» - առկա և հեռակա ուսուցում
4. «Իրավագիտություն» - առկա և հեռակաուսուցում
Մագիստրոսի կրթական ծրագրեր միայն առկա ուսուցմամբ իրականացվել են հետևյալ
մասնագիտությունների գծով.
1. «Հայոց լեզու և գրականություն»
2. «Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթություն)»
3. «Պատմություն»
4. «Իրավագիտություն»
5. «Կրթության կառավարում»

Ի գիտություն: Մանկավարժական «Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ առկա ուսուցման
համակարգում 2015-2016, ինչպես նաև 2016-2017 ուս.տարում ընդունելություն չի կատարվել, այդ
մասնագիտությամբ հաշվետու տարում ունեցել ենք միայն 3-րդ և 4-րդ կուրսեր:
Հումանիտար
և
հասարակագիտական
մասնագիտությունների

ֆակուլտետն

իր

գործունեությունն իրականացնում է համալսարանի և ֆակուլտետի կանոնադրությունների հիման
վրա` հենվելով ՀՀ կրթության մասին օրենքի, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունից
ստացած հրահանգների ու որոշումների, ինչպես նաև համալսարանի խորհրդի, գիտական խորհրդի,
ռեկտորատի, ուսումնական վարչության որոշումների հիման վրա: Ֆակուլտետի խորհուրդը 20152016 ուս.տարում աշխատել է ֆակուլտետը սպասարկող բոլոր ամբիոնների համագործակցությամբ:
ՀՀՄ ֆակուլտետում իրականացվում է ուսուցման կազմակերպման երկու ձև առկա և հեռակա:
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2015-2016 ՈՒՍ.ՏԱՐՈՒՄ ՀՀՄ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄՈՒՄ
N

ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ԿՐԹԱԿԱՆ
ԱՍՏԻՃԱՆԸ

ՇՆՈՐՀՎՈՂ
ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ

1

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

Բակալավր

2

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա
(տարրական կրթություն)

Բակալավր

Մանկավարժության
բակալավր, ուսուցիչ
Մանկավարժության
բակալավր, ուսուցիչ

3

030400

Պատմություն

Բակալավր

4

030500

Իրավագիտություն

Բակալավր

Մանկավարժության
բակալավր, ուսուցիչ
Մանկավարժության
բակալավր, ուսուցիչ

2015-2016 ՈՒՍ. ՏԱՐՈՒՄ ՀՀՄ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
N

ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ԿՐԹԱԿԱՆ
ԱՍՏԻՃԱՆԸ

ՇՆՈՐՀՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ

1

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

Բակալավր

Մանկավարժության բակալավր,
ուսուցիչ

2

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա
(տարրական կրթություն)

Բակալավր

Մանկավարժության բակալավր,
ուսուցիչ

3

030400

Պատմություն

Բակալավր

4

030500

Իրավագիտություն

Բակալավր

Մանկավարժության բակալավր,
ուսուցիչ
Մանկավարժության բակալավր,
ուսուցիչ

2015-2016 ՈՒՍ.ՏԱՐՈՒՄ ՀՀՄ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
N

ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ԿՐԹԱԿԱՆ
ԱՍՏԻՃԱՆԸ

1

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

մագիստրոս

2

051100

Մանկավարժություն և
մեթոդիկա(տարրական կրթություն)

մագիստրոս

3

030400

Պատմություն

մագիստրոս

4

030400

Իրավագիտություն

մագիստրոս

5

080200

Կրթության կառավարում

մագիստրոս

ՇՆՈՐՀՎՈՂ
ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ
Մանկավարժության
մագիստրոս
Մանկավարժության
մագիստրոս
Մանկավարժության
մագիստրոս
Մանկավարժության
մագիստրոս
Կրթության կառավարման
մագիստրոս
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ԳՊՀ 2015-2016 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն

2008-2009

ուստարվանից

համալսարանում

բակալավրի

և

մագիստրոսի

կրթական

ծրագրերում առկա և հեռակա կրթաձևերով ուսումնառությունը տարվում է կրեդիտային
համակարգով:
2015-2016 ուս.տարում ֆակուլտետի կրթական գործընթացը կազմակերպվել է կրեդիտային
հենքով կազմված և 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014 թվականներին հաստատված ուսումնական
պլաններով: Նշենք, որ 2016 թ. ապրիլի 28-ի գիտական խորհրդի որոշմամբ վերանայվել են
բակալավրիատի առկա ու հեռակա ուսուցման կրթական ծրագրերի ուսումնական պլանները:
Մագիստրոսի կրթական ծրագրերի ուսումնական պլանները մշակվելուց և 2012թ. հունիսի 1ի գիտական խորհրդում հաստատվելուց հետո գտնվում են գործուն վիճակում: Միայն «Կրթության
կառավարում» մասնագիտության ուսումնական պլանը անհրաժեշտաբար վերանայվել է և
հաստատվել 2016թ. ապրիլի 28-ի գիտ.խորհրդի նիստում:
Բակալավրի կրթական աստիճանի առկա կրթաձևի ուսումնական պլաններում ուսանողի
տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը սահմանվել է 1800 ժամ՝ համարժեք 60 ECTS կրեդիտի,
որն իր մեջ ներառում է ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը: Բակալավրի կրթական
աստիճանի հեռակա կրթաձևի ուսումնական պլաններում ուսանողի տարեկան ուսումնական
բեռնվածությունը սահմանվել է 1440 ժամ՝ համարժեք 48 ECTS կրեդիտի: Անկախ ուսուցման ձևից`
240 կրեդիտների ընդամենը 10%-ը հատկացված է համահամալսարանական առարկաներին,
մնացած կրեդիտները տրամադրված են մասնագիտական առարկաներին, պրակտիկաներին,
ամփոփիչ ատեստավորման քննություններին՝ ելնելով տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի
պատրաստման

ծրագրի

ելքային

կրթական

արդյունքներով

սահմանված

մասնագիտական

կարողությունների ձեռքբերման պայմաններից:
Առկա բակալավրական կրթական համակարգում ուսումնական կիսամյակի տևողությունը 20
շաբաթ է, որից 16 շաբաթը տրամադրվում է ուսումնական պարապմունքներին, այդ թվում ընթացիկ
և ամփոփիչ ստուգումներին, 4 շաբաթը՝ քննաշրջանին:
Ի դեպ, բարձրագույն կրթական գործընթացի նոր պահանջներին համապատասխան 20162017 ուսումնական տարվանից արդեն ամբիոններում սկսվել է մասնագիտական կրթական
ծրագրերի մշակումը (ՄԿԾ)
ըստ գոյություն ունեցող արտաքին ու ներքին ծրագրային
կողմնորոշիչների և/կամ չափորոշչների:
Բ) ՈԻՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄ
2015-2016 ուստարում ՀՀՄ ֆակուլտետում բակալավրի (առկա, հեռակա) ու մագիստրոսի
կրթական ծրագրերով սովորել է 679 ուսանող (պատմաիրավագիտական ֆակուլտետում 265
ուսանող, մանկավարժական հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետում 414 ուսանող):
Առկա ուսուցման բաժնում՝ 202 ուսանող, հեռակա ուսուցման բաժնում՝ 395 ուսանող,
մագիստրատուրայում՝ 82 ուսանող:
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ԳՊՀ 2015-2016 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն

Առկա
Հեռակա

202
395

Մագիստրատուրա
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ԿՐԹԱՁԵՎ

ՊՊ

ՎՃ

ԱՐՏ

ԱՌԿԱ / ԲԱԿԱԼԱՎՐ

27

175

-

82

ՀԵՌԱԿԱ / ԲԱԿԱԼԱՎՐ

-

387

8

679

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

9

69

4

որից

500
400
395

300
200
202

100
82

0
Առկա

500
400
300
200
100
0

Հեռակա

Մագիստրատուրա

Առկա բակալավր

Հեռակա բակալավր

Մագիստրատուրա

Պ/Պ

27

0

9

Վ/Ճ

175

387

69

ԱՐՏ.

0

8

4

2015-2016 ուս.տարում ՀՀՄ ֆակուլտետի ուսանողների քանակն ըստ մասնագիտությունների
Առկա ուսուցում, բակալավրիատ, 202 ուսանող
N
1.
2.
3.
4.

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հայոց լեզու և գրականություն
Մանկավարժություն և մեթոդիկա(տարրական կրթություն)
Պատմություն
Իրավագիտություն
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ԸՆԴ.
69
85
36
12
202

ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ
Պ/Պ
Վ/Ճ
10
59
9
76
7
29
1
11
27
175

ԱՐՏ.

40

ԳՊՀ 2015-2016 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն

2015-2016 ուս.տարում ՀՀՄ ֆակուլտետի ուսանողների քանակն ըստ մասնագիտությունների
Հեռակա ուսուցում, բակալավրիատ, 395 ուսանող
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԸՆԴ.

1.
2.

Հայոց լեզու և գրականություն
Մանկավարժություն և մեթոդիկա(տարրական կրթություն)

70
144

ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ
Պ/Պ
ԱՐՏ.
Վ/Ճ
5
65
1
143

3.

Պատմություն

53

1

52

4.

Իրավագիտություն

128
395

1
8

127
387

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2015-2016 ուս.տարում ՀՀՄ ֆակուլտետի ուսանողների քանակն ըստ մասնագիտությունների
Առկա ուսուցում, մագիստրատուրա, 82 ուսանող
N

1.
2.
3.
4.
5.

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հայոց լեզու և գրականություն
Մանկավարժություն և մեթոդիկա(տարրական կրթություն)
Պատմություն
Իրավագիտություն
Կրթության կառավարում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ԸՆԴ.

17
19
19
17
10
82

ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ
Պ/Պ
2
2
2
3

Վ/Ճ
14
15
17
13
10

ԱՐՏ
1
2

9

69

4

1

2015 – 2016 ուս.տարում ՀՀՄ ֆակուլտետում սովորողներն ըստ գենդերային բաշխվածության

Արական
Իգական
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

165
514
679

24%

Արական
76%

Իգական

2015-2016 ուս.տարում ՀՀՄ ֆակուլտետից զինծառայութան մեկնելու համար տարկետման իրավունք
ստացած ուսանողներն ըստ մասնագիտությունների ու կրթաձևերի
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Հայոց լեզու և գրականություն

ԱՌԿԱ

ՀԵՌԱԿԱ

-

-

41

ԳՊՀ 2015-2016 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն

Մանկավարժություն և մեթոդիկա(տարրական
կրթություն)
Պատմություն

-

-

-

3

Իրավագիտություն

-

3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

6

2015-2016 ուս.տարում ՀՀՄ ֆակուլտետում ուսանողական իրավունքները վերականգնած
ուսանողներն ըստ մասնագիտությունների ու կրթաձևերի
ԱՌԿԱ
ԲԱԿԱԼԱՎՐ

ՀԵՌԱԿԱ
ԲԱԿԱԼԱՎՐ

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
ԱՌԿԱ

Հայոց լեզու և գրականություն

1

2

-

Մանկավարժություն և մեթոդիկա
(տարրական կրթություն)
Պատմություն

-

3

-

-

2

-

Իրավագիտություն

-

6

-

-

-

-

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Կրթության կառավարում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

14

2015-2016 ուս.տարում ֆակուլտետից հեռացվել է ընդհանուր թվով 29 ուսանող, այդ թվում՝ 23
ուսանող հեռակա կրթաձևից, 6 ուսանող՝ առկա կրթաձևից, 3 ուսանող՝ մագիստրատուրայից:
Ակադեմիական ու ֆինանսական պարտքերի պատճառով հեռացված ուսանողների թիվը
հաշվետու տարում 18 է, դիմումի համաձայն համալսարանից ազատված ուսանողների թիվը՝ 11:
Կրթաթոշակ: Ըստ գործող կարգի գերազանց և լավ առաջադիմություն ցուցաբերած,
հասարակական ակտիվություն ու պատշաճ վարքագիծ դրսևորած ուսանողներին հատկացվում է
պետական կրթաթոշակ ֆինանսական խրախուսանքի ձևով, որից օգտվում են նաև մեր ֆակուլտետի
բակալավրիատի ու մագիստրատուրայի առկա կրթաձևում սովորող մի շարք ուսանողներ:
Հաշվետու ուսումնական տարում ՀՀՄ ֆակուլտետում 2 կիսամյակների կտրվածքով կրթաթոշակ է
տրվել 73 (10.7%) ուսանողի, որից՝ 42(57%)-ը՝ գերազանցության:
Ելնելով առաջադիմության ցուցանիշներից ու նաև սահմանված մյուս ցուցանիշներից 2-րդ
կիսամյակում վերանայվել է կրթաթոշակ ստացող ուսանողների թվաքանակը:
2016-2017 ուսումնական տարում կրթաթոշակ է նշանակվել առկա համակարգում 26
ուսանողի, որից 22-ը գերազանց առաջադիմությամբ ուսանողնեին, 4-ը լավ առաջադիմություն
ունեցող

ուսանողներին,

մագիստրատուրայում

գերազանց

առաջադիմություն

ունեցող

8

ուսանողների:
Հարկ է նշել, որ բարձրացել է ուսանողների առաջադիմությունը` համաձայն կրթական
ծրագրերից ակնկալվող ուսումնառության արդյունքների:
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Ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցման գործընթացը (փոխատեղում):

ՀՀՄ ֆակուլտետում

ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցման գործընթացը (փոխատեղում) կազմակերպվել է առկա
ուսուցման համակարգում ուսանողների գիտելիքների, հմտությունների ու կարողությունների
գնահատման

բազմագործոնային

համակարգի

կիրառմամբ:

Հաշվետու

տարում

անվճար

համակարգում սովորելու իրավունքը պահպանել են բակալավրի կրթական ծրագրով 2-4-րդ
մագիստրոսի կրթական ծրագրով 2-րդ կուրսերի թվով 25 ուսանողներ:

և

Փոխատեղման արդյունքում ձևավորված մրցակցային դաշտը նպաստում է կրթության
որակի բարձրացմանը՝ մասնավորապես պայմանավորված այդ դաշտում առկա թափանցիկությամբ:
Ուսանողական

նպաստի

տրամադրում:

Պետությունն ուսանողական նպաստի ձևով

ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում տրամադրում է օրենքով նախատեսված սոցիալական խմբերին,
որոնցից հաշվետու տարում օգտվել են ֆակուլտետի 13 ուսանողներ: Պատկերը ըստ կրթաձևերի ու
սոցիալական խմբերի հետևյալն է.

Բակալավրի
կրթական
ծրագիր /
առկա
ուսուցման
համակարգ

Կարգավիճակը

1.
2.

3.

4.

Զոհված զինծառայողի
երեխա-ուսանող
1-ին և 2-րդ կարգի
հաշմանդամ,մանկուց
հաշմանդամ-ուսանող
Ծնողական
խնամքից
զրկված
երեխաուսանող
Երկկողմանի
ծնողազուրկ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Բակալավրի
կրթական
ծրագիր
/հեռակա
ուսուցման
համակարգ

Մագիստրոսի
կրթական
ծրագիր
/առկա
ուսուցման
համակարգ

Ընդամենը

Ուսանողների թվաքանակը
հ/հ

1

5

2

8

1

3

1

5

2

8

3

13

Հաշվետու տարում շարունակվել է համագործակցությունը «Վիվա Սել» ՄՏՍ
կազմակերպության հետ, որի հովանավորությամբ 2015-2016 ուս.տարում ֆակուլտետի 9
ուսանողներ ստացել են ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում: ՀՀ ԿԳ նախախարության կողմից
ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում են ստացել ֆակուլտետի 18 ուսանողներ, «Ամքոր»
կազմակերպության կողմից 5 ուսանողներ:

Ի դեպ: 2016-2017 ուս.տարում այդ հովանավորություններից օգտվում են ֆակուլտետի 21
ուսանողներ. «Վիվա Սել» ՄՏՍ-ից 4 ուսանող, ԿԳՆ-ից 17 ուսանող:
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Առաջադիմություն:

Համալսարանի

զարգացման

հայեցակարգի

կարևորագույն

ուղղություններից է կրթության որակի ապահովումը: Ուսանողի առաջադիմությունը որակի
ցուցիչներից

մեկն

է:

Պրոֆեսորադասախոսական

անձնակազմի

արհեստավարժության,

դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների ճիշտ համակցումը և նորարարական մոտեցումներն
են, որ կարող են ձևավորել շուկայի պահանջները բավարարող մասնագետ: Գնահատման գործող
համակարգը հնարավորություն է տալիս ուսանողին ճիշտ օգտագործելու ժամանակը և բաշխելու
ուժերը:
2015-2016 ուս.տարում բակալավրիատի առկա ուսուցման համակարգի առաջադիմությունը
1-ին կիսամյակում կազմել է 100%, 2-րդ կիսամյակում՝ 98%: Նույն պատկերը չունենք հեռակա
ուսուցման համակարգում: Այստեղ առաջադիմության անկում է նկատվել՝ 1-ին կիսամյակում 10%ով, 2-րդ կիսամյակում մոտ 20 %-ով: Համապատասխանաբար հեռակա ուսուցման համակարգի
առաջադիմությունը 1-ին կիսամյակում կազմել է 90 %, 2-րդ կիսամյակում 80 %: Մագիստրատուրայի
առաջադիմությունը կազմել է 100%:
Բակալավրիատի առկա ուսուցման համակարգի 1-ին կիսամյակում քննություններին
մասնակցած 207 ուսանողներից գերազանց առաջադիմություն են ունեցել 55-ը, անբավարար ստացել
են՝ 21-ը, խառը գնահատականներ՝ 131-ը:
2-րդ

կիսամյակում

քննություններին

մասնակցած

202

ուսանողներից

գերազանց

առաջադիմություն են ունեցել 49-ը, անբավարար են ստացել 19-ը, խառը գնահատականներ՝ 134-ը:
Բակալավրիատի հեռակա ուսուցման համակարգի 1-ին կիսամյակում քննություններին
մասնակցած 395 ուսանողներից գերազանց առաջադիմություն են ունեցել 37-ը, անբարար են ստացել
72-ը, խառը գնահատականներ՝ 286-ը:
2-րդ կիսամյակում քննություններին մասնակցած 397 ուսանողներից գերազանց
առաջադիմություն են ունեցել 17-ը, անբարար են ստացել 62-ը, խառը գնահատականներ՝ 318-ը:
Մագիստրատուրայի 1-ին կիսամյակում քննություններին մասնակցած 84 ուսանողներից
գերազանց առաջադիմություն են ունեցել 32-ը, անբարար են ստացել 5-ը, խառը գնահատականներ՝
47-ը:
2-րդ կիսամյակում քննություններին մասնակցած 82 ուսանողներից գերազանց
առաջադիմություն են ունեցել 32-ը, անբավարար են ստացել 17-ը, խառը գնահատականներ՝ 33-ը:
Առկա ուսուցման կրթաձևում գերազանց առաջադիմությամբ սովորողների թիվը 1-ին
կիսամյակում կազմել է ընդհանուր թվի 26.5 %-ը, 2-րդ կիսամյակում՝ 24 %-ը:
Պատկերը հեռակա ուսուցման համակարգում անկումային է. 1-ին կիսամյակում՝ գերազանց
առաջադիմությամբ սովորողների թիվը կազմել է ընդհանուր թվի 9%-ը , 2-րդ կիսամյակում՝ 4.2%:
Հաշվետու տարում առաջադիմության անկում է նկատվել «Պատմություն», մասամբ նաև
«Մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտությունների գծով, անբավարար գնահատական
ունենք նույնիսկ «Պատմություն» մասնագիտությամբ անվճար սովորողների շրջանում: Երկու
կրթաձևերում էլ գրեթե պահպանվում է միայն բավարար գնահատական ստացողների տոկոսային
հարաբերակցությունը: Մեր խնդիրը պետք է լինի միայն բավարար գնահատականներով սովորող
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ուսանողների՝

ուսման նկատմամբ վերաբերմունքը փոխել և անհատական-խորհրդատվական

աշխատանքների, ինքնուրույն աշխատանքների կատարման, ունակությունների զարգացման,
մոտիվացիայի փոփոխության համալիր միջոցառումներով հասնել դրական արդյունքի:
Քննաշրջանների

արդյուքները

քննարկվել

են

համապատասխան ամբիոններում, և առաջիկայում ևս
միջոցառումներ վիճակը էլ ավելի բարելավելու ուղղությամբ:

ֆակուլտետի
կձեռնարկվեն

խորհրդում

ու

համապատասխան

Ամփոփիչ ատեստավորում: Ֆակուլտետի 2015-2016 ուս.տարվա ավարտական խմբերի
ամփոփիչ քննաշրջանն անցկացվել է ս.թ. մայիսի 23-ից 25-ը: Ամփոփիչ ատեստավորման
քննություններ

հանձնել

և ավարտական աշխատանքներ

ու մագիստրոսական

թեզեր

են

պաշտպանել բակալավրի ու մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող 170 շրջանավարտներ,
որոնցից գերազանության դիպլոմ են ստացել 22-ը (12.9 %-ը), սովորական դիպլոմ՝ 148-ը:
Ներքոբերյալ աղյուսակում ներկայացված է ՀՀՄ ֆակուլտետում ամփոփիչ ատեստավորման
թույլատրված ուսանողների բաշխվածությունը ըստ մասնագիտությունների ու կրթաձևերի:
Ուսանողների ընդհանուր քանակը եղել է 174, որից ամփոփիչ ատեստավորման թույլատրվել
է 172-ը, ամփոփիչ ատեստավորումն անցել են 170-ը:
2015-2016 ուս.տարում ՀՀՄ ֆակուլտետում ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները ըստ
մասնագիտությունների ու կրթաձևերի հետևյալ պատկերն են ներկայացնում.
Բակալավրիատ / առկա
«Հայոց լեզու և գրականություն» - 24 ուսանող, միջին գնահատականը` 77,83% (գերազ. առաջ.– 13
ուսանող., լավ -10 ուսանող)
«Մանկավարժություն և մեթոդիկա» - 23 ուսանող, միջին գնահատականը` 76,73% (գերազ. առաջ. – 8
ուս., լավ -15 ուսանող)
«Պատմություն» - 8 ուսանող, միջին գնահատականը` 85,88% (գերազ. առաջ.– 3 ուսանող, լավ – 5
ուսանող)
«Իրավագիտություն» - 9 ուսանող, միջին գնահատականը` 85,88% (գերազ. առաջ. – 5 ուսանող, լավ 4 ուսանող)
Բակալավրիատ հեռակա
«Հայոց լեզու և գրականություն» - 9 ուսանող, միջին

գնահատականը

62,88% (լավ առաջ. – 8

ուսանող, չներկ. - 1ուսանող.)
«Մանկավարժություն և մեթոդիկա»- 20 ուսանող, միջին գնահատականը 67,1%

(գեր. առաջ. – 3

ուսանող, լավ -13 ուսանող, բավ. 4 ուսանող)
«Պատմություն» - 8 ուսանող, միջին գնահատականը 70,13%

(գեր. առաջ. – 2ուսանող, լավ – 3

ուսանող, բավ 3 ուսանող)
«Իրավագիտություն»- 32 ուսանող, միջին որակ. գնահատականը 54,22% (գեր. առաջ. – 3 ուսանող,
լավ – 13 ուսանող, բավ – 16 ուսանող)
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Մագիստրատուրա
«Հայոց լեզու և գրականություն» - 8 ուսանող, միջին գնահատականը 76,73% (գեր. առաջ. – 5ուսանող,
լավ – 3 ուսանող)
«Մանկավարժություն և մեթոդիկա» - 7 ուսանող, միջին գնահատականը 100 % (գեր. առաջ. – 7
ուսանող)
«Պատմություն» - 12 ուսանող, միջին գնահատականը 85,77% (գեր. առաջ. – 8 ուսանող, լավ 4ուսանող)
«Իրավագիտություն» - 7 ուսանող, միջին գնահատականը 86,81% (գեր. առաջ. – 6 ուսանող, լավ 1ուսանող)
«Կրթության կառավարում» - 4 ուսանող, միջին գնահատականը 100 % (գեր. առաջ. – 4ուսանող)

Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողներից ավարտական
կատարել


«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության 13 ուսանող

աշխատանքներ են
«Հայոց լեզուե և «Հայ

գրականություն» առարկաներից


«Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության)» մասնագիտության 12 ուսանող
«Մանկավարժություն», «Հայոց լեզու», «Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա», «Հայոց
լեզվի դասավանդման մեթոդիկա» առարկաներից



«Պատմություն» - 3 ուսանող «Հայոց պատմություն» առարկայից,



«Իրավագիտություն» - 5 ուսանող «Իրավագիտություն» առարկայից:

Մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողներից մագիստրոսական թեզեր են կատարել


«Հայոց լեզու և գրականություն» - 8 ուսանող,



«Մանկավարժություն և մեթոդիկա» - 7 ուսանող,



«Կրթության կառավարում» - 4 ուսանող,



«Պատմություն» - 12 ուսանող,



«Իրավագիտություն» - 7 ուսանող

Գերազանցության դիպլոմներ են ստացել.
Բակալավրիատ
«Հայոց լեզու և գրականություն» առկա - 4 ուսանող
«Մանկավարժություն և մեթոդիկա» առկա- 3 ուսանող
«Պատմություն» առկա – 3 ուսանող
«Իրավագիտություն» առկա – 4 ուսանող
«Պատմություն» հեռակա – 1 ուսանող
«Իրավագիտություն» հեռակա – 1 ուսանող
Մագիստրատուրա
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«Իրավագիտություն» - 1 ուսանող
«Պատմություն» - 2 ուսանող
«Հայոց լեզու և գրականություն» - 3 ուսանող
Ֆակուլտետի ընդհանուր առաջադիմությունը ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման
քննաշրջանից հետո կազմել է 99,6 % :
2015-2016 ՈՒՍ.ՏԱՐՈՒՄ ՀՀՄ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
Մասնագիտություն

1.

2.

3.

4.

Հայոց լեզու և
գրականություն

Մանկավարժություն
և մեթոդիկա
(տարրական
կրթություն)
Պատմություն

Իրավագիտություն

Կրթության
կառավարում

Կրթաձևը

Ուսանողների
քանակ

Ամփոփիչ
ատեստ.
թույլատրված.
ուս.քանակ

Առկա /բակալավր

25

24

Ամփոփիչ
ատեստ.
անցած
ուս.
քանակ
24

Դիպլոմի
տեսակը

4

20

Հեռակա/բակալավր
Առկա/մագիստրատուրա

9
8

9
8

8
8

3

8
5

Առկա /բակալավր

23

23

23

3

20

Գերազ

Սովոր.

Հեռակա/բակալավր

21

20

20

-

20

Առկա/մագիստրատուրա

7

7

7

-

7

Առկա /բակալավր

8

8

8

3

5

Հեռակա/բակալավր

8

8

8

1

7

Առկա/մագիստրատուրա
Առկա /բակալավր

13
9

13
9

12
9

2
4

10
5

Հեռակա/բակալավր

32

32

32

1

31

Առկա/մագիստրատուրա

7

7

7

1

6

Առկա/մագիստրատուրա

4

4

4

-

4

174

172

170

22

148

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Մասնագիտություն

Ուս.
քան
ակ

Ավարտ.աշխ
պաշտ.
ուս.քանակ

Գեր.

Լավ.

Բավ.

Անբավ.

2015-2016 ՈՒՍ.ՏԱՐՈՒՄ ՀՀՄ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
ԸՍՏՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԹԱՁԵՎԵՐԻ / ԱՌԿԱ / ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
Բացարձակ
առաջադիմ.

1

Հայոց լեզու և գրականություն

24

13

13

11

-

-

100%

2

Մանկավարժություն և մեթոդիկա
(տարրական կրթություն)

23

12

8

15

-

-

100%

3
4

Պատմություն
Իրավագիտություն

8
9

3
5

3
5

5
4

-

-

100%
100%
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ԸՆԴԱՄԵՆԸ

64

33

29

100%

35

2015-2016 ՈՒՍ.ՏԱՐՈՒՄ ՀՀՄ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Մասնագիտություն

Ուս.
քան
ակ

Ավարտ.
աշխ.
պաշտպ.
ուս.քանակ

Գեր.

Լավ.

Բավար.

Անբ
ավ.
Չներկ.

ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ / ՀԵՌԱԿԱ / ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
N

1

Հայոց լեզու և գրականություն

9

-

-

8

-

չն

89%

2

Մանկավարժություն և
մեթոդիկա(տարրական կրթ.)

20

-

3

13

4

-

100%

3

Պատմություն

8

-

2

3

3

-

100%

4

Իրավագիտություն

32

-

3

13

16

-

100%

8

37

23

1

99%

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

69

Բացարձակ
առաջադիմ.

2015-2016 ՈՒՍ.ՏԱՐՈՒՄ ՀՀՄ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ / ԱՌԿԱ / ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

8

8

7

7

7

Անբավ.
չներկ.

Մագիստրոսական
թեզ պաշտպանած
ուս.քանակ

Բավ.

Ուս.
քան
ակ

Լավ.

1

Մասնագիտություն

Գերազ.

N

5

3

-

-

-

-

-

8
6

4
1

-

-

100%
100%

4

4

-

-

-

100%

38

30

8

-

-

100%

3
4

Հայոց լեզու և
գրականություն
Մանկավարժություն և
մեթոդիկա (տարրական
կրթություն)
Պատմություն
Իրավագիտություն

12
7

12
7

5

Կրթության կառավարում

4
38

2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Բացարձակ
առաջադիմ.
100%
100%

Պրակտիկա: Ֆակուլտետում հաշվետու տարում բավարար մակարդակով են կազմակերպվել
պրակտիկաները: Պրակտիկան համարվում է մասնագիտական կրթության կարևոր բաղկացուցիչ
մասը, որի կազմակերպումն ու իրականացումը հնարավորություն են տալիս անմիջական կապ
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ստեղծելու ուսանողի տեսական պատրաստվածության և նրա նախընտրած մասնագիտական
գործունեության միջև:
Հաշվետու տարում բակալավրիատում և մագիստրատուրայում պրակտիկան կազմակերպվել
է ըստ ներքոնշյալ ժամանակացույցի:
Արտադրական պրակտիկայից առաջ անպայման կազմակերպում ենք խորհրդակցություններ
համապատասխան կուրսերի ուսանողների, մեթոդիստների, մանկավարժների ու հոգաբանների
մասնակցությամբ:

Պրակտիկայի

ավարտից

հետո

կազմակերպում

ենք

պրակտիկայի

պաշտպանություն, իսկ գնահատումը իրականացվում է բազմագործոնային համակարգով:
Մագիստրոսական
կրթության
ծրագրով
նախատեսված
գիտամանկավարժական
պրակտիկան, գործող կարգի համաձայն, կարող է անցկացվել նաև բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում հնարավորություն տալով ուսանողներին ուսումնասիրելու կրթական
ծրագրերի պետական կրթական չափորոշիչները, աշխատանքային ուսումնական պլանները,
մասնագիտական

դասընթացների

բովանդակությունը,

օգտագործվող

ուսումնամեթոդական

գրականությունը, տարբեր մասնագիտական առարկաների դասավանդման համար կիրառվող
ուսումնական պարապմունքների ձևերը, համալսարանի կրթական ու գիտական գործունեության
կազմակերպման ձևերը:
Հաշվետու

ուստարում

մագիստրատուրայի

ուսանողների

գիտամանկավարժական

պրակտիկան կազմակերպվեց ամբիոններում: Փորձը ցույց է տալիս, որ մագիստրատուրայի մի շարք
ուսանողներ 2-րդ կուրսում արդեն ի վիճակի են բակալավրիատում դասավանդելու:
2015-2016 ուս.տարվա 1-ին կիսամյակ
Մասնագիտությունը

կուրսը

Պրակտիկայի
անցկացման վայրը
Թիվ 4 ավագ դպրոց

Պրակտիկայի
սկիզբը
07.09.2015Ã

Պրակտիկայի
ավարտը
12.10.2015Ã

16.11.2015Ã
16.11.2015Ã
16.11.2015Ã
16.11.2015Ã

14.12.2015Ã
14.12.2015Ã
14.12.2015Ã
07.12.2015Ã

4-րդ
4-րդ

Թիվ 1 ավագ դպրոց
Թիվ 6 հիմն. Դպրոց
Թիվ 6 հիմն. դպրոց
Թիվ 5 հիմնական դպրոց
և հատուկ դպրոց
Թիվ 2 հիմն.դպրոց
Թիվ 2 հիմն. դպրոց

12.10.2015Ã
16.11.2015Ã

16.11.2015Ã
07.12.2015Ã

2-րդ

ՀԼԳ ամբիոն

23.11.2015Ã

14.12.2015Ã

Մանկավարժություն և
մեթոդիկա(մագիստարտուրա)

2-րդ

ՄՀ ամբիոն

23.11.2015Ã

14.12.2015Ã

Պատմություն
(մագիստրատուրա)
Իրավագիտություն
(մագիստրատուրա)

2-րդ

Պ ամբիոն

23.11.2015Ã

14.12.2015Ã

2-րդ

Ի ամբիոն

23.11.2015Ã

14.12.2015Ã

4-րդ
Պատմություն

Իրավագիտություն

Հայոց լեզու և գրականություն
Մանկավարժություն և
մեթոդիկա
Հայոց լեզու և գրականությույն
(մագիստրատուրա)

3-րդ
4-րդ
3-րդ
3-րդ
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2015-2016 ուս.տարվա 2-րդ կիսամյակ
Պատմություն

2-րդ

Թիվ 4 ավագ դպրոց

08.02.2016Ã

26.02.2016Ã

Հայոց լեզու և գրականություն

3-րդ
2-րդ
3-րդ

Թիվ 1 ավագ դպրոց
Թիվ 5 հիմն. դպրոց
Թիվ 3 հիմն.դպրոց

29.02.2016Ã
08.02.2016Ã
08.02.2016Ã

08.04.2016Ã
26.02.2016Ã
26.02.2016Ã

Պատմություն (հեռակա)

2-րդ
3-րդ
4-րդ
5-րդ

Թիվ 3 հիմն.դպրոց
Թիվ 1 ավագ դպրոց
Թիվ 6 հիմն. դպրոց
Թիվ 6 հիմն. դպրոց

08.02.2016Ã
08.02.2016Ã
07.03.2016Ã
09.03.2016Ã

26.02.2016Ã
26.02.2016Ã
28.03.2016Ã
02.04.2016Ã

Իրավագիտություն(հեռակա)

4-րդ
5-րդ

Թիվ 6 հիմն. դպրոց
Թիվ 6 հիմն. դպրոց

07.03.2016Ã
09.03.2016Ã

28.03.2016Ã
02.04.2016Ã

Հայոց լեզու և
գրականություն(հեռակա)

4-րդ
5-րդ

Թիվ 1 ավագ դպրոց
Թիվ 1 ավագ դպրոց

07.03.2016Ã
09.03.2016Ã

28.03.2016Ã
02.04.2016Ã

Մանկավարժություն և
մեթոդիկա (հեռակա)

4-րդ

Թիվ 1 ավագ դպրոց

07.03.2016Ã

28.03.2016Ã

5-րդ
1-ին

Թիվ 1 ավագ դպրոց
ՀԼԳ ամբիոն

09.03.2016Ã
04.04.2016Ã

02.04.2016Ã
22.04.2016Ã

Մանկավարժություն և
մեթոդիկա(մագիստարտուրա)

1-ին

ՄՀ ամբիոն

04.04.2016Ã

22.04.2016Ã

Պատմություն
(մագիստրատուրա)
Իրավագիտություն
(մագիստրատուրա)

1-ին

Պ ամբիոն

04.04.2016Ã

22.04.2016Ã

1-ին

Ի ամբիոն

04.04.2016Ã

22.04.2016Ã

Մանկավարժություն և
մեթոդիկա

Հայոց լեզու և գրականությույն
(մագիստրատուրա)

Ուսման

վարձավճարի

մասնակի

փոխհատուցման

գործընթաց:

Համաձայն

ՀՀ

կառավարության 2006թ. հուլիսի 27-ի թիվ 1183-Ն որոշման, ԳՊՀ-ի ուսանողական նպաստների,
պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգի, ֆակուլտետի
մանդատային հանձնաժողովի և ԳՊՀ-ի մանդատային հանձնաժողովի նիստերի համապատասխան
որոշումների 2015-2016 ուստարում ֆակուլտետի առկա ու հեռակա ուսուցման բաժիններում
վճարովի հիմուքներով սովորող թվով 222 ուսանողների (բակալավր, մագիստրոս) 1-ին և 2-րդ
կիսամյակներում ուսանողական նպաստի ձևով հատկացվել է ուսման վարձավճարի մասնակի
փոխհատուցում:
Առկա

ուսուցման

բաժնում

1-ին

կիսամյակում

ուսման

վարձավճարի

մասնակի

փոխհատուցման իրավունքից տարբեր տարակարգերով օգտվել է 75 ուսանող, 2-րդ կիսամյակում՝
49 ուսանող: Հեռակա ուսուցման բաժնում 1-ին կիսամյակում ուսման վարձավճարի մասնակի
փոխհատուցման իրավուքնից տարբեր տարակարգերով օգտվել է 39 ուսանող, 2-րդ կիսամյակում՝
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37 ուսանող: Մագիստրատուրայում 1-ին կիսամյակում ուսման վարձավճարի մասնակի զեղչման
իրավունքից օգտվել է 13 ուսանող, 2-րդում՝ 9 ուսանող:
Հաշվետու տարվա 1-ին կիսամյակում ուսման վարձավճարի մասնակի զեղչման գումարի
չափը ֆակուլտետի առկա ու հեռակա բաժիններում կազմել է 5.246.750 դրամ, 2-րդ կիսամյակում
5.283.500 դրամ: ԸՆԴԱՄԵՆԸ 10.530.250 դրամ:
2015-2016 ուս.տարում ՀՀՄ ֆակուլտետի

ուսանողների

կողմից

վճարված

ուսման

վարձավճարները: ՀՀՄ ֆակուլտետի դեկանատը հետևողական է վարձավճարները ժամանակին
հավաքագրելու գործում: Բայց պետք է նշեմ, որ այս հարցում օբյեկտիվ պատճառներով երբեմն
ծագում են դժվարություններ` հասարակության մի զգալի մասի սոցիալապես անապահով վիճակի
հետ կապված: Նման դեպքերում աշխատում ենք գտնել երկկողմանի շահավետ տարբերակներ: Այս
հարցում զգալի օգնություն էր, այսպես կոչված, սոցփաթեթների միջոցով վարձավճարների
մուծումը:
Հաշվետու տարում ֆակուլտետի ուսանողների կողմից վճարված ուսման վարձավճարների
չափը բակալավրիատի առկա ուսուցման բաժնում կազմել է 43.340.000 դրամ, հեռակա ուսուցման
բաժնում՝ 84.826.000 դրամ, մագիստրատուրայում՝ 18.250.000 դրամ: ԸՆԴԱՄԵՆԸ 146.416.000 դրամ:
ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ, ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
Մասնագիտություն

Կուրս

ՊՊ

ՎՃ

Արտ.

Վարձավճարի

Ընդամենը

չափ
ՀՀ դրամ
Հայոց լեզու և գրականություն

ՀՀ դրամ

I

3

14

-

220.000 դրամ

3.080.000 դրամ

II

3

9

-

220.0000

1.980.000

III

2

14

-

220.0000

3.080.000

IV

2

22

-

220.0000

4.840.000

Մանկավարժություն և

I

2

24

-

250.000

6.000.000

մեթոդիկա(տարրական

II

2

19

-

250.000

4.750.000

կրթություն)

III

2

13

-

250.000

3.250.000

IV

3

20

-

250.000

5.000.000

I

3

3

-

280.000

840.000

Պատմություն

Իրավագիտություն
Ընդամենը

II

2

9

-

280.000

2.520.000

III

1

9

-

280.000

2.520.000

IV

1

7

-

280.000

1.960.000

III

-

3

-

320.000

960.000

IV

1

8

-

320.000

2.560.000

27

174

43.340.000
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ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ, ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
Մասնագիտություն

Կուրս

Հայոց լեզու և գրականություն

ՊՊ

ՎՃ

Արտ.

Վարձավճարի չափ

I

18

1

180.000 դրամ

3.420.000դրամ

II

19

1

180.000

3.420.000

III

7

2

180.000

1.260.000

IV

11

1

180.000

1.980.000

V

8

180.000

1.440.000

Մանկավարժություն և

I

23

200.000

4.600.000

մեթոդիկա(տարրական

II

33

200.000

6.600.000

կրթություն)

III

25

200.000

5.000.000

IV

43

200.000

8.600.000

V

18

200.000

3.600.000

I

6

230.000

1.380.000

II

13

230.000

2.990.000

III

10

230.000

2.300.000

IV

16

230.000

3.680.000

V

7

230.000

1.610.000

I

13

260.000

3.380.000

260.000

7.540.000

260.000

4.346.000

ՀՀ դրամ

Պատմություն

Իրավագիտություն

1

1

Ընդամենը
ՀՀ դրամ

II

29

III

17

IV

36

260.000

9.360.000

V

32

260.000

8.320.000

Ընդամենը

384

1

8

84.826.000

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
Մասնագիտություն

Կուրս

ՊՊ

ՎՃ

Արտ.

Հայոց լեզու և

I

1

7

1

գրականություն

II

1

7

Մանկավարժություն և

I

1

10

մեթոդիկա(տարրական

II

1

5

Պատմություն

I
II

1
1

Իրավագիտություն

I
II

Վարձավճարի չափ
ՀՀ դրամ

Ընդամենը
ՀՀ դրամ

220.000 դրամ

1.540.000 դրամ

220.000

1.540.000

1

250.000

2.500.000

1

250.000

1.250.000

5
12

280.000
280.000

1.400.000
3.360.000

2

8

320.000

2.560.000

1

5

320.000

1.600.000

կրթություն)

1
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Կրթության

I

-

6

250.000

1.500.000

կառավարում

II

-

4

250.000

1.000.000

9

69

Ընդամենը

4

18.250.000

Գ) ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Այժմ

ներկայացնենք

2015-2016

ուս.տարում

ՀՀՄ

ֆակուլտետում

աշխատող

պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմն ըստ ամբիոնների:
2015-2016 ուս.տարում ՀՀՄ ֆակուլտետում աշխատել է 60 աշխատակից, այդ թվում`
մասնագիտական ամբիոնների 52 դասախոսներ (որոնցից 17-ը արտաքին (ներքին)
համատեղությամբ ու ժամավճարային հիմունքներով), 5 լաբորանտ, 2 գործավար, 1 գործավարի
օգնական:
ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ԲԱՇԽՈՒՄՆ՝ ԸՍՏ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Продажи

Հայոց լեզու և
գրականություն

Մանկավարժություն և
հոգեբանություն

Պատմություն

Իրավագիտություն

Մարմնակրթություն

15

11

16

8

2

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

N

Անուն Ազգանուն Հայրանուն

1.

Լուսինե Ռազմիկի
Ներսիսյան
Մհեր Սուրենի Քումունց
Թեհմինա Հարությունի
Մարության
Սուսաննա Ջիվանշիրի
Գրիգորյան
Սվետլանա Սեյրանի
Մանուչարյան

2.
3.
4.
5.

Պաշտոն
Դասախոս

Գիտական
աստիճան
Բ.գ.թ.

Գիտական
կոչում
դոցենտ

Ծննդյան
տարեթիվ
1969

Աշխ.ստաժ
ամբիոնում
18 տարի

Դասախոս

Բ.գ.թ.

դոցենտ

1972

18 տարի

Դասախոս

Բ.գ.թ.

դոցենտ

1980

16 տարի

1960

16 տարի

1981

13 տարի

Դասախոս
Ասիստենտ

Բ.գ.թ.
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6.

Ռիմա Մամիկոնի
Ստեփանյան

Ասիստենտ

7.

Մերի Անտոնի
Կարապետյան
Թամարա Բորիկի
Անդրեասյան
Էդիտա Մանվելի
Կարապետյան

1976

8 տարի

Դասախոս

1982

12 տարի

Դասախոս

1982

3 տարի

Դասախոս

1984

10 տարի

10.

Շահանե Սերգեյի Աղամյան

Դասախոս

1984

10 տարի

11.

Ինգա Աշոտի Մարգարյան

Ասիստենտ

1987

1 տարի

12.

Գոհար Կարենի Սահակյան

Ասիստենտ

1989

3 տարի

13.

Լիլիթ Լևոնի Թունյան

Դասախոս
(արտ. համ.)

Բ.գ.թ.

ասիստենտ

1987

2 տարի

14.

Հովիկ Գաստելլոյի
Մուսայելյան

Դասախոս
(ժամավճ.հիմ.)

Բ.գ.դ.

պրոֆեսոր

1968

6 տարի

15

Կիմ Բագրատի Աղաբեկյան

Դասախոս
(արտ.համատ.)

Բ.գ.դ.

պրոֆեսոր

1938

17 տարի

8.
9.

Բ.գ.թ.

Բ.գ.թ.

Հաշվետու տարում ՀԼԳ ամբիոնը ունեցել է 16 աշխատակից՝ 1 լաբորանտ (առ. 01.06.2016թ.),
15 դասախոս, որից հիմնական հաստիքով՝ 12, արտաքին համատեղությամբ ու ժամավճարային
հիմունքով՝ 3:
Հաշվետու տարում ՀԼԳ ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի միջին տարիքը եղել է
40:
Ա) ԸՍՏ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ
 Գիտությունների դոկտոր(արտ.համատեղ.) – 2
 Գիտությունների թեկնածու – 7 (որից 1-ը արտ.համատեղ.)
 Առանց գիտական աստիճանի – 6

13%
40%

Գիտությունների
դոկտոր
Գիտությունների
թեկնածու

47%

Առանց
գիտական
աստիճանի
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Բ) ԸՍՏ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ
 Պրոֆեսոր – 2(արտ.համատեղ.)
 Դոցենտ –3
 Առանց գիտական կոչման –10

13%

Պրոֆեսոր

20%

Դոցենտ
Առանց գիտական
կոչման

67%

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
N
1.

Անուն Ազգանուն
Հայրանուն
Հախվերդյան Սերգեյ

2.

Եսայան Նորայր

3.

Ղազարյան Մարինե

Դասախոս

1964 թ.

14 տարի

4.

Բալասանյան Լիլիթ

Դասախոս

1971 թ.

14 տարի

5.
6.

Շաբունց Գայանե
Խնկիկյան Օնիկ

Դասախոս
Դասախոս

1983 թ.
1940թ.

10 տարի
6 տարի

7.

Ասիստենտ/հմտղ.

1961թ.

8.

Հարությունյան
Գրիշա
Ստեփանյան Գևորգ

Դասախոս/հմտղ.

Պ.գ.դ.

պրոֆեսոր

1966թ.

9.

Գևորգյան Համլետ

Դասախոս/հմտղ.

Պ.գ.դ

պրոֆեսոր

1951թ.

10.

Դոլունց Վլադիմիր

Դասախոս/հմտղ

11.

Կարապետյան
Արմեն
Միրումյան Ժիրայր
Սարգսյան Կարեն

Ասիստենտ

1963թ.

15 տարի
/հմտղ.
13 տարի
/հմտղ.
3 տարի
հմտղ+ժմվճր
10 տարի +
ժմվճր
3 տարի

Դասախոս
Ասիստենտ

1971թ.
1978թ.

9 տարի
7 տարի

Դասախոս/հմտղ.

1984 թ.

6 տարի+ժմվճր

Դասախոս

1965 թ.

12 տարի

Դասախոս

1987թ.

ժմվճր

12.
13.
14.
15.
16.

Հայրապետյան
Վեներա
Հարությունյան
Սվետլանա
Լալայան Հրայր

Պաշտոն

Գիտական
աստիճան

Դասախոս,
ամբինի վարիչ
Ասիստենտ

Գիտական
կոչում
դոցենտ

Պ.գ.դ.

Ծննդյան
տարեթիվ
1946թ.

Աշխ.ստաժ

1971 թ.

15 տարի

1972 թ.
Պ.գ.թ.

32 տարի
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Հաշվետու տարում ամբիոնն ունեցել է 17 աշխատակից՝ 1 լաբորանտ(առ.01.06.2016թ.) և 16
դասախոս, որից հիմնական հաստիքով՝ 10, արտաքին համատեղությամբ ու ժամավճարային
հիմունքով՝ 6:
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի միջին տարիքը 49:
Ա) ԸՍՏ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ




Գիտությունների դոկտոր(արտ.համատեղ.) – 3
Գիտությունների թեկնածու – 1 (արտ.համատեղ.)
Առանց գիտական աստիճանի – 12

19%
6%

Գիտ.դոկտոր
Գիտ.թեկնածու

75%
Առ.գիտ.աստիճանի

Բ) ԸՍՏ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ
 Պրոֆեսոր (արտ.համատեղ.) – 2
 Դոցենտ –1
 Առանց գիտական կոչման – 13

13%

6%
Պրոֆեսոր

Դոցենտ
Առանց գիտ.կոչման
81%
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ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
N
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Անուն Ազգանուն
Հայրանուն
Մալիկ Թելունց
Միրաքի
Առնո Առաքելյան
Գրիգորիի
Սուրիկ Պետունց
Ավետիսի
Տիգրան Ելյան
Սեյրանի
Լենա
Գյուլնազարյան
Բորիսի
Սևակ
Արզումանյան
Սեյրանի
Սերգեյ
Խաչատրյան
Սեյրանի
Արման
Ապետնակի
Մանուչարյան

Պաշտոն

Գիտական
աստիճան
պ.գ.թ.

Գիտական
կոչում
-

Ծննդյան
տարեթիվ
1950թ.

Աշխ.ստաժ

-

-

1984թ.

8 տարի

-

-

1954թ

8 տարի

դասախոս

-

-

1983թ.

9 տարի

դասախոս/ներքին
համատեղ.

-

-

1977թ.

3 տարի

Դասախոս
/արտ.համատեղ.

-

-

1984թ.

3 տարի

Դասախոս
/արտ.համատեղ.

-

-

1979թ

1 տարի

Դասախոս
/ժամվճ.
հիմուքներով

-

1988թ

1.5 տարի

Ամբիոնի վարիչ,
դասախոս
Դասախոս
/արտ.համատեղ.
դասախոս

-

4 տարի

Հաշվետու տարում ամբիոնը ունեցել է 9 աշխատակից՝ 1 լաբորանտ, 8 դասախոս, որից
հիմնական հաստիքով՝ 3, արտ.համատեղությամբ ու ժամավճարային հիմունքով՝ 5:
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի միջին տարիքը 43:
Ա) ԸՍՏ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ
 Գիտությունների դոկտոր – 0
 Գիտությունների թեկնածու – 1
 Առանց գիտական աստիճանի – 7
0%
12%
Գիտ.դոկտոր

Գիտ.թեկնածու
Առանց գիտ.աստիճանի
88%
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2015-2016 ուս.տարում գիտական կոչում ունեցող դասախոս ամբիոնում չի եղել:
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
N
1.

Անուն Ազգանուն
Հայրանուն
Հրայր Պետրոսյան Հայկի

2.

Հայկ Պետրոսյան Հմայակի

3.

Բաբայան Գրավիկ Աշոտի

4.

Նազելի Սերյոժայի
Հախվերդյան
Կարինե Միրաքյան
Սամսոնի
Նելլի Բաղդագյուլյան
Ռաֆիկի
Գայանե Հայրապետյան
Համլետի
Կարինե Գրիգորյան
Սեյրանի
Հերմինե Ալավերդյան
Սերյոժայի
Սիլվա Ասատրյան Ժորայի

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Կարապետյան Տաթևիկ
Սամվելի

Պաշտոն
Ամբիոնի վարիչ

Գիտական
աստիճան
մ.գ.թ.

Գիտական
կոչում
դոցենտ

Ծննդյան
տարեթիվ
1982

Աշխ.ստաժ
ամբիոնում
3

մ.գ.դ.

պրոֆեսոր

1954

11

Դասախոս
/արտ.համատ./
Դասախոս
/արտ.համատ./
դասախոս

մ.գ.թ.

պրոֆեսոր

1940

1

հ. գ. թ.

դոցենտ

1971

10

դասախոս

-

-

1952

16

դասախոս

-

-

1981

15

ասիստենտ

-

-

1976

17

ասիստենտ

-

-

1976

14

դասախոս

-

-

1974

19

դասախոս

-

-

1950

19

դասախոս

-

-

1982

1

Հաշվետու տարում ամբիոնը ունեցել է 12 աշխատակից՝ 1 լաբորանտ, 11 դասախոս, որից
հիմնական հաստիքով՝ 9, արտաքին համատեղությամբ ու ժամավճարային հիմունքով՝ 2:
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի միջին տարիքը 49:
Ա) ԸՍՏ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ
 Գիտությունների դոկտոր – 1 (արտ.համատեղ.)
 Գիտությունների թեկնածու – 3 (1-ը արտ.համատեղ.)
 Առանց գիտական աստիճանի – 7
Գիտ.դոկտոր

9%
27%
64%

Գիտ.թեկնածու
Առանց
գիտ.աստիճանի
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Բ) ԸՍՏ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ
 Պրոֆեսոր (արտ.համատեղ.) – 2
 Դոցենտ –2
 Առանց գիտական կոչման – 7

Պրոֆեսոր

18%

Դոցենտ
18%
64%

Առանց
գիտ.կոչման

1. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ԱՄԲԻՈՆ
N
1.

Անուն Ազգանուն
Հայրանուն
Տիգրան Աղաբեկյան

2.

Գարիկ Գյուլամբարյան

Պաշտոն

Գիտական
կոչում
-

Ծննդյան
տարեթիվ
1974

Աշխ.ստաժ

Ամբիոնի վարիչ

Գիտական
աստիճան
-

դասախոս

-

-

1976

9

16

Հաշվետու տարում ամբիոնը ունեցել է 3 աշխատակից՝ 1 լաբորանտ, 2 դասախոս:
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի միջին տարիքը 43:
ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԻՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐՆ
ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ / 2015-2016 ՈՒՍ ՏԱՐԻ

59

ԳՊՀ 2015-2016 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն

ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԻՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐՆ
ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ / 2015-2016 ՈՒՍ. ՏԱՐԻ

Համալսարանի հավատարմագրմանը, կրթության որակին ներկայացվող կարևորագույն
պահանջներից մեկը պրոֆեսորադասախոսական համակազմի որոշակի հարաբերակցությամբ
գիտական աստիճան և կոչում ունենալու խնդիրն է: Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի
գիտական աստիճանի և կոչման ձեռք բերումը ինքնանպատակ չէ, այլ ռազմավարական:
ֆակուլտետում հիմնական հաստիքային կազմից գիտական աստիճան ունեն 9 դասախոս,
գիտական կոչում 6 դասախոս: 2016 թվականին գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան է
ստացել ֆակուլտետի 2 աշխատակից, երկուսն էլ՝ «Հայոց լեզվի և գրականության» ամբիոնից
Սվետլանա Մանուչարյանը և Ինգա Մարգարյանը:
Ֆակուլտետում կարևորվել է ուսանողների

գիտահետազոտական

գործունեությունը:

Ուսանողների գիտահետազոտական աշխատանքն ուսումնադաստիարակչական գործընթացի
հիմնական բաղկացուցիչ մասն է, որն իրականացվում է ֆակուլտետներում, ամբիոններում,
կուրսային կամ ավարտական աշխատանքներ գրելիս: Քիչ չեն այն ուսանողները, որոնք
մասնակցում են գիտաժողովների, սենինարների ինչպես մեր համալսարանում, այնպես էլ ՀՀ այլ
բուհերում:
Ուսանողների գիտահետազոտական գործունեությունը, սակայն, պլանաչափ բնույթ չի կրում
և պետք է ասել, որ այդ ոլորտում անելիքներ շատ կան: Այդ խնդրի բարելավմանը մեծապես
կնպաստի ՈՒԳԸ ստեղծումը, որի կարիքը շատ է զգացվում:
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ֆակուլտետում գիտական աստիճան և կոչում ունեցող հիմնական հաստիքով աշխատող
դասախոսների թիվը
Գիտ. կոչում
ունեցող
դասախոսներ

Գիտ. աստիճան
ունեցող
դասախոսներ

Ամբիոնը
Հայոց լեզվի և գրականության

6

3

Մանկավարժության և հոգեբան.

2

2

Պատմության

-

1

Իրավագիտության

1

-

Ֆիզ. դաստիարակ. և սպորտի

-

-

2015-2016 ՈՒՍ.ՏԱՐՎԱ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄՆ ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐԻ

Տարիքային խմբեր
Մինչև 35

35-65

65-ից բարձր

13%
35%

52%

ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ:

Վերջին

տարիներին,

պայմանավորված

ուսանողական

համակազմի

թվաքանակի նվազմամբ, ինչպես նաև նոր ուսումնական պլանների ներդրմամբ (լսարանային
ժամաքանակը, համաձայն

արդի պահանջների, իջեցված է հօգուտ ինքնուրույն աշխատանքի

ծավալի մեծացման), նվազել է ուսումնական գործընթացի համար օգտագործվող ժամաքանակը:
2015-2016 ուս.տարում ֆակուլտետի օգտագործած ժամաքանակը եղել է 26.887 (Աղյուսակ ):
2016-2017 ուս.տարում այն կազմել է 22.139 ժամ: 2015-16 ուսումնական տարում օգտագործել ենք
33.786 հաստիք: 2016-2017 ուս տարում ձևավորվել է 27.22 հաստիք:
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բեռնվածքը

Միջին ուս.ումնական

Ուղղվել է

ժամավճարային ֆոնդ

Հաստիքային կազմի վրա
բաշխվել է

Փաստացի ուսումնական
բեռնվածքը

Ստացված այլ
ստորաբաժանումներից

Տրված այլ
ստորաբաժանումների

Հաստիքների թիվը

Ամբիոնը

Հաշվարկային
ուսումնական բեռնվածք

ՀՀՄ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 2015-2016 ՈՒՍ.ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ ԵՎ
ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ԸՍՏ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ

Հայոց լեզվի և
գրականության
Մանկավարժություն և
հոգեբանության
Պատմության

7958

10.51

-

-

7985

7617

341

760

6917

8.09

1067

169

6049

5547

502

679

6288

8.0

60

114

6342

5900

442

792

Իրավագիտության

4362

5.37

149

70

4283

3957

326

797

Մարմնակրթության

1362

1.816

-

-

1362

1362

-

681

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

26887

33.786

1276

353

26021

24383

1611

3709

Հայոց լեզվի և
գրականության
Մանկավարժություն և
հոգեբանության
Պատմության

6865

9

-

-

6865

6595

270

763

5745

6.82

144

126

5763

5275

488

843

5534

6.7

-

65

5599

5146

453

835

Իրավագիտության

2793

3.2

53

49

2793

2446

347

872

Մարմնակրթության

1202

1.5

-

-

1202

1202

-

801

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

22139

27.22

197

240

22.322

20.664

1558

բեռնվածքը

Միջին ուս.ումնական

Ուղղվել է

ժամավճարային ֆոնդ

Հաստիքային կազմի վրա
բաշխվել է

Փաստացի ուսումնական
բեռնվածքը

Ստացված այլ
ստորաբաժանումներից

Տրված այլ
ստորաբաժանումների

Հաստիքների թիվը

Ամբիոնի անվանումը

Հաշվարկային
ուսումնական բեռնվածք

ՀՀՄ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 2016-2017 ՈՒՍ.ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ ԵՎ
ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԸՍՏ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ

4114
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2016-2017 ուս.տարում ժամաքանակի փոփոխություն (նվազում) կատարվել է բոլոր
ամբիոնների

ժամաքանակների

մեջ:

Այդ

իրողություննն

ուղղակի

ազդեցություն

ունի

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հաստիքների ձևավորման վրա և ցավոտ խնդիր է:
Պատկերը ըստ ամբիոնների հետևյալն է.
հհ

Ընդհանուր ժամաքանակ
2015-2016
2016-2017
7958
6865

Ամբիոնի անվանումը

Տարբերություն

1.

Հայոց լեզվի և գրականության

2.

Մանկավարժության և հոգեբանության

6917

5745

-1.172

3.

Պատմության

6288

5534

-754

4.

Իրավագիտության

4362

2793

-1.569

5.

Մարմնակրթության

1362

1202

-160

26.887

22.139

- 4.748

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

-1.093

Դ) ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Այսօրվա համալսարաններից պահանջվում է գործել` ելնելով երկրում գիտելիքահեն
հասարակության կառուցման գործընթացներում ակտիվ մասնակցության և հարատև (ցկյանս)
կրթության սկզբունքներից, նպաստել բարձրագույն կրթության որակին, հետազոտական և
նորարարական գործունեությանը: Դրանք իրականացնելու համար երկիրը կարիք ունի իրենց
ուժերին վստահ համալսարանների, որոնք ունակ են որոշելու զարգացման սեփական ուղիները,
ներդրում

ունենալու

երկրի

սոցիալական,

մշակութային

և

տնտեսական

բարեկեցության

ապահովման գործում:
Հաշվետու շրջանում ֆակուլտետի ամբիոնների ուշադրության կենտրոնում են գտնվել նրանց
աշխատակիցների

կողմից

իրականացվող

գիտահետազոտական

ու

գիտամեթոդական

աշխատանքների, տարբեր գիտաժողովներին նրանց մասնակցության, կատարված աշխատանքների
տպագրության հարցերը:
Չնայած հաշվետու ժամանակաշրջանում գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման
ուղղությամբ ֆակուլտետի ձեռք բերած հաջողություններին` դեռևս առկա են լուրջ բացթողումներ և
թերություններ.
բացակայում
են ամբիոնների
փոխհամագործակցությունը,

միջև

գիտահետազոտական

աշխատանքների

գծով

- առանձին ամբիոնների գիտահետազոտական թեմաները նորացման և արդիականացման կարիք
ունեն, ինչը խոչընդոտում է պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտական ներուժի համախմբմանը:
- նեղ է ամբիոնների գիտահետազոտական աշխատանքների թեմաների ընտրությունը, իսկ երբեմն
հեռու գործնական կիրառությունից,
- մի շարք ամբիոններում 2014-15 ուս.տարվա համեմատ իջել է գիտահետազոտական
աշխատանքներում պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընդգրկվածության աստիճանը,
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-

նախկին

երկու

ֆակուլտետների

խորհուրդներում

գրեթե

չեն

քննարկվել

ամբիոնների

գիտահետազոտական աշխատանքներին առնչվող հարցեր,
- նվազել է միջազգային հրատարակումների քանակը,
- ամբիոնների աշխատակիցներն ակտիվ մասնակցություն չեն ցուցաբերում հանրապետական ու
միջազգային գիտաժողովների աշխատանքներին,
- մի շարք դասընթացների դասավանդման գործընթացում բացակայում է մասնագիտական
գրականությունը,
- որոշ ամբիոններ գրեթե չեն նախաձեռնում և կազմակերպում գիտական նստաշրջաններ,
սեմինարներ, կլոր սեղաններ և գիտական բանավեճեր:
ՀՀՄ ֆակուլտետում ըստ ամբիոնների` 2015-2016 ուս.տարում, ինչպես նաև 2016-2017
ուս.տարում
(առ.01.12.2016)
վիճակագրությունը հետևյալն է.

կատարված

գիտահետազոտական

աշխատանքներիվի

ՀՀՄ Ֆակուլտետում հիմնական հաստիքով աշխատող դասախոսների կողմից առ 01.12.2016թ.
հրատարակած գիտական, ուսումնամեթոդական աշխատանքների
ցուցակը ըստ ամբիոնների.
Գիտ.

Ուսումնամեթոդ.

Մենագրութ

հոդվածների

աշխատանքների

-յունների

թիվը

թիվը

Հայոց լ. և գրակ.

4

-

թիվը
-

Մանկ. և հոգեբան.

7

2

-

10

Պատմության

1

-

-

1

Իրավագիտության

-

3

-

3

Ֆիզ. դաստ. և սպորտի

-

-

-

-

Ամբիոնը

Ընդամեն
ը
4

Ե) ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ
ՀՀՄ ֆակուլտետը գործում է ԳՊՀ-ի գլխավոր մասնաշենքի տարածքում. հասցեն՝ Սյունիքի
մարզ, քաղաք Գորիս, Ավանգարդ 2:
Ֆակուլտետն ունի 18 սենյակ, որոնցից 11-ը ծառայում են որպես ուսումնական լսարաններ, 7
սենյակներում տեղակայված են ֆակուլտետում գործող ամբիոնները, դեկանատը, 2-ը ծառայում են
որպես համակարգչային լսարաններ: Այս առումով, կարծում ենք, ֆակուլտետը չունի զարգացած
ենթակառուցվածքներ: Ուսումնական պարապմուքնները անհրաժեշտաբար իրականացնում ենք
եկու հերթով: Հեռակա ուսուցման բաժնի որոշ մասնագիտությունների գծով ուսումնական
պարապմուքների կազմակերպման համար օգտագործում ենք ԳՊՀ 1-ին մասնաշենքի ուսումնական
լսարանները:
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Ֆակուլտետը սպասարկող երկու համակարգչային կենտրոններում, որտեղ կազմակերպվում
են համակարգչային թեստավորմամբ ընթացիկ ստուգումները, կան ընդամենը 30 համակարգիչներ:
Որպես

ենթակառուցվածքների

շարունակական

զարգացում՝

կարծում

ենք,

ուսումնական

գործընթացը առավել արդյունավետ կդարձնի համակարգչային կենտրոնների համալրումը նոր
համակարգիչներով ու տեխնիկական այլ սարքավորումներով, ինչպես նաև պրոֆեսոր
Ա.Մարգարյանի անվան և Ստեփանոս Օրբելյանի անվան կաբինետ-լսարանների մասնագիտական
գրականության թարմացումը, ինչը պետք է կատարվի պարբերաբար:
Ինչպես ֆակուլտետում, այնպես էլ ԳՊՀ-ի գրադարանում առկա գրականությունը, բավարար
չէ ներկայիս կրթական պահանջների բավարարմանը և թարմացումը, անշուշտ, անհրաժեշտ է:
ՀՀՄ ֆակուլտետի խնդիրներիը
•
•

Կրթության որակի բարձրացումը,
ՄԿԾ-ների մշակման գործընթացի ամբողջացումը,

•

երիտասարդ կադրերի գիտական մակարդակի բարձրացումը,

•

Ամբիոնների

գիտահետազոտական

և

ուսումնամեթոդական

աշխատանքների

համակարգման, դրանց արդյունավետության բարձրացման նպատակով համապատասխան
•

նախադրյալների ստեղծումը,
ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների որակի բարելավումը,

•

ուսանողների

գիտելիքների

բազմագործոն

գնահատման

համակարգի

լրատվության

բաժնի,

հետագա

կատարելագործումն ու զարգացումը:
•

Հասարակայնության

հետ

կապերի

ու

ուսումնական

ստորաբաժանումների, ուսանողական կառույցների, գործատուների և այլ շահագրգիռ
կազմակերպությունների
ակտիվացումը,
•

ընդգրկումով`

ֆակուլտետի

գովազդարշավի

ընդլայնումը

և

ճանաչողական այցերի, նախապատրաստական դասընթացների կազմակերպման և այլ
միջոցառումների միջոցով ավագ դպրոցների աշակերտների հետ տարվող աշխատանքների
ընդլայնումը, դեպի համալսարան մուտքը դյուրացնող միջոցառումների իրականացումը,

•

ուսումնական կարգապահության բարելավումը,

•

Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերը չունեն կրեդիտային համակարգով
ուսումնառության ուղեցույց և դասընթացների տեղեկագիրք: Անհրաժեշտ է ստեղծել
կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցներ և դասընթացների տեղեկագրքեր
բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար, որոնք
պարունակում են ուսանողների ուսումնառության համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը`
մասնավորապես կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթների, ուսումնական գործընթացի
կամակերպման և գիտելիքների ստուգման ու գնահատման կարգի, առաջարկվող կրթական
ծրագրերի կառուցվածքի, բովանդակության և աշխատածավալների, ծրագրի բաղկացուցիչ
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դասընթացների և դրանցով նախանշված կրթական արդյունքների, բովանդակության ու
կրեդիտների վերաբերյալ:
•

Թեև անցել ենք կրեդիտային ուսուցման, բայց ցավոտ խնդիրներից է ներդրված համակարգի
կիրառական լիարժեքության ապահովումը համակարգի ընձեռած հնարավորությունների
շրջանակի ընդլայնման, դրա կիրառական արդյունավետության բարձրացման և առկա
ուսումնամեթոդական բազայի կատարելագործման ու կրեդիտային բոլոր պահանջներին
համապատասխանեցման միջոցով:

•

Տարբեր

կանոնակարգերի

ու

ընթացակարգերի

բացակայությունը

որոշ

դեպքերում

դժվարացնում է ուսումնական գործընթացի արդյունավետ ու ճիշտ կազմակերպումը:
•

Պրակտիկայի գործընթացի բարելավումը:

•

Անցած տարիների թերացումների ու բացթողումների վերացումը:

9.2. Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ
Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետը ԳՊՀ գիտակրթական գործունեություն
իրականացնող

կառուցվածքային

հիմնական

ստորաբաժանում

է,

որն

իրականացնում

է

բարձրագույն մասնագիտական կրթություն «Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Կենսաբանություն»,
«Քիմիա», «Դեղագործական քիմիա» մասնագիտություններով, բակալավրի և մագիստրոսի կրթական
ծրագրերով, ուսուցման առկա և հեռակա ձևերով:
ԳՊՀ-ում կառուցվածքային բարեփոխումներ և կադրային քաղաքականություն վարելու մասին
ռեկտորի 15.03.2016թ.-ի թիվ 120-Ն հրամանի համաձայն Մանկավարժական բնագիտական
մասնագիտությունների ֆակուլտետ կառուցվածքային ստորաբաժանումը վերակազմակերպվել է
Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի:
2015-2016 ուս. տարում ֆակուլտետի գործունեությունը ծավալվել է Մաթեմատիկայի և
ինֆորմատիկայի

ամբիոնի,

Կենսաբանության

և

քիմիայի

ամբիոնի,

Ֆիզիկայի

սեկտորի

գործունեության շրջանակներում, ֆակուլտետի կանոնադրությամբ ամրագրված կառավարման
մարմինների

գործունեության

և

մեկ

մշտական

հանձնաժողովի

գործունեության

շրջանակներում(նկ.1) Բնագիտական մանկավարժական մասնագիտությունների ֆակուլտետի
տարեկան աշխատանքային ծրագրի իրականացման ժամանակացույց-պլանին համապատասխան:
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նկ.1
2015-2016 ուս. տարում ֆակուլտետի ներքին համատեղությամբ և հիմնական դասախոսական
կազմում եղել է 25 դասախոս, որից 4 պրոֆեսորներ, 7 դոցենտներ, 7 ասիստենտներ, 7 դասախոսներ,
միջին տարիքը 52.6, կին-տղամարդ հարաբերակցությունը եղել է գրեթե հավասար, ինչը բնորոշ չէ
բնագիտական մասնագիտություններին(նկ.2):
2015-2016
ուս.
տարում
լրիվ
հաստիքային
համարժեքով
ուսանող/դասախոս
հարաբերակցությունը 8 է:

նկ.2
Հաշվետու տարում ֆակուլտետի ՊԴԱ կազմի ուսումնական բեռնվածքների հաշվառումն
իրականացվել է ուսումնական բեռնվածքներում ժամաքանակների հաշվարկման նորմատիվային
չափանիշների
ճշգրտման,
դասընթացների
միջֆակուլտետային
միասնականացման
և
ուսանողական հոսքերի խոշորացման միջոցով: Բերված է ուսումնական աշխատանքների ծավալի
համեմատականը 2015-2016 և 2016-2017 ուս. տարիների հետ(նկ.3):

67

ԳՊՀ 2015-2016 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն

նկ.3

Հաշվետու ժամանակահատվածում
հետևյալն է.

ուսումնամեթոդական

աշխատանքների

գծով

պատկերը

նկ.4
Հաշվետու ժամանակահատվածում
հետևյալն է.

գիտահետազոտական

աշխատանքների

գծով

պատկերը
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նկ.5

1.

2.

3.

Решение пространственной
задачи о залечивании
геофизической трещины при
наличии потока жидкости

О двух подходах к
исследованию кинематики
упругих манипуляторов.
О кинематике и управлении
движений упругих
манипуляторов.

4.

Аналитическое решение
плоской задачи о трещине,
движущейся с конечной
скоростью, попадающей в
первый сверхкритический
диапазон

5.

Обобщеннаямодельупругогом
анипулятора и
исследованиядвижений.

печ

печ.

печ.

печ.

печ.

(անվանումը, տարեթիվը) կամ
հեղինակային իրավունքի համարը
Сборник научных трудов по
материалам международной
заочной научно-практической
конференции Актуальные
направления научных
исследований XXI века: теория и
практика.
9- 2 ноября, 20 5 г , Воронеж,
т.3, № 8 часть 4 ( -4),
C.171-175
Изв. НАН Армении. Механика.
2015. Т.68. №2.С.53-67.

թիվը

Անվանումը

Հրատարակչություն, ամսագիր

Էջերի

Հ/Հ

Բնույթը

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոն

5 стр

Համահեղինակներ

Динунц А С
Давтян А В
Мартиросян Г А

15 стр.

Гукасян А.А.

Материалы 11-ого
Всероссийскогосьезда по
фундаментальным проблемам
теоретической и прикладной
механики. Казань, 2015
Сборник научных трудов
международной конференции “
Актуальные проблемы механики
сплошной среды”, Цахкадзор,
Армения, 2015, стр. 260-264.

3 стр.

Гукасян А.А.

Сборник научных трудов
международной конференции “
Актуальные проблемы механики
сплошной среды”, Цахкадзор,

5 стр.

5стр.

Мартиросян А H.
Давтян А В
Динунц А С
Мартиросян Г А

Гукасян А.А.

69

ԳՊՀ 2015-2016 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն

Армения, 2015, стр. 167-171.

6.

7.

О моделировании процесса
обслуживания манипулятором
технологического участка,

печ.

Изометрические погружения в
E3 одного класса M1
бесконечных многоугольников

Материалы международной
конференции «Экстремальная
робототехника (ЭР-2016)» СанктПетербург 2016

3 стр.

Математика в высшей школе, №1,
2016, том XII, С.31-36

7 стр.

Гукасян А.А.

Р.Ц. Мусаелян

Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոն
Հ/Հ

Աշխատանքի անվանումը

Բնույթը Հրատարակչություն, ամսագիր,
համարը, տարին, էջերը

1.

Инициирующая способность
цетилпиридиний пероксодисульфата в տպագիր
процессе окисления кумола.

2.

Содержание и активность
антиоксидантов этилацетатных
տպագիր
экстрактов растений, произрастающих в
Горисском регионе Армении.

3.

4.

5.

6

7

Химический журнал Армении,
2015, т. 66 (1), С. 26-31.

Химический журнал Армении,
2015, 68 (1), с. 40-50.

Содержание флавоноидов в листьях
нарцисса ложного, яснотки белой,
Национального Института
барбариса обыкновенного и в цветках
Здоровохранения, 2015, т. 10, N 3, с.
տպագիր
26-33.
нарцисса ложного, кизила
обыкновенного, фиалки душистой и
зверобоя продырявленного.
Антиоксидантные свойства
Национального Института
этилацетатных экстрактов растительного
Здоровохранения,
2016, т. 11, N 1,
տպագիր
происхождения. Научно-медицинский
стр. 36-40.
журнал
Экстракты некоторых лекарственных
растений как антиоксиданты.

ïå³·Çñ

Химический журнал Армении,
т.68, N4, 2015, c.17-22.

Ծավալը Համահեղինակ.
(էջ)
Варданян Л.Р.,
Довлатян, А.К.
5
Варданян, Р.Л.
Арутюнян Р.С.

10

Айрапетян С.А.,
Л. Р. Варданян,
Р. Л. Варданян

7

Âàðäàíÿí Ë.Ð.,
Àòàáåêÿí Ë.Â.,
Âàðäàíÿí Ð.Ë.,
Айрапетян С.А.

6

Айрапетян С.А.,
Варданян Л.Р.,
Варданян Р.Л..

5

Варданян Л.Р.

Научно-медицинский журнал
Определение суммарной концентрации и
Национального Института
активности антиоксидантов в
տպագիր
лекарственных растениях.
Здоровохранения, 2016, т. 11, N 2,
стр. 49-56.
Antiohidant activity of plant extracts.

տպագիր

Proceedings of the YSU, Chemistry and
Biology, 2015, N 3, p. 16-22

Варданян Л.Р.,
Àòàáåêÿí Ë.Â.,
Варданян Р.Л.

6

Vardanyan L.R
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8.

Features of plant extrats influence on the
kinetics of cumene oxidation.

9.

Антиоксидантное и прооксидантное
действие аскорбиновой кислоты.

տպագիր

Proceedings of the YSU, Chemistry and
Biology, 2015, N 2, p. 25-30.

Химия растительного сырья, 2015,
տպագիր
№ 3, с. 113-119.

10.

Содержание и активность
антиоксидантов в экстрактах растений,
Бутлеровские сообщения, 2016,
произрастающих в разных
տպագիր
№2, т.45, с.143-147.
географических зонах.

11.

Антиоксидантная активность листьев и
Химия растительного сырья, 2016,
ягод годжи (дереза обыкновенная).
տպագիր
N3, с. 41-47.

5

Vardanyan L.R

6

Варданян Л.Р.,
Айрапетян С.А.,
Варданян Р.Л.,
Арутюнян Р.С.
Варданян Л.Р.,
Варданян Р.Л.,
Денисова Т.Г..

6

Варданян Л.Р.,
Айрапетян С.А.,
Варданян Р.Л.,
Арутюнян Р.С

Ֆիզիկայի սեկտոր
Հ/հ

Աշխատանքի անվանումը

1.

Բյուրեղ-հալույթփուլայի
1
անցման
բնույթի դասակարգումը ճկուն
շղթաներով պոլիմերներում.

Բնույթը
Տպ.

Հրատարակչություն,
ամսագիր, համարը, տարին,
էջերը
Արցախի պետական
համալսարան,ԱրՊՀ, գիտ.
տեղեկագիր, 1/2016թ.

Ծավալը
(էջ)

Համահեղինակ.

5

Մովսիսյան Կ.Հ.

Հաշվետու ժամանակահատվածում ֆակուլտետի ԿՔ ամբիոնում քննարկվել և առաջադրվել է մեկ
թեկնածուական ատենախոսություն, երաշխավորել է մեկ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու հարց,
որը հաստատվել է ԲՈՀ-ի կողմից:
Ֆակուլտետի խորհուրդը տպագրության է երաշխավորել չորս ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ,
որոնցից տպագրվել են երեքը:
Հաշվետու ժամանակահատվածում Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի, Կենսաբանության և
քիմիայի ամբիոնները գիտական կենտրոնի ձևավորման հայտեր են ներկայացրել ՀՀ ԿԳՆ Գիտության
պետական կոմիտե.
 Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկայի արդի հիմնախնդիրների հետազոտման
գիտական կենտրոն(ՄԻ ամբիոն):
 Բուսական ծագմամբ հակաօքսիդիչների հետազոտության գիտական կենտրոն(ԿՔ ամբիոն):
 Ջրային(գետային)
էկոհամակարգերի
վրա
փոքր
հէկ-երի
ազդեցության
մոնիթորինգային(մշտադիտարկման) ուսումնասիրության կենտրոն(ԿՔ ամբիոն):
Հաշվետու
ժամանակահատվածում
աշխատանքներ
են
արվել
ակնարկային
դասախոսությունների, գիտական սեմինարների կազմակերպման ուղղությամբ: Մայիսի 20-ին Լոս
Անջելեսի համալսարանի քոլեջի դասախոս Ռուբեն Սիրունյանը Գորիսի պետական
համալսարանում կարդաց ակնարկային դասախոսություն մաթեմատիկական ոչ ստանդարտ
խնդիրների լուծման մեթոդիկայի վերաբերյալ: Սույն թվականի ապրիլի 20-ին Գորիսի պետական
համալսարանի
բնագիտական
մասնագիտությունների
ֆակուլտետում
տեղի
ունեցավ
«Գազաբոցավառման մեթոդով մետաղական և բետոնե կոնստրուկցիաների թաղանթապատումը
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պոլիէթիլենով» թեմայով գիտական սեմինար: Հիմնական զեկուցողն էր ֆիզիկայի սեկտորի
դոցենտ, ֆ-մ.գ.թ. Յուրիկ Հմայակի Ալումյանը, որը երկար տարիներ զբաղվում է մետաղական և
բետոնե կոնստրուկցիաների պոլիէթիլենային թաղանթապատման նոր տեխնոլոգիայի մշակմամբ:
Ֆակուլտետի ուսանողների թվակազմի վերաբերյալ (բակալավրի և մագիստրոսի կրթական
ծրագրեր) ամփոփիչ տվյալները բերված են նկ.7-ում: Հաշվարկվել և վերահսկվել է ուսանողական
շարժը.

նկ.7
2015-2016 ուս. տարում ֆակուլտետ ընդունվածների թիվը կազմել է 61 ուսանող (անվճար՝ 8,
վճարովի՝ 53):

նկ.6
2015-2016 ուս. տարում ֆակուլտետը տվել է 31 շրջանավարտներ.
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նկ.8
Ֆակուլտետի ուսանողական համակազմի (բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր)
առաջադիմության վերաբերյալ ամփոփիչ տվյալները բերված են նկ.9-ում:

նկ.9

նկ.10
Հաշվետու տարում ուսումնական պլանով նախատեսված պրակտիկաները իրականացնելու
համար

տարբեր

պետական

և

ոչ

պետական

հաստատությունների,

հիմնարկների,

կազմակերպությունների հետ կնքվել են պայմանագրեր, որոնց համապատասխան կազմակերպվել
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են ուսումնական, արտադրական ու մանկավարժական պրակտիկաներ(նկ.11): Պրակտիկայի բազա
են հանդիսացել հետևյալ հաստատությունները՝ <<Գորիսի թիվ 4 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ, <<Գորիսի
թիվ 5 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ, <<Երեմ Բադիրյան>> ՍՊԸ (դեղատուն), <<ՕգմենթԱր>> ՓԲԸ:

նկ.11
2015-2016 ուս. տարում ակտիվորեն տարվել են աշխատանքներ միջազգային ծրագրերի
համագործակցության ոլորտում: 17.05.2016թ.-18.05.2016թ. Էրազմուս+ «Գրադարանային ցանցի
աջակցության ծառայություններ» (LNSS) ծրագրի շրջանակներում մայիսի 17-18-ը Գորիսի
պետական համալսարանում անցկացվեց «Անգլերեն հատուկ նպատակների համար» թեմայով
երկօրյա դասընթաց, որին մասնակցել է ֆակուլտետի դասախոսական և վարչական
աշխատակազմը: Դասընթացավարներն էին Դրեզդենի համալսարանի դասախոսներ, պրոֆեսոր
Ջերարդ Կուլլենը և Սաբրինա Հութերը: 21.06.2016թ.-22.06.2016թ. Էրազմուս+ «Գրադարանային
ցանցի աջակցության ծառայություններ. գրադարանների արդիականացում Հայաստանում,
Մոլդովայում և Բելառուսում` գրադարանների անձնակազմի զարգացման և գրադարանային
ծառայությունների բարեփոխումների միջոցով» (LNSS) ծրագրի շրջանակներում հունիսի 21-22-ը
Գորիսի պետական համալսարանում անցկացվել է «Անգլերեն հատուկ նպատակների
համար» թեմայով երկօրյա դասընթաց, որին մասնակցել է ֆակուլտետի դասախոսական և
վարչական աշխատակազմը: Դա ծրագրի շրջանակում անցկացվող «Անգլերեն հատուկ
նպատակների համար» դասընթացի երկրորդ փուլն էր, որը վարում էին պրոֆեսոր Անջելա
Ռեպանովիչին (Բրաշովի Տրանսիլվանիայի համալսարան, Ռումինիա) և Մանոլիս Կոուկոուրակիսը
(Կրետեի համալսարան, Հունաստան):
Շարունակվում է խնդիր մնալ ֆակուլտետի ՊԴԱ կազմի մասնագիտական վերապատրաստման
և որակավորման մեխանիզմների բացակայությունը:
Հաշվետու տարվա ընթացքում շարունակվել է ֆակուլտետի գործունեությունը համալսարանի
իրավական-նորմատիվային բազայի զարգացման գործում` ԳՊՀ զարգացման հայեցակարգի
նպատակներին ու խնդիրներին, ինչպես նաև համալսարանի օրենսդրական և ներքինկազմակերպական փոփոխություններին համահունչ: Ֆակուլտետի կողմից գիտական խորհրդին
առընթեր կանոնադրական և կառուցվածքային փոփոխությունների համակարգման մշտական
հանձնաժողովի քննարկմանն է ներկայացվել ԳՊՀ-ի Բնագիտական մասնագիտությունների
ֆակուլտետի կանոնադրության նախագիծը, որը հաստատվել գիտական խորհրդի 2016թ.
հոկտեմբերի 14-ի թիվ 2 նիստում:
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Հաշվետու տարում ուսման վարձավճարների մուտքերի, վճարների ներքին և արտաքին
փոխհատուցումների մասով պատկերը հետևյալն է.

նկ.12
Ֆակուլտետի մանդատային հանձնաժողովը հաշվետու տարում կազմակերպել է ռոտացիայի
արդյունքով ուսանողների վճարովի ուսուցման համակարգից անվճար ուսուցման համակարգ և
անվճար ուսուցման համակարգից վճարովի ուսուցման համակարգ տեղափոխությունները. 20152016 ուս. տարվա 1-ին և 2-րդ կիսամյակների քննաշրջանների արդյունքների հիման վրա
ռոտացիայի արդյունքով վճարովի ուսուցման համակարգից 4 ուսանողներ տեղափոխվել են
անվճար ուսուցման համակարգ, անվճար ուսուցման համակարգից 2 ուսանողներ տեղափոխվել են
վճարովի ուսուցման համակարգ:
Հաշվետու ժամանակահատվածը ևս աչքի է ընկել տեղեկատվական արդի տեխնոլոգիաների
ներդրման և գործարկման արդյունավետությամբ: Ֆակուլտետի գործունեության
մասին
տեղեկատվության տարածման համար օգտագործվել են սոցիալական ցանցերը, պատշաճ կերպով
վարվել է «ԳՊՀ Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ» ֆեյսբուքյան էջը
(https://www.facebook.com/ԳՊՀ-Բնագիտական-մասնագիտությունների-ֆակուլտետ334459700222845/?ref=aymt_homepage_panel), որը, բացի պաշտոնական լրահոսից, ներկայացնում է
նաև ուսանողական կյանքը, ժամանցային, մշակութային միջոցառումները, առհասարակ
համալսարանական
կյանքը
և
իրադարձությունները
նկարագրող
հրապարակումներ,
լուսանկարներ, ինչպես նաև բնական և մաթեմատիկական գիտությունների վերաբերյալ զանազան
հետաքրքրաշարժ հոդվածներ՝ ապահովելով էջի գրավչությունը և հաճախելիությունը վիրտուալ
միջավայրում:
Այսպիսով, ֆակուլտետի գործունեության վիճակի վերլուծության արդյունքում ձևավորվել են
ֆակուլտետի գործունեության ներքին ուժեղ և թույլ կողմերը, արտաքին հնարավորությունները և
վտանգները.
ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ
ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ
1. Սյունիքի մարզում ֆակուլտետի
1. Ֆակուլտետի՝ գոյություն ունեցող գիտական
բարձր
վարկանիշը
և
դպրոցների
հիմնադիր-պրոֆեսորների
տարածաշրջանային
բուհերի
բարոյական և նյութական խրախուսման
շարքում
առաջատար
դիրքը
համակարգի
ներդրման
մեխանիզմների
Մաթեմատիկա, Կենսաբանություն,
անկատարություն:
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Ֆիզիկա, Քիմիա, Դեղագործական
քիմիա
մասնագիտություններով
մասնագիտական
կրթական
ծրագրեր
իրականացնելու
տեսանկյունից:
Սյունիքի մարզում ֆակուլտետի
առաջատար
դիրքը
գիտական
հրատարակությունների քանակով:
Բարձրորակ
հետազոտական
ներուժի առկայություն բնական և
մաթեմատիկական
գիտությունների
բնագավառներում:
Պարբերաբար
կազմակերպվող
միջազգային
գիտաժողովներ,
ընդլայնվող միջազգային գիտական
կապեր:
Հետազոտական
աշխատանքներում
երիտասարդ
դասախոսների
և
օժտված
ուսանողների ներգրավվածության
բարձր մակարդակ:
Հետազոտական
դպրոցների
պահպանման
և
զարգացման
ռազմավարության առկայություն:
Կայուն
գիտական
կապեր
հանրապետական
և
արտասահմանյան հետազոտական
կենտրոնների
հետ,
ԵՊՀ
լաբորատոր բազայից օգտվելու
հնարավորություն:
Գործուղվող
աշխատողների
և
սովորողների թվի աճ:
Դասախոսների
որակավորման
բարձրացման
ծրագրերում
ներառված
օտար
լեզուների
իմացության
բարելավման
պահանջ:
Դասախոսների
պարբերաբար
գնահատում
ուսանողական
հարցումների միջոցով:
Ֆակուլտետի կառավարմանը և

2. Ֆակուլտետի երիտասարդ դասախոսների,
ադմինիստրատիվ-ղեկավար
կադրերի
սատարման համակարգի ոչ բավարար
զարգացում:
3. Ֆակուլտետի
պրոֆեսորադասախոսական
կազմի մասնագիտական վերապատրաստման
և
որակավորման
մեխանիզմների
բացակայությունը:
4. Անձնակազմի
և
ուսանողների՝
օտար
լեզուների
իմացության
ոչ
բավարար
մակարդակ:
5. Ուսանողների և դասախոսների միջազգային
ակադեմիական շարժունության ոչ բավարար
մակարդակ:
6. Ուսանողների
համար
միջազգային
փոխանակումների, արտերկրում կրթական
ծրագրերին մասնակցելու խորհրդատվական
ծառայությունների բացակայություն:
7. Լրացուցիչ
ֆինանսական
հոսքերի
ներգրավման
ուղղությամբ
ֆակուլտետի
կառուցվածքային
ստորաբաժանումների
նախաձեռնության պակաս։
8. Շրջանավարտների,
նվիրատու
կազմակերպությունների
և
անհատների
ներդրումների փոքր մասնաբաժին:
9. Մասնավոր սեկտորի հետ պայմանագրային
հետազոտական
աշխատանքների
ոչ
բավարար քանակ:
10. Հետազոտական
աշխատանքների
և
մշակումների
առևտրայնացման
փորձի
(պրակտիկայի) բացակայություն:
11. Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական
ծրագրերում
մասնագիտական պրակտիկաներին քիչ
տեղ
հատկացված
լինելը,
նրանց
իրականացման
էական
բարելավման
անհրաժեշտությունը։
12. Հանրակրթական
հաստատությունների
և
դիմորդների հետ տարվող աշխատանքների
արդյունավետ համակարգի բացակայություն:
13. Ուսանողական հարցումների արդյունքների ոչ
լիարժեք օգտագործում:
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12.

13.

14.

15.

16.

որոշումների
ընդունման
գործընթացին
ուսանողների
մասնակցությունը
ապահովող
մեխանիզմներ:
Ուսման
վարձերի
զեղչերի,
կրթաթոշակների,
ռոտացիայի
կանոնակարգված
համակարգի
առկայություն:
Գրադարանի կողմից մատուցվող
ծառայություններ (էլեկտրոնային
գրականություն, առձեռն ֆոնդ,
ընթերցասրահ):
Ուսանողների
գնահատման
բազմագործոն
համակարգի
առկայություն։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ներմուծումը
կրթական
համակարգ:
Համակարգչային
լսարանի
հասանելիություն:

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. Ստեղծել
մանկավարժական
կլինիկա, որի նպատակը դպրոցների
մանկավարժներին,
նախկին
շրջանավարտներին
մասնագիտական մանկավարժական
օգնություն
ցուցաբերելն
է
և
հասարակությանը
մատուցվող
ծառայությունները:
2. Ստեղծել
մասնագիտական
վերապատրաստումների
և
որակավորումների
բարձրացման

14. Կրթական
ծրագրերում.
հատկապես
բակալավրի աստիճանում, կամընտրական
դասընթացների փոքր մասնաբաժինը, ինչը
փոքրացնում է անհատական ծրագրերով
մասնագիտանալու հնարավորությունները։
15. Ուսանողական
հետազոտական
աշխատանքները խթանող ֆակուլտետային
ՈւԳԸ-ի վերակազմակերպման ոչ բավարար
ակտիվություն:
16. Ֆակուլտետում անլար ինտերնետ կապի
հասանելիության
WI-FI
ծածկույթի
բացակայություն:
17. Լաբորատոր
սարքավորումների,
ուսումնական գույքի, գրատախտակների,
ցուցադրական
վահանակների
և
նստարանների նորացում ու փոխարինում
առավել ժամանակակից գույքով:
18. Ջեռուցման համակարգի բարելավման և
ջերմային
կորուստների
նվազեցման
ուղղությամբ նպատակաուղղված լուծումների
բացակայություն:
19. Սանհանգույցների անբավարար քանակ և
զգալի մասի անբավարար վիճակ:
20. Ֆակուլտետի լսարանների վերանորոգման
աշխատանքների, ֆիզիկայի լաբորատորիայի
առաստաղի և տանիքի վերականգնմանուժեղացման
աշխատանքների
իրականացման դանդաղում,
տարածքի
բարեկարգման,
կահավորման
աշխատանքների առկայություն:
ՎՏԱՆԳՆԵՐ
1. Ժողովրդագրական ցուցանիշների անկման
պայմաններում հանրակրթական դպրոցների
շրջանավարտների թվի զգալի նվազում:
2. ՀՀ-ում գիտության ֆինանսավորման խիստ
ցածր մակարդակը:
3. ՀՀ
բնակչության
եկամուտների
ցածր
մակարդակը:
4. Ֆինանսական դժվարությունների պատճառով
վերանորոգման,
կառուցապատման,
տեխնիկայի
և
գույքի
ձեռքբերման
հնարավորությունների սահմանափակում:
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

կենտրոն/մասնագիտական
կողմնորոշման
ինստիտուտի
հիմնում՝ հստակ աշխատելաոճով/:
Հայաստանի
երիտասարդական
հիմնադրամի
և
այլ
դրամաշնորհային, բարեգործական
ծրագրերի իրականացում:
Ձեռնարկությունների
հետ
համագործակցության ընդլայնում:
Ուսումնական
պլանով
չնախատեսված լրացուցիչ կրթության
հնարավորություններ
(դասընթացներ, սեմինարներ և այլն):
Միջազգային
կրթական,
հետազոտական
ծրագրերում
ընդգրկվածության ակտիվացում:
Ուսանողների վարձերի վճարման
այլընտրանքային
աղբյուրների
առկայություն:
ՀՀ գիտության պետական կոմիտեի
կողմից պարբերաբար հայտարարվող
մրցույթներ և դրամաշնորհներ:
Միջազգային
հետազոտական
դրամաշնորհներ
և
համատեղ
ծրագրեր:
ՀՀ
ԳԱԱ
հետազոտական
ինստիտուտների
հետ
բազմակողմանի
համագործակցություն:
Ավագ դպրոցների աշակերտների
մասնագիտական
կողմնորոշման
ուղղությամբ
տարվող
աշխատանքների
ընդլայնում՝
հանրակրթական
տարբեր
առարկաների գծով ֆակուլտետում
ամենամյա
օլիմպիադաների
անցկացում, ամառային դպրոցների
կազմակերպում:
Հեռավար
ուսուցման
հնարավորությունների ընդլայնում։
Գործատուների
և
մյուս
շահակիցների
հետ

5. Դրամաշնորհային ծրագրերի համար աճող
մրցակցություն
տեղական,
տարածաշրջանային մակարդակներում:
6. Ոչ
պետական
կառույցների
ցածր
շահագրգռվածությունը
գիտակրթական
կազմակերպությունների հետ աշխատելու
հարցում:
7. Հանրակրթական դպրոցներում կրթության և
դաստիարակության
մակարդակի
շարունակական
անկման
հետևանքով
դիմորդների
գիտելիքների
խիստ
ցածր
մակարդակ:
8. Կադրերի արտահոսք:
9. Կրթագիտական համակարգի աշխատողների
հասարակական կարգավիճակի անկում:
10. Արտաքին շահակիցների և հատկապես
գործատուների
ոչ
բավարար
մոտիվացվածությունը
և
ներգրավումը
բուհական կրթական գործընթացներում։
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համագործակցության
ընդլայնում`
կրթական ծրագրերի մշակման և
իրականացման,
պրակտիկաների
իրականացման գործընթացներում։
14. Միջբուհական համագործակցության
զարգացում ազգային և միջազգային
մակարդակներում՝
միջմասնագիտական
համատեղ
ծրագրերի
իրականացման
նպատակով։
15. ԳՊՀ-ի պաշտոնական կայքէջում
ֆակուլտետի
պատշաճ
ներկայացվածություն:

9.3 Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետը ստեղծվել է Գորիսի պետական
համալսարանի գիտական խորհրդի 17.03.2016 թ.-ի թիվ 2 նիստի թիվ 3 որոշմամբ և ռեկտորի
23.03.2016

թ.

թիվ

120-Ն

հրամանովª

ճարտարագիտական

մասնագիտությունների

և

տնտեսագիտության ֆակուլտետների հիմքի վրա:
2015–2016 ուսումնական տարում ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետը
կազմակերպել և համակարգել է բակալավրիատի առկա ուսուցման բաժնի «Էլեկտրոնային
տեխնիկա» մասնագիտության 1,2,4-րդ կուրսերի, «Էլեկտրաէներգետիկա» մասնագիտության 3-րդ
կուրսի, «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտության 1-4-րդ
կուրսերի,

մագիստրատուրայի

«Տնտեսագիտության

տեսություն»

մասնագիտության

1,2-րդ

կուրսերի, հեռակա ուսուցման բաժնի «Էլեկտրաէներգետիկա» մասնագիտության 1-5-րդ կուրսերի,
«Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտության 1-5-րդ
ուսումնական

գործընթացը,

«Տնտեսագիտության

և

ինչպես

նաև

«Էլեկտրոնիկայի

հասարակագիտության»

ու

և

«Օտար

կուրսերի

Էլեկտրաէներգետիկայի»,
լեզուների»

ամբիոնների

աշխատանքները:
Ուսումնական

տարվա

սկզբում

առկա

ուսուցման

բաժնում

ուսանողների

թիվը

բակալավրիատում կազմել է 120 ¥16 անվճար, 104 վճարովի¤, ակադեմիական խմբերի թիվը 8:
Մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ուսանողների թիվը կազմել է 46 ¥4 անվճար , 42 վճարովի¤,
ակադեմիական խմբերի թիվը 2: Հեռակա ուսուցման բաժնում ուսանողների թիվը ոււսումնական
տարվա սկզբում եղել է 277, ակադեմիական խմբերի թիվը 10: Ֆակուլտետի ուսանողների
ընդհանուր թիվը եղել է 443: Ֆակուլտետում արտոնություն ունեցող ուսանողների թիվը կազմել է 9
ուսանող, որից 5 - ը զոհված ազատամարտիկի երեխաներ են, 4 - ը մանկուց հաշմանդամ:
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Հաշվետու ուսումնական տարում ուսանողների վճարած ուսման վարձավճարները առկա և
հեռակա բաժիններում կազմել է 99.460.000 դրամ: Ուսումնական տարվա սկզբում
պայմանագրեր

առկա

և

հեռակա

բաժինների

բոլոր

ուսանողների

հետ,

կնքվել են

նշանակվել

են

կրթաթոշակները և հատկացվել ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցումներ ըստ
տարակարգերի: Հաշվետու ուստարվա 2 ուսումնական կիսամյակներում առկա բաժնում ուսման
վարձի մասնակի զեղչը կազմել է 3.835.000 ՀՀ դրամ, հեռակա բաժնում 2.763.000 դրամ, ընդամենը
6598000 դրամ, որը կազմում է ընդհանուր վարձավճարի 6.63 %-ը: Պետպատվերով սովորողների,
կրթաթոշակ ստացողների և ուսման վարձավճարի մասնակի փոխտահուցման իրավունքից
օգտվողների ցուցակներըը նախ հաստատվել է ֆակուլտետի մանդատային հանձանաժողովի, ապա
համալսարանի մանդատային հանձնաժողովի կողմից:
Ուսումնական պարապմունքներից անհարգելի բացակայությունների համար 7 ուսանող
ստացել է նկատողություն, 2 –ը` խիստ նկատողություն:
Հաշվետու ուսումնական տարում գումարվել է ֆակուլտետի խորհրդի 10 նիստ, որոնցում
քննարկվել, որոշումներ և առաջարկություններ են արվել` կապված ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման,

առարկայական

ծրագրերի

կատարման,

ուսանողների,

դասախոսների

և

ուսումնաօժանդակ աշխատակիցների կարգապահության, ուսման վարձերի հավաքագրման,
զեղչերի և կրթաթոշակների նշանակման, ակադեմիական խմբերի ավագների նշանակման,
գիտամեթոդական

աշխատանքների

կատարման,

ֆակուլտետի

աշխատանքային

պլանի

հաստատման, քննաշրջանների արդյունքների քննարկման, ակադեմիական փոխատեղման հետ:
Երկու կիսամյակում էլ ուսումնական պլանները և առարկայական ծրագրերը ընդհանուր
առմամբ կատարվել են, դասախոսները առաջնորդվել են կրեդիտային ուսուցման պահանջներով:
Ընթացիկ ստուգումները կազմակերպվել են համակարգչային թետավորմամբ, իսկ կիսամյակային
քննությունները՝ բանավոր: Համակարգչային թեստավորման անցկացման համար դասախոսները
նախապես խմբերում քննարկել են և ուսանողներին տրամադրել առարկայական թեստային
առաջադրանքները:
Ֆակուլտետի ուսանողական խորհուրդը ակտիվ մասնակցություն է ունեցել համալսարանի
ուսանողական խորհրդի և ֆակուլտետի ընդհանուր աշխատանքներին:
ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆ: Բակալավրիատի առկա ուսուցման բաժնում ձմեռային քննաշրջանի
արդյունքները ըստ մասնագիտությունների.
«Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում»
1-ին կուրս - 16 ուսանող, առաջադիմությունը 94.4%
2-րդ կուրս - 25 ուսանող, առաջադիմությունը 96%
3-րդ կուրս - 17 ուսանող, առաջադիմությունը 100%
4-րդ կուրս - 25 ուսանող, առաջադիմությունը 92%
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«Էլեկտրոնային տեխնիկա»
1-ին կուրս - 15 ուսանող, առաջադիմությունը 80%
2-րդ կուրս - 5 ուսանող, առաջադիմությունը 80%
4-րդ կուրս - 6 ուսանող, առաջադիմությունը 83.3%
«Էլեկտրաէներգետիկա»
3-րդ կուրս - 7 ուսանող, առաջադիմությունը 85.7%
«Տնտեսագիտության տեսությու»>, մագիստրատուրա
1-ին կուրս- 22 ուսանող, առաջադիմությունը 90.9%
2-րդ կուրս - խումբ, 24 ուսանող, առաջադիմությունը 100%
Այսպիսով, ձմեռային քննաշրջանից հետո ֆակուլտետի բակալավրիատի առկա ուսուցման
բաժնի «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտության 4 կուրսերի
ընդհանուր ուսման առաջադիմությունը կազմել է 95.2% (85 ուսանողից 4 պարտք), եղել է 14
գերազանցիկ,

36

լավ

«Էլեկտրաէներգետիկա»

առաջադիմությամբ

ուսանող:

մասնագիտությունների

4

«Էլեկտրոնային

ակադեմիական

տեխնիկա»

խմբերի

և

ընդհանուր

առաջադիմությունը կազմել է 81.8% (33 ուսանողից 6 պարտք), եղել է 1 գերազանցիկ, 7 լավ
առաջադիմությամբ
ուսանող:
Մագիստրատուրայի
«Տնտեսագիտության
տեսություն»
մասնագիտության 2 ակադեմիական խմբերի ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 95.6% (46
ուսանողից 2 պարտք), եղել է 5 գերազանցիկ, 25 լավ առաջադիմությամբ և 1 ուսանող հեռացվել է:
Հեռակա ուսուցման բաժնում ձմեռային քննաշրջանի արդյունքներն են
«Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում»
1-ին կուրս - 23 ուսանող, առաջադիմությունը 95.6%
2-րդ կուրս - 40 ուսանող, առաջադիմությունը 90%
3-րդ կուրս - 32 ուսանող, առաջադիմությունը 78.1%
4-րդ կուրս - 29 ուսանող, առաջադիմությունը 82.7%
5-րդ կուրս - 33 ուսանող, առաջադիմությունը 87.8%
«Էլեկտրաէներգետիկա»
1-ին կուրս - 29 ուսանող, առաջադիմությունը 55%
2-րդ կուրս - 26 ուսանող, առաջադիմությունը 57.6%
3-րդ կուրս - 8 ուսանող, առաջադիմությունը 87.5%
4-րդ կուրս - 22 ուսանող, առաջադիմությունը 90.9%
5-րդ կուրս - 38 ուսանող, առաջադիմությունը 97.3%
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Այսպիսով, ձնեռային քննաշրջանից հետո ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման բաժնի
«Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտության 5 ակադեմիական
խմբերի ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 84.7% (157 ուսանողից 24 ակադեմիական
պարտք), եղել է 14 գերազանցիկ, 36 լավ առաջադիմությամբ ուսանող:

«Էլեկտրաէներգետիկա»

մասնագիտության 5 ակադեմիական խմբերի ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 77.2% (123
ուսանողից 28 ակադեմիական պարտք), եղել է 1 գերազանցիկ, 11 լավ առաջադիմությամբ ուսանող,
1 ուսանող հեռացվել է:
Բակալավրիատի առկա ուսուցման բաժնում ամառային քննաշրջանի արդյունքներն են
«Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում»
1-ին կուրս - 16 ուսանող, առաջադիմությունը 87.5%
2-րդ կուրս - 25 ուսանող, առաջադիմությունը 92%
3-րդ կուրս - 17 ուսանող, առաջադիմությունը 88.2%
4-րդ կուրս - 25 ուսանող, առաջադիմությունը 100%
«Տնտեսագիտության տեսություն», մագիստրատուրա
1-ին կուրս - 21 ուսանող, առաջադիմությունը 90.4%
2-րդ կուրս - 26 ուսանող, առաջադիմությունը 100%
«Էլեկտրոնային տեխնիկա»
1-ին կուրս - 12 ուսանող, առաջադիմությունը 66.6 %
2-րդ կուրս - ուսանող, առաջադիմությունը 100%
4-րդ կուրս - 6 ուսանող, առաջադիմությունը 100%
«Էլեկտրաէներգետիկա»
3-րդ կուրս - 7 ուսանող, առաջադիմությունը 85.7%
Այսպիսով, ամառային քննաշրջանից հետո ֆակուլտետի բակալավրիատի առկա ուսուցման
բաժնի

«Ձեռնարկությունների

տնտեսագիտություն

և

կառավարում»

մասնագիտության

4

ակադեմիական խմբերի ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 92.7% (83 ուսանողից 6
ակադեմիական պարտք), եղել է 22 գերազանցիկ, 37 լավ առաջադիմությամբ ուսանող, 1 ուսանող
հեռացվել է: «Էլեկտրոնային տեխնիկա» և «Էլեկտրաէներգետիկա» մասնագիտությունների 4
ակադեմիական խմբերի ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 83.8% (31 ուսանողից 5
ակադեմիական պարտք), եղել է 1 գերազանցիկ, 8 լավ առաջադիմությամբ, 2 ուսանող հեռացվել է:
Մագիստրատուրայի «Տնտեսագիտության տեսություն» 2 ակադեմիական խմբերի ընդհանուր
առաջադիմությունը կազմել է 95.7% (47 ուսանողից 2 պարտք), եղել է 8 գերազանցիկ, 29 լավ
առաջադիմությամբ ուսանող և 1 ուսանող հեռացվել է:
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Հեռակա ուսուցման բաժնում ամառային քննաշրջանի արդյունքներն են
«Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում»
1-ին կուրս - 23 ուսանող, առաջադիմությունը 69.5%
2-րդ կուրս - 42 ուսանող, առաջադիմությունը 80.9%
3-րդ կուրս - 30 ուսանող, առաջադիմությունը 80%
4-րդ կուրս - 26 ուսանող, առաջադիմությունը 88.4%
5-րդ կուրս - 36 ուսանող, առաջադիմությունը 97.2%
«Էլեկտրաէներգետիկա»
1-ին կուրս - 27 ուսանող, առաջադիմությունը 59.2%
2-րդ կուրս - 26 ուսանող, առաջադիմությունը 72%
3-րդ կուրս - 9 ուսանող, առաջադիմությունը 66.6%
4-րդ կուրս - 23 ուսանող, առաջադիմությունը 86.9%
5-րդ կուրս - 41 ուսանող, առաջադիմությունը 68%
Այսպիսով, ամառային քննաշրջանից հետո ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման համակարգի
«Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտության 5 ակադեմիական
խմբերի ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 84% (157 ուսանողից 25 ակադեմիական պարտք),
եղել

է

4

գերազանցիկ, 28

լավ

առաջադիմությամբ

ուսանող, 6

ուսանող

հեռացվել

է:

«Էլեկտրաէներգետիկա» մասնագիտության 5 կուրսերի ընդհանուր ուսման առաջադիմությունը
կազմել է 70.4% (125 ուսանողից 37 պարտք), եղել է 1 գերազանցիկ, 4 լավ առադամիությամբ
ուսանող, 5 ուսանող հեռացվել է:
Ընդհանուր առմամբ հաշվետու ուսումնական տարում 2 քննաշրջանների արդյունքում առկա
ուսուցման համակարգից հեռացվել է 5 ուսանող, իսկ հեռակա բաժնիցª 14 ուսանող:
Ամբողջ ուսումնական տարում առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերից զինվորական
ծառայության են մեկնել 27 , վերականգնվել 35 ուսանող:
ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ: Առկա և հեռակա բաժինների ամփոփիչ ատեստավորումներն
իրականացվել

են

2016

թ.

մայիս

ամսինª

նախապես

ռեկտորի

կողմից

հաստատված

ժամանակացույցով և ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովներով:
Առկա ուսուցման բաժնի «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում»
մասնագիտության ավարտական խմբից ամփոփիչ քննության թույլատրված 25 ուսանողից 10-ը
ստացել է գերազանց, 11-ը լավ, 4-ը բավարար գնահատական: Նույն խմբի ավարտական
աշխատանքների պաշտպանության արդյուքներն ենª 12 գերազանց, 12 լավ, 1 բավարար: 2 ուսանող
ավարտել է գերազանցության դիպլոմով: «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության
ավարտական խմբից ամփոփիչ ատեստավորմանը թույլատրված 26 ուսանողից մագիստրոսական
թեզի պաշտպանությունից 6-ը ստացել է գերազանց, 19-ը լավ, 1-ը բավարար գնահատական:
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«Էլեկտրոնային տեխնիկա» մասնագիտության ավարտական խմբից ամփոփիչ ատեստավորմանը
թույլատրված 6 ուսանողից 2-ը ստացել է գերազանց, 1-ը լավ, 3-ը բավարար գնահատական, իսկ
ավարտական աշխատանքի պաշտպանությունից` 2-ը ստացել է գերազանց, 1-ը լավ, 4-ը բավարար
գնահատական (1 ուսանող նախորդ ուսումնական տարում վերականգնվել է):
Հեռակա ուսուցման բաժնի «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում»
մասնագիտության ավարտական խմբից նույն առարկայից ամփոփիչ քննությանը թույլատրված 35
ուսանողից

3-ը

ստացել

է

գերազանց,

18-ը

լավ,

14-ը

բավարար

գնահատական,

իսկ

միկրոտնտեսագիտություն առարկայից՝ 4-ը գերազանց, 18-ը լավ, 13-ը բավարար գնահատական:
«Էլեկտրաէներգետիկա» մասնագիտության ավարտական խմբից ամփոփիչ ատեստավորմանը
թույլատրված 38 ուսանողից 1-ը ստացել է գերազանց, 11-ը լավ, 26-ը բավարար գնահատական:
Նույն խմբի ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքներն են՝ 1 գերազանց, 13
լավ, 24 բավարար:
Այսպիսով, 2015-2016 ուս.տարում ֆակուլտետի առկա ուսուցման բաժինն ավարտել է 57
ուսանող, իսկ հեռակա բաժինը` 73 ուսանող, ընդամենը 130 ուսանող:
ՊՐԱԿՏԻԿԱ: Հեռակա բաժնի «Էլեկտրաէներգետիկա»
արտադրական և

նախաավարտական

մասնագիտության ուսանողների

պրակտիկաները անցկացվել

են <<Արմենտել>> ՓԲԸ

Գորիսի մասնաճյուղում, իսկ նույն մասնագիտության առկա բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողների
արտադրական պրակտիկանª «Քոնտուր գլոբալ» ՓԲԸ-ում, «Որոտանի ՀԷԿ-երի» համակարգում և
բարձրավոլտ

էլեկտրոցանցում:

հիդրոէլեկտրակայանի

Ուսանողները

կառուցվածքին,

այցելել

աշխատանքին,

են

Որոտան

ռելեական

ՀԷԿ,

ծանոթացել

պաշտպանության

և

ավտոմատիկայի սխեմաներին, էլեկտրագեներատորի վերանորոգմանը: Շինուհայրի բարձրավոլտ
ենթակայանում
ուսանողները
ծանոթացել
են
բարձրացնող
տրանսֆորմատորների,
կոնդենսատորային մարտկոցների, պարպիչների և այլ էլեկտրասարքավորումների կառուցվածքին
ու աշխատանքին:
«Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտության առկա և
հեռակա

բաժինների

ուսանողների

արտադրական

և

նախաավարտկան

պրակտիկաները

անցկացվել են հետևյալ կազմակերպություններում
Առկա կրթաձև, 3-րդ կուրս


«Արարատ» բանկի Գորիսի մասնաճյուղ /5 հոգի,



Գորիսի տարածքային հարկային տեսչություն /5 հոգի,



«Հայկ-Ժոս» ՍՊԸ /ալրաղաց/ /5 հոգի,



«Տաթևեր» ՍՊԸ /1 հոգի,



Հարթաշենի գյուղապետարան /1 հոգի:

Առկա կրթաձև, 4-րդ կուրս


Գորիսի տարածքային հարկային տեսչություն /4 հոգի
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Գորիսի հաշվապահական կենտրոն /6 հոգի



«Դիաննա» հյուրանոցային համալիր /2 հոգի



Գորիսի Գամմա ԲԲԸ /5 հոգի



«Աուգմենտ Ար – Ինստիգեյթ» /2 հոգի




«Արարատ» բանկի Գորիսի մասնաճյուղ /3 հոգի
Գորիսի միկրոշարժիչների գործարան /1 հոգի



«Հար-Մար» մարկետ ՍՊԸ /1 հոգի



Գորիսի ՎՏԲ բանկ /1 հոգի:

Հեռակա կրթաձև, 4-րդ կուրս,


«Արարատ» բանկի Գորիսի մասնաճյուղ /1 հոգի



Գորիսի Գամմա ԲԲԸ /3 հոգի



Խնձորեսկի, Շինուհայրի, Քարահունջի, Վարդանիձորի գյուղապետարաններ /1-ակական
հոգի



«Որոտան ջրեր» ընկերություն /1 հոգի



Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ /1 հոգի:

Հեռակա կրթաձև, 5-րդ կուրս


«Արարատ» բանկի Գորիսի մասնաճյուղ /8 հոգի



Գորիսի Գամմա ԲԲԸ /1 հոգի



«Հայկ-Ժոս» ՍՊԸ /ալրաղաց/ /1 հոգի,



Խնձորեսկի, Շինուհայրի, Կոռնիձորի գյուղապետարաններ /1-ակական հոգի,



Ջերմուկի առողջարան /1 հոգի:

Պրակտիկաները անցել են կազմակերպված և արդյունավետ: Պրակտիկանտները
համապատասխան ամբիոններ են ներկայացրել պրակտիկայի օրագրերը և հաշվետվությունները:
Ուսանողների պրակտիկայի ընթացքում ստացած գործնական գիտելիքները գնահատվել են
պրակտիկայի կազմակերպության կողմից տրամադրված ղեկավարի և համալսարանի կողմից
կցված ղեկավարի կողմից:
ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
Տնտեսագիտության ամբիոն
Հաշվետու տարում ամբիոնի հաշվարկային ուսումնական բեռնվածքը կազմել է 10071 ժամ,
որից

5071

առկա

մագիստրատուրայում:

բակալվրիատում,
Այլ

ուսումնական

2440

հեռակա

բակալավրիատում,

ստորաբաժանումներին

տրվել

է

2560
775

առկա

ժամ,

այլ

ուսումնական ստորաբաժանումներից ստացվել է 400 ժամ: Փաստացի ուսումնական բեռնվածքը
կազմել է 9696 ժամ, հաստիքային կազմի վրա բաշխվել է 9299 ժամ, 397 ժամ մնացել է ժամավճար:
Հաստիքների թիվը եղել է 12.4: Միջին ուսումնական բեռնվածքը կազմել է 750 ժամ:
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Ամբիոնում աշխատել է 14 դասախոս, որից 4 տնտեսագիտական գիտությունների
թեկնածուները 1.5 դրույքով, 1 տնտեսագիտության թեկնածու 0.5 դրույքով, 2 դասախոս 1 դրույքով, 4
դասախոս 0.5 դրույքով, մյուսները 0.25 դրույքով: Ամբիոնն ունեցել է 1 կաբինետի վարիչ: Ամբիոնում
գումարվել է 13 նիստ: Ամբիոնն ունի ուսումնական պլաններով նախատեսված բոլոր առարկաների
ուսումնական աշխատանքային ծրագրերը: Ամբիոնի նիստերում լսվել, քննարկվել և որոշումներ են
կայացվել ուսումնական, կարգապահական և գիտամեթոդական հարցերի վերաբերյալ, կատարվել
են դասալսումներ:
Ամբիոնի դասախոս Մարգարիտա Առուստամյանը ստացել է դոցենտի գիտական կոչում, իսկ
Շահանե Բաղդասարյանի թեկնածուական թեզը անցել է նախապաշտպանությունը և առաջիկայում
կներկայացվի պաշտպանության:
Ամբիոնի վարիչ Գուրգեն Մինասյանը և մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանող Հայկ
Բաբայանը մասնակցել են HERITAG ծրագրի շրջանակներում Թբիլիսիում և Իսպանիայում
կայացած «Զբոսաշրջության կառավարման և կիրառական գեոինֆորմացիայի միջդիսցիպլինար
բարեփոխումներ» թեմայով դասընթացներին: Նախատեսվում է նշված ծրագրի շրջանակներում
լաբորատորիա ստեղծել ֆակուլտետում:
Ամբիոնի 2016-2017 ուս. տարվա հաշվարկային ուսումնական բեռնվածքը կազմել է 7561 ժամ,
որից

3755

առկա

մագիստրատուրայում:

բակալվրիատում,
Այլ

ուսումնական

2063

հեռակա

բակալավրիատում,

ստորաբաժանումներին

տրվել

է

1743
852

առկա

ժամ,

այլ

ուսումնական ստորաբաժանումներից ստացվել է 80 ժամ: Փաստացի ուսումնական բեռնվածքը
կազմել է 6789 ժամ, հաստիքային կազմի վրա բաշխվել է 6130 ժամ, 659 ժամ մնացել է ժամավճար:
Հաստիքների թիվը եղել է 8.11: Միջին ուսումնական բեռնվածքը կազմել է 613 ժամ: Ամբիոնում այժմ
աշխատում է 10 դասախոս, որից 2 տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածուները 1.25 դրույքով,
1 տնտեսագիտության թեկնածու 1.125 դրույքով, 1 տնտեսագիտության թեկնածու 1 դրույքով, 1
դոցենտ 1 դրույքով, 1 դասախոս 0.625 դրույքով, 1 դասախոս 0.5 դրույքով, 1 դասախոս 0.375 դրույքով:
Ամբիոնի դասախոսների կողմից հաշվետու ուսումնական տարում հրատարակվել են
հետևյալ

գիտամեթոդական

աշխատանքները

(1

մենագրություն,

3

ուսումնամեթդական

աշխատություն, 14 գիտական հոդված) :
Մ.Առուստամյան
1. ՀՀ բուհական համակարգի ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները, Ֆինանսներ
էկոնոմիկա, N 1-2, 2015թ., էջ 6-8:

և

2. Մոտիվացիայի դերը ԲՈՒՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատանքում, Ֆինանսներ և
էկոնոմիկա, N 1-2, 2015թ., էջ 78-80:
3.ՀՀ պետական բուհերի կառավարման կատարելագործման հիմնախնդիրները, Ֆինանսներ

և

էկոնոմիկա, N 3-4, 2015թ., էջ 4-9:
4. Ուսանողների

շարժունությունը ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում, Ֆինանսներ

և

էկոնոմիկա, N 3-4, 2015թ., էջ 31-33:
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5. SWOT վերլուծությունը որպես կառավարման համակարգի կատարելագործման ուղիների
բացահայտման մեթոդ, Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ, N 8, 2015թ.
էջ 221-232:
6. ՀՀ բուհերի կառավարման իրավակազմակերպական հիմքերը, Տնտեսության

զարգացման և

կառավարման հիմնախնդիրներ, N 8, 2015թ. էջ 180-193:
7. ԲՈՒՀ-ի կառավարման համակարգի կատարելագործման հիմնախնդիրները (մենագրություն),
Գրիգոր Տաթևացի,Երևան, 2015թ. էջ 1-162:
8. Գործարարության ծրագրի կառուցվածքը և մշակման սկզբունքները (ուսումնամեթոդական
ձեռնարկ), Գրիգոր Տաթևացի, Երևան, 2015թ. էջ 1- 82:

Շ. Բաղդասարյան
1. Փոքր և միջին ձեռնարկութությունների արդի դերը տնտեսական համակարգում, ֆինանսներ և
էկոնոմիկա, հ. 3-4 (175-176), 2015թ., էջ 65-67:
2. Փոքր և միջին գործարարություն զարգացման համեմատական վերլուծությունը ֆինանսներ և
էկոնոմիկա, հ. 5-6 (177-178), 2015թ., էջ 48-50:
3. ՓՄՁ ոլորտի զարգացման ֆինանսավորման հիմնախնդիրները, Հաշվապահական հաշվառման և
աուդիտի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Միջբուհական գիտաժողով, Երևան, Հյուսիասյին
Համալսարան 2015թ., էջ 24-33:
4. Փոքր և միջին կազմակերպությունների հարկման բարելավման ուղիները, ֆինանսներ և
էկոնոմիկա, հ.3-4 (187-188), 2016թ., էջ 85-87:
5. Փոքր և միջին կազմակերպությունների զարգացման ֆինանասավորման հիմնախնդիրները, Հայոց
ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման հիմնախնդիրները միջազգային գիտաժողով,
Երևան, Հյուսիսային Համալսարան 2016թ., էջ 320-327:
6. Փոխառությունների հասանելիությունը ՀՀ ՓՄՁ ոլորտի ֆինանսավորման համակարգում,
ֆինանսներ և էկոնոմիկա, հ. 7-8 (191-192), 2016թ., էջ 71-74:
Ս. Պողոսյան, Ն. Խաչատրյան
1. Բոլոնիայի գործընթացի տնտեսական հիմնախնդիրները, ֆինանսներ և էկոնոմիկա Հ. 1-2 (173174), 2015թ., էջ 56-57”
Հ. Հովսեփյան, Ս. Պողոսյան
1. <<Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում>> (ըստ ճյուղերի) մասնագիտության
ավարտական և կուրսային աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ, Գորիսի
Պետական Համալսարան, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 2015թ., էջ 1- 110 էջ:
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Լ. Հովսեփյան
1. Մեթոդական ցուցումներ և աշխատանքային ծրագիր <<Տնտեսագիտության տեսություն>>
առարկայից անհատական աշխատանքների կատարման համար (առկա և հեռակա ուսուցման
ուսանողների համար), Գորիսի Պետական Համալսարան, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 2015թ.էջ
1-52:
«Էլեկտրոնիկայի և էլեկտրաէներգետիկայի» ամբիոն
Ամբիոնի մեկ տարվա հաշվարկային ուսումնական բեռնվածքը կազմել է 6628 ժամ, որից 3848
առկա բակալավրիատում, 4079 հեռակա բակալավրիատում, 378 մագիստրատուրայում, տրվել է այլ
ուսումնական ստորաբաժանումներին 210, ստացվել է այլ ուսումնական ստորաբաժանումներից
1299 ժամ: Փաստացի ուսումնական բեռնվածքը կազմել է 7927 ժամ, որը բաշխվել է 9.85 դասախոսի
վրա ՝ տարբեր դրույքաչափերով (6 գ.թ., դոցենտ և 8 դասախոս): Միջին ուսումնական բեռնվածքը
կազմել է 736.7 ժամ: Ամբիոնն ունեցել է 2 լաբորատորիայի վարիչ, 1 ավագ լաբորանտ: Գումարվել է
14 ամբիոնի նիստ: Ամբիոնում կան ուսումնական պլաններով նախատեսված բոլոր առարկաների
ուսումնական աշխատանքային ծրագրերը, գրականությունը, կուրսային նախագծերի և լաբորատոր
աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումները: Տեխնիկական գրականության մեծ մասը
տեղադրված է համալսարանի գրադարանի էլեկտրոնային բազայում: Ամբիոնի նիստերում լսվել,
քննարկվել և որոշումներ են կայացվել ուսումնական, կարգապահական և գիտամեթոդական
հարցերի վերաբերյալ, կատարվել են դասալսումներ: Ամբիոնի դասախոս Վարդգես Հովսեփյանը
սովորում է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ասպիրանտուրայում,
հանձնել է թեկնածուական մինիմումները և աշխատում է թեկնածուական թեզի վրա: Ամբիոնի
դասախոս Զարեհ Գրիգորյանը պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն և ստացել ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան: Ամբիոնի դասախոսները
ակտիվ մասնակցություն են ունեցել 2015 թ. հունիսին կայացած անգլերեն լեզվի
վերապատրաստման դասընթացներին, իսկ դոցենտ Հայկ Մարտիրոսյանը մասնակցել է HERITAG
ծրագրի շրջանակներում Թբիլիսիում կայացած <<Զբոսաշրջության կառավարման և կիրառական
գեոինֆորմացիայի

միջդիսցիպլինար

բարեփոխումներ>>

թեմայով

դասընթացներին:

<<Էլեկտրոնիկայի և էլեկտրաէներգետիկայի>> ամբիոնի 2016-2017 ուս.տարվա հաշվարկային
ուսումնական բեռնվածքը կազմել է 5203 ժամ, որից 2579 ժամ առկա բակալավրիատում, 2624 ժամ
հեռակա բակալավրիատում, տրվել է այլ ուսումնական ստորաբաժանումներին 30 ժամ, ստացվել է
այլ ուսումնական ստորաբաժանումներից 969 ժամ: Փաստացի ուսումնական բեռնվածքը կազմել է
6067 ժամ, որը բաշխվել է 7.88 հաստիքի վրա՝ տարբեր դրույքաչափերով (5 գ.թ., դոցենտ

և 9

դասախոս): Միջին ուսումնական բեռնվածքը կազմել է 416.2 ժամ:
Ամբիոնի դասախոսների կողմից հաշվետու ուսումնական տարում հրատարակվել են
հետևյալ գիտամեթոդական աշխատանքները (2 ուսումնամեթոդական աշխատություն, 4 գիտական
հոդված):
1. Դինգչյան Ա.Է.: <<Պինդմարմնային սարքերի ֆիզիկական հիմունքներ>> դասընթացի լաբորատոր
աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ: Երևան, ճարտարագետ, 2015:
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2.

Ս.Մ.Պողոսյան,

<<Բացարձակ

և

Յու.Ս.Սաֆարյան:
հարաբերական

<<Մաթեմատիկական

վիճակագրական

վիճակագրություն>>

մեծություններ,

դասընթացի

վիճակագրական

միջին

արժեքներ>> թեմայով մեթոդական ցուցումներ: <<Կոմպ. Թրեվլ>> ՍՊԸ, Գորիս, 2015:
3.Տ.Վ.Վանդունց, Լ.Սուքոյան, Վ.Բունիաթյան: Ֆեռոէլեկտրիկ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ կառուցվածքի
բնութագրերը ըստ հաճախության մոդուլացված լուսային ազդանշանի ռեժիմում: ՀՀ ԳԱԱ և ՀԱՊՀ
տեղեկագիր, տեխն.գիտ.սերիա. Հ 8, թվ 1, 37-43 էջեր, Երևան, 2015:
4.Т.В.Вандунц, Н.С.Ахвердян. Возможные связи стилей мышления и личноистных черт.Труды
международной научной конференции, 28 сенр.-2 окт.,том 2, стр.26-30, Горис, 2015:
5. Հովսեփյան Վ.Վ.: Տրանսֆորմատորային կապով ինդուկցիոն ջրատաքացուցիչի ցրման հոսքի
հաշվարկ

փաթույթների

համակենտրոն

իրականացման

դեպքում:Հայաստանի

ազգային

պոլիտեխնիկական համալսարանի լրաբեր, մաս 2, 431-439, 2015:
6. Овсепян В.В.Индукционный водонагреватель с трансформаторной связью с одновитковой
короткозамкнутой медной трубкой. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան բանբեր,
թիվ 1, 68-77, 2015:
Օտար լեզուների ամբիոն
Ամբիոնի հաշվարկային ուսումնական բեռնվածքը կազմել է 5572 ժամ, որից առկա
բակալավրիատում 3748, հեռակա բակալավրիատում 1399, մագիստրատուրայում 427 ժամ:
Հաստիքային կազմի վրա բաշխվել է 5572 ժամ: Ստացված հաստիքների թիվը 6.5: Միջին
ուսումնական բեռնվածքը 857 ժամ: Ամբիոնում աշխատել է 7 դասախոս, 1 լաբորանտ: Գումարվել է
11

ամբիոնի

նիստ:

Սահմանաված

ժամանակացույցով

անցկացվել

են

ստուգարքներն

ու

քննությունները: Ամբիոնի նիստերում քննարկվել և լուծումներ են տրվել բազմաթիվ ուսումնական ու
կազամակերպչական հարցերի: Կատարվել են փոխադարձ դասալսումներ: Տեսական սեմինարների
ընթացքում ամբիոնի դասախոսները հանդես են եկել զեկուցումներով, մասնակցել են
համալսարանական միջոցառումներին: Ամբիոնի դասախոսները մասնակցել են Էրազմուս + ծրագրի
շրջանակներում <<Գրադարանային ցանցի աջակցության ծառայություններ>> ծրագրի համար
մայիս- հունիս ամիսներին համալսարանում կազմակերպված <<Անգլերեն հատուկ նպատակների
համար>> դասընթացներին, որը նախատեսված էր դասախոսների ու գրադարանի անձնակազմի
անգլերեն լեզվի իմացության կատարելագործման համար: Ամբիոնի դասախոս Լիանա Օհանյանը
ստացել է մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:
Ամբիոնի 2016-2017 ուս.տարվա հաշվարկային ուսումնական բեռնվածքը կազմել է 3056 ժամ,
որից առկա բակալավրիատում 1644, հեռակա բակալավրիատում 958, մագիստրատուրայում 454
ժամ: Հաստիքային կազմի վրա բաշխվել է 3056 ժամ: Ստացված հաստիքների թիվը 4: Ամբիոնում
այժմ աշխատում է 7 դասախոս:
Ֆակուլտետի ենթակառուցվածքներն են՝
1. Էլեկտրոնիկայի լաբորատորիա
2. Էլեկտրատեխնիկայի լաբորատորիա
3. Էլեկտրաէներգետիկայի լաբորատորիա
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4. Համակարգչային լսարան
5. Օտար լեզուների մասնագիտացված լսարան
Հաշվետվությունը լսվել, քննարկվել ու հավանության է արժանացել Ճարտարագիտության և
տնտեսագիտության ֆակուլտետի խորհրդի 2016 թվականի դեկտեմբերի 13 -ի թիվ 3 նիստում:

10. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Միջազգային համագործակցության և որակի ապահովման բաժինը հաշվետու տարում
հիմնական գործառույթներն իրականացրել է միջազգային ինստիտուցիոնալ տարբեր ծրագրերում
ԳՊՀ-ի ներգրավման ուղղությամբ:
Արտաքին կապերի զարգացումը և համալսարանի միջազգայնացումը ԳՊՀ-ի զարգացման
ռազմավարական հայեցակարգում կարևոր տեղ է զբաղեցնում: Նշված ուղղությամբ հաշվետու
տարում ամփոփվել են երկու և մեկնարկել են երկու նոր միջազգային ծրագրեր: Իրականացվող
ծրագրերի ուղղությունները և նպատակներն իրարից տարբեր են և ընդգրկում են այն հիմնական
ոլորտները, որոնք այսօր հռչակված են որպես Բոլոնիայի գործընթացի գործողությունների գլխավոր
ուղղութուններ:
Ամփոփված ծրագրերից առաջինը Տեմպուսի ԱՐԱՐԱՏ ծրագիրն է:
Ծրագրի նպատակն էր մասնագիտական կրթական ծրագրերի համապատասխանեցումն
աշխատաշուկայի պահանջներին, որակավորումների սեկտորալ շրջանակների մշակում`
մանկավարժություն, տնտեսագիտություն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ ոլորտներում:
Ծրագրի շրջանակում կարիերայի կենտրոնի հիմքի վրա ստեղծվել էր բուհ-գործատու
համագործակցության կենտրոնը, որը համալրվել էր նյութատեխնիկական բազայով: Ծրագրի
աշխատանքային թիմը, ելնելով աշխատաշուկայի կարիքներից, մշակել և փորձնականորեն
կիրառության մեջ է դրել հարցաթերթիկներ ուսանողների, շրջանավարտների, դասախոսների և
գործատուների համար: Սկսվել է տվյալների բազայի ստեղծումը:
Երկրորդը` Տեմպուսի ՄԱՀԱԹՄԱ ծրագիրն է:
ՄԱՀԱԹՄԱ - ն ՏԵՄՊՈՒՍ - ի դրամաշնորհային եռամյա ծրագիր է, որի նպատակն է խթանել
Հայաստանում և Վրաստանում բարձրագույն կրթության բարեփոխումները՝ մշակելով բարձրագույն
կրթության կառավարման մագիստրոսական կրթական նոր ծրագիր:
Ծրագրի հիմնական խնդիրներն էին՝
• մշակել «Կրթության կառավարում» մասնագիտության մագիստրոսական նոր կրթական
ծրագիր կամ մասնագիտական դասընթացներ,
• կիրառել ուսումնառության վերջնարդյունքներով սահմանված մոտեցում ուսուցման,
դասավանդման և ուսանողի գնահատման գործընթացներին,
• իրականացնել մասնագիտական կարողությունների զարգացում, վերապատրաստում
մասնագիտական դասընթացների անցկացման համար,
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• նպաստել կրթության ոլորտի շահակիցների միջև ամուր համագործակցությանը՝
ստեղծելով Կրթության ոլորտի մասնագիտական ասոցիացիա:
Մագիստրոսական
դասավանդման

և

կրթական

ծրագրի

ուսումնառության

մշակումն

նորարար

ու

իրականացումը

մոտեցումների,

ինչպես

ենթադրում

նաև

է

կրթության

կառավարման նոր մեթոդների գործարկում: Բոլոնիայի պահանջներին համապատասխան
ուսումնական պլանի և որակի ապահովման չափանիշներին համահունչ ծրագրի մշակումը
կնպաստի

որակյալ

գործընթաց

իրականացնելուն

և

համապատասխան

արդյունք

ու

շրջանավարտներ ունենալուն: Կրթության ոլորտի մասնագետների ասոցիացիայի ստեղծումը
նույնպես կխթանի ՀՀ-ում և Վրաստանում բարձրագույն կրթական ոլորտների զարգացումը, փորձի
փոխանակումը, ինչպես նաև կրթության ոլորտում հետազոտությունների իրականացումը: Ծրագիրը
իրականացվել է 9 աշխատանքային փաթեթների միջոցով: Կրթության կառավարման ՄԿԾ
մշակելուն զուգահեռ իրականացվել են նաև աշխատակազմի վերապատաստման, ՄԿԾ-ների
վերանայման ու բարելավման, ինչպես նաև ասոցիացիայի ստեղծման գործընթացներ: Ծրագրի
արդյունքները

մանրամասն

ներկայացվում

են

գործընկեր

հաստատություններին

ու

կազմակերպություններին: Արդյունքների տարածումը իրականացվում է պարբերաբար:
2015-2016 ուստարին հատկանշական է եղել նաև այն առումով, որ բուհում մեկնարկել են
երկումիջազգային ծրագրեր.
* Էրազմուս+ի «Գրադարանային ցանցի աջակցության ծառայություններ. գրադարանների
արդիականացում Հայաստանում, Մոլդովայում և Բելառուսում` գրադարանների անձնակազմի
զարգացման և գրադարանային ծառայությունների բարեփոխումների միջոցով» (LNSS) ծրագիրը,
*

Էրազմուս+ի

HERITAG

ծրագիրը

(Բարձրագույն

բարեփոխումներ տուրիզմի կառավարման և
տեխնոլոգիաների (GIS) ուսումնական ծրագրերում):
Մեկնարկված ծրագրերից

կրթություն միջդիսցիպլինար
կիրառական աշխարհագրա-տեղեկատվական

LNSS –ի շրջանակներում 2016թ-ին իրականացվել են մի շարք

միջոցառումներ:
Ծրագրի գործընկերներն են`
1. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան- Հայաստան
2. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանը- Հայաստան
3. Գորիսի պետական համալսարանը - Հայաստան
4. Լիմերիկի տեխնոլոգիական ինստիտուտը - Իռլանդիա
5. Կրետեի համալսարանը - Հունաստան
6. Պիրամիդ խումբը - Գերմանիա
7. Բրասովի Տրանսիլվանիա համալսարանը - Ռումինիա
8. Մոլդովայի պետական կառավարման ակադեմիան- Մոլդովա
9. Բելցիի Ալեկու Ռուսոյի անվան պետական համալսարանը- Մոլդովա
10. Բելառուսի Հանրապետության Նախագահին առընթեր պետական կառավարման ակադեմիանԲելառուս
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11. Բելառուսի պետական համալսարանը- Բելառուս
12. Բրեստի պետական տեխնիկական համալսարանը- Բելառուս
13. Գրոդնոյի Յանկա Կուպալայի անվան պետական համալսարանը- Բելառուս
Ասոցիացված գործընկերներն են`
1. Հայաստանի էլեկտրոնային գրադարանների կոնսորցիումը
2. Մոլդովայի գրադարանների կոնսորցիումը
3. Բելառուսի ազգային գրադարանը:

Առաջին թրենինգ
«Անգլերեն հատուկ նպատակներով» դասընթաց՝ LNSS ծրագրի շրջանակում
Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «Գրադարանային ցանցի աջակցության
ծառայություններ. գրադարանների արդիականացում Հայաստանում, Մոլդովայում և Բելառուսում`
գրադարանների

անձնակազմի

բարեփոխումների միջոցով» (LNSS)

զարգացման

և

գրադարանային

ծառայությունների

ծրագրի շրջանակներում 2016թ-ի մայիսի 17-18-ը ԳՊՀ-ում

անցկացվեց «Անգլերեն հատուկ նպատակներով» խորագրով դասընթացը, որին մասնակցեցին
համալսարանի գրադարանների աշխատակիցները, դասախոսները և վարչական աշխատողները:
Դասընթացը վարում էին ծրագրի ներկայացուցիչներ, Եվրոմիության դասընթացավարներ պրոֆեսոր
Ջերարդ Քուլենը և Սաբրինա Հյութերը (Պիրամիդ խումբ):
Դասընթացն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով մասնակիցները, ըստ
անգլերենի իրենց իմացության (սկսնակներ և միջին ու բարձր մակարդակի անգլերեն), բաժանվեցին
երկու խմբի: «Սկսնակների» խմբում դասընթացավարը (դասընթացավար` Սաբրինա Հյութերը)
թեստի միջոցով պարզեց, թե խմբի անդամներն ինչ մակարդակով են տիրապետում լեզվին, ապա մի
շարք քերականական և բառապաշարային վարժությունների և առաջադրանքների միջոցով և
արդյունավետ մեթոդներով ավելացրեց նրանց գիտելիքների պաշարը:
Անգլերենին միջին և բարձր մակարդակով տիրապետողների խմբի դասընթացավար
պրոֆեսոր Ջերարդ Քուլենը ներկայացրեց ցուցադրություններ միջազգային չափանիշներին
համապատասխան

ինքնակենսագրություն

(CV)

գրելու,

տպավորիչ

հրապարակային

խոսք

կառուցելու և ցուցադրություններ ստեղծելու վերաբերյալ, այնուհետև դասընթացի մասնակիցները
ձեռք

բերված

գիտելիքները

կիրառեցին

գործնականում`

կազմելով

իրենց

ինքնակենսագրությունը(CV) և ներկայացնելով ցուցադրություններ տարբեր թեմաներով: Երկօրյա
դասընթացի մասնակիցները ստացան հավաստագրեր:

Երկրորդ թրենինգ
LNSS ծրագրի շրջանակներում հունիսի 21-22-ը անցկացվեց «Անգլերեն հատուկ նպատակների
համար» թեմայով երկօրյա դասընթաց` նախատեսված գրադարանի անձնակազմի, դասախոսական
ու վարչական աշխատակազմի համար:
Սա

ծրագրի

շրջանակում

անցկացվող

«Անգլերեն

հատուկ

նպատակների

համար»

դասընթացի երկրորդ փուլն էր, որը վարում էին պրոֆեսոր Անջելա Ռեպանովիչին (Բրաշովի

92

ԳՊՀ 2015-2016 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն

Տրանսիլվանիայի համալսարան, Ռումինիա) և Մանոլիս Կոուկոուրակիսը(Կրետեի համալսարան,
Հունաստան):
Ընդհանուր դասընթացը կազմված էր ութ մոդուլից, որից երկուսը ներկայացվել էին նախորդ
դասընթացին:
«Անգլերեն հատուկ նպատակների համար» դասընթացի այս փուլում նախատեսված վեց
մոդուլներն ընդգրկում էին հետևյալ թեմաները՝
•

գրադարանի և աշխատակազմի կառավարում

•

հաղորդակցման,

ժամանակի

կառավարման

և

ցուցադրությունների

պատրաստման

հմտություններ գրադարանավարների համար,
•

տեղեկատվական գրագիտություն և հետազոտական հմտություններ,

•

նորարարական առցանց գրադարանային ծառայություններ 21-րդ դարի գրադարանների
համար,

•

էլեկտրոնային գրադարան,

•

հասանելիություն դեպի գրադարան և հասարակություն՝ հատուկ կարիքներ ունեցող
սովորողների համար,

•

գրադարանային ֆոնդի զարգացման քաղաքականություն,

•

տեղեկատվական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում,

•

հեղինակային իրավունքների և գրագողության հետ կապված խնդիրներ,

•

հետազոտությունների և մեջբերումների նպատակով օգտագործվող մատենագրական
ծրագրեր,

•

դասախոսական կազմի հետ համագործակցության հմտություններ:

Դասընթացի ընթացքում կիրառվող ինտերակտիվ մեթոդները նպաստեցին, որ
մասնակիցները ձեռք բերեն լայն տեղեկատվություն և գործնական հմտություններ, խորացնեն
մասնագիտական գիտելիքները:

Այց Լիմերիկ
2016 թ. օգոստոսի 22-ից սեպտեմբերի 2-ը Լիմերիկի տեխնոլոգիական ինստիտուտում
(Իռլանդիա) տեղի ունեցան LNSS ծրագրի գործողությունների պլանով նախատեսված ուսումնական
մոդուլների պատրաստման աշխատանքները: Գրադարանավարների վերապատրաստման համար
նախատեսված ութ ուսումնական մոդուլների մշակման աշխատանքներին մասնակցում էին LNSS
ծրագրի

կոնսորցիումի

անդամ

9

ուսումնական

հաստատությունների

ներկայացուցիչներ`

գրադարանավարներ և դասախոսներ Հայաստանից, Բելառուսից և Մոլդովայից:
Աշխատանքներն

իրականացվում

էին

Լիմերիկի

տեխնոլոգիական

ինստիտուտի

(Իռլանդիա), Պիրամիդ խմբի (Գերմանիա), Տրանսիլվանիայի համալսարանի (Ռումինիա), Կրետեի
համալսարանի

(Հունաստան)

գրադարանային

գործի

փորձառու

մասնագետների`

Ջերալդ

Քավանագի, Պադրիգ Քըրբիի, Ջերարդ Քուլլենի, Անջելա Ռեպանովիչիի, Մանոլիս Կուկուրակիսի
ղեկավարությամբ և խորհրդատվությամբ:
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Կոնսորցիումի անդամ երեք երկրների բուհերի ներկայացուցիչները դասընթացները վարող
եվրոպական

գործընկերների

գրադարանների

ուժեղ

գրադարանավարների

և

աջակցությամբ
թույլ

համար

կողմերը

պատրաստեցին
երեք

նախատեսված

8

և

երկրներում,

ներկայացրին

բուհական

ինչպես

մշակեցին

ուսումնական

նաև

մոդուլների

նախնական

տարբերակները
անգլերեն`
հատուկ
նպատակներով
(գրադարաններ,
գրադարանային
տերմինաբանություն և գրադարանների հասանելիություն), շուկայագիտական հմտություններ
գրադարանավարների համար, տեսություն և պրակտիկա, գրադարանային տեղեկացվածության
արշավի ռազմավարության ստեղծում բոլոր սովորողների և գրադարաններից օգտվողների համար,
ներառյալ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց, կառավարման հիմնական և փոխանցելի
հմտություններ գրադարանավարների և գրադարանների անձնակազմի համար, տեղեկատվական
գրագիտության և որոնման հմտություններ` օգնելու սովորողներին գտնել և արդյունավետ կերպով
ու էթիկայի տեսակետից ճիշտ օգտագործել տեղեկատվությունը, նորարարական առցանց
գրադարանային ծառայություններ 21-րդ դարի գրադարանավարների համար:
Առջևում են մոդուլների լրամշակված և վերջնական տարբերակների ամփոփումն ու
առաջին պիլոտային դասընթացի կազմակերպումը Հայաստանի, Մոլդովայի և Բելառուսի ինը
բուհերում:
Մոնիթորինգ
Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակում իրականացվող «Գրադարանային ցանցիաջակցության
ծառայություններ. գրադարանների արդիականացումՀայաստանում, Մոլդովայում և Բելառուսում`
գրադարանների անձնակազմի զարգացման և գրադարանային ծառայությունների բարեփոխումների
միջոցով» (LNSS) ծրագրի մասնակիցները նախագծի մեկնարկից ավելի քան մեկ տարի անց
խոստովանում են, որ իրենց սպասելիքները ծրագրից ավելի քան իրատեսական են: Ծրագրի
համակարգողը ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան է, ուստի Եվրոպական հանձնաժողովի
կրթության,

աուդիովիզուալ

ու

մշակութային

գործադիր

գործակալության

Հայաստանում

իրականացվող ծրագրերի ներկայացուցիչ Ալմուդենա Սաենց դը Միեռայի այցը հերթական անգամ
Ակադեմիայի հարկի տակ էր հավաքել ծրագրի մասնակից կրթական հաստատությունների՝ ՀՀ ՊԿ
ակադեմիայի, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի
և

Գորիսի

պետական

համալսարանի

գրադարանավարներին

և

ծրագրում

ընդգրկված

աշխատակիցներին: Հանդիպմանը մասնակցում էին նաև Հայաստանում «Էրազմուս+» ծրագրի
ազգային գրասենյակի ներկայացուցիչներ Լանա Կառլովան և Անի Թորոսյանը: Հանդիպման
նպատակը ծրագրի շրջանակում մինչև այդ պահը կատարված աշխատանքների ամփոփումն էր և
հետագա անելիքները հստակեցնելը:

Երրորդ թրենինգ
Նոյեմբերի 28-ին Գորիսի պետական համալսարանում Erasmus+ «Գրադարանային ցանցի
աջակցության ծառայություններ. գրադարանների արդիականացում Հայաստանում, Մոլդովայում և
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Բելառուսում` գրադարանների անձնակազմի
բարեփոխումների միջոցով» (LNSS)

զարգացման և գրադարանային ծառայությունների

ծրագրի շրջանակներում անցկացվեց <<Անգլերեն հատուկ

նպատատակներով>> դասընթացը, որին մասնակցում էին ԳՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական
կազմի ներկայացուցիչներ, գրադարանային բաժնի աշխատակիցներ, վարչական աշխատողներ,
ինչպես նաև Գուսան
ներկայացուցիչներ:

Աշոտի

անվան

մշակույթի

կենտրոնի

գրադարանային

բաժինի

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող դասընթացների հիմնական ութ մոդուլներից ԳՊՀ-ի
կողմից նախընտրելի առաջին մոդուլի ` «Անգլերեն հատուկ նպատակների համար, հիմնական
կառավարում

և

հմտությունների

փոխանցում

գրադարանավարներին,

տեղեկատվական

գրագիտություն և հետազոտական հմտություններ» դասընթացի առաջին դասը

վարեց ԳՊՀ

աշխատակից Հասմիկ Միրզոյանը:
Երկրորդ մեկնարկված ծրագրի` Էրազմուս+ HERITAG ծրագրի (Բարձրագույն կրթություն
միջդիսցիպլինար

բարեփոխումներ

տուրիզմի

կառավարման

և

կիրառական աշխարհագրա-

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների(GIS) ուսումնական ծրագրերում) տևողությունը 3 տարի է:
Ծրագրի գլխավոր կոորդինատորը Իսպանիայի` Վալենսիայի պոլիտեխնիկ համալսարանի
աշխատակից

Լուիզ

Ֆերնանդեսն

է:

ERASMUS+ HERITAG ծրագրի Հայաստանյան կորդինատորն է Վարազդատ Հովհաննիսյանը:
2016 թվականի փետրվարին Հայաստանի ճարտարապետության և շինարարության ազգային
համալսարանում տեղի ունեցավ Էրազմուս+

HERITAG ծրագրի (Բարձրագույն կրթություն

միջդիսցիպլինար

կառավարման

բարեփոխումներ

տուրիզմի

և

կիրառական աշխարհագրա-

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (GIS) ուսումնական ծրագրերում) մեկնարկային հանդիպումը:
HERITAG ծրագրի նպատակն է խթանել բարձրագույն կրթության միջդիսցիպլինար ոլորտի
բարեփոխումները և մշակել մագիստրոսական ու շարունակական կրթական ծրագրեր՝ GISի կիրառման

միջոցով

զբոսաշրջության
եզրափակվեց

զարգացնելու մշակութային
կառավարումն

ծրագրային ուղեցույցի մշակման,

ժառանգության

ու

փաստաթղթավորումը,

ձեռներեցությունըֈ Միջոցառումը

Հայաստանում և Վրաստանում շահագրգիռ

կողմերի ներգրավմամբ ծրագրային խորհրդատվական մարմինների հաստատման և մշակութային
զբոսաշրջության ոլորտում կարիքների վերլուծության մասին քննարկումներով:
HERITAG ծրագրի հիմնական ակնկալվող արդյունքներն են՝


մշակութային ժառանգության և զբոսաշրջության ոլորտում GIS-ի կիրառմամբ միջդիսցիպլինար
մագիստրոսական մասնագիտացումների ստեղծում,



մարքեթինգային և ձեռնարկատիրական հմտությունների ինտեգրման իջոցով տուրիզմի և
տեխնոլոգիական ոլորտների համախմբում,



GIS-ը և տուրիզմը խթանող տեխնոլոգիական կենտրոնների (GTTC) հիմնում գործընկեր երկրներում,



Հայաստանի և Վրաստանի բուհերում GIS լաբորատորիաների ստեղծում կամ բարելավում,



միջդիսցիպլինար վերապատրաստման մոդուլների մշակում,
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GIS ոլորտի ակադեմիական աշխատակազմերի կարողությունների զարգացում զբոսաշրջության
կառավարման և ձեռներեցության ոլորտներում,



միջբուհական կապերի ամրացում վարչական մակարդակում, ինչպես նաև բուհ-հասարակություն
կապի խթանում:
HERITAG ծրագրի շրջանակներում կատարվել է 2 այց Թբիլիսի, որտեղ մեկնարկել է
«Երկրատեղեկատվական տեխնոլոգիաները տնտեսագիտության և տուրիզմի համար» դասընթացը,
իսկ Իսպանիայի Վալենսիա քաղաքում տեղի է ունեցել ճանաչողական հանդիպում` շահակիցների և
գործընկեր բուհերի միջև:
2015-2016

ուստարում

շարունակվել

են

Եվրամիության

համագործակցության

և

շարժունության «Backis» և «Humeria» ծրագրերը: «Backis» նախագծի կոնսորցիումը կազմված 12
եվրոպական համալսարաններից և 7 ԱՊՀ երկրների համալսարաններից: «Humeria» նախագծի
նպատակն է ապահովել համագործակցություն և շարժունակություն Եվրոպական միության և
Արևելյան գործընկերության երկրների միջև: Այն ներառում է հումանիտար գիտությունների,
տարածաշրջանային և միջազգային հարաբերությունների, կրթության, հետազոտության, ինչպես
նաև արվեստի և դիզայնի ոլորտները: Նախագծի մանրամասները զետեղված են հետևյալ
կայքէջում`

http://humeria.eu/2013/10/humeria/:

Ծրագրի

մասնակցության

անհրաժեշտ

տեղեկատվությունը զետեղված է հետևյալ կայքէջում` www.backis.univ-montp2.fr: Այդ ծրագրի
շրջանակներում ընթացիկ ուսումնական տարում ԳՊՀ-ից երկու ուսանողներ ավարտել են իրենց
ուսումնառությունը Չեխիայի Մասարիկի համալսարանում:

11. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԻԵՐԱ
Հաշվետու տարում ԳՊՀ-ում շարունակվել են աշխատանքները կրթության
ապահովման
շարունակական

չափանիշների,
բարելավման

չափորոշիչների
ուղղությամբ:

և

ընթացակարգերի

Այդ

առումով

ներդրման,

համալսարանական

որակի
որակի
այլ

ստորաբաժանումների հետ համատեղ զգալի աշխատանք է կատարել ԳՊՀ որակի ապահովման
կենտրոնը

(ՄՀՈԱ),

որի

հիմնական

առաքելությունը

որակի

ապահովման

գործընթացում

ներգրավված կառույցների գործունեության համակարգումը և որակի ներքին ապահովման
գործընթացի ու մեխանիզմների գործադրումն է:
Որակի ապահովման գործընթացը հիմնականում ուղղվել է ինքնագնահատման համակարգի
կազմակերպմանն ու հավատարմագրման գործընթացի իրականացմանը:
ԳՊՀ որակի ապահովման կենտրոնը գործում է 2011 թ.-ից: Այնուհետև ստեղծվել են նաև
որակի ապահովման ինստիտուցիոնալ և ֆակուլտետային կառույցներ, ԳՊՀ գիտխորհրդին առընթեր
միջազգային համագործակցության և կրթության որակի ապահովման մշտական հանձնաժողովը
(որն ունի իր կանոնակարգը) և ֆակուլտետային որակի ապահովման մշտական հանձնաժողովները:
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Այդ կառույցների գործունեությունը, բնականաբար, միտված է համալսարանում որակի ապահովման
գործընթացների արդյունավետ իրականացմանը:
2016թ.-ի

սկզբում

մենք

ունեինք

ԳՊՀ-ի

ինստիտուցիոնալ

կարողությունների

ինքնավերլուծության նախնական տարբերակը: Այն իրականացվեց Համաշխարհային Բանկի
«Կրթության որակ և համապատասխանություն» երկրորդ վարկային ծրագրի «Որակի ապահովման
ազգային համակարգի ստեղծում և ամրապնդում» բաղադրիչի շրջանակներում, իսկ ծրագրի
ավարտից հետո բարեփոխումներին միտված գործընթացները կատարվեցին համալսարանի առկա
ռեսուրսներով: Ինքնավերլուծության զեկույցի ձևաչափը բաղկացած է 10 չափանիշներից: Ըստ այդմ
էլ համալսարանում ստեղծվել են 10 հանձնախմբեր: Զեկույցի լրամշակման համար համալսարան է
հրավիրվել

Որակի

Ապահովման

Ազգային

Կենտրոնի

(ANQA)

ներկայացուցիչը,

որի

խորհրդատվությունից հետո շտկումներ են կատարվել զեկույցի նախնական տարբերակում:
Կրթության լավ որակ ստանալու համար անհրաժեշտ է ունենալ որակյալ մասնագիտական
կրթական ծրագրեր: Դրա համար անհրաժեշտություն է առաջացել թարմացնել ՄԿԾ-ները որոշ
չափով

համապատասխանեցնելով

աշխատաշուկայի

արդի

պահանջներին:

Հաշվետու

ժամանակաընթացքում կանոնակարգվել են նաև բուհում գործող բոլոր կանոնակարգերը:
Կառուցվածքային փոփոխություններից և ժամանակի հրամայականներից ելնելով 03.02.2017թ.-ին
վերանայվել են ինքնավերլուծության խմբերի կազմը: Այժմ կատարվում է զեկույցի վերջնական
վերանայում,

որպեսզի

առաջիկայում

ՈԱԱԿ-ին

ներկայացվի

դիմում-հայտ

բուհի

հավատարմագրման համար:
Ուսանողների կարիերայի աջակցման կենտրոնը կազմել է աշխատանք փնտրողների և
գործատուների տվյալների բազա, համացանցի միջոցով և անմիջականորեն աշխատատեղեր
(մշտական և ժամանակավոր) է որոնում ուսանողների համար, շրջանավարտներին
խորհրդատվություն է տալիս աշխատանքի տեղավորման, մասնագիտական ռեզյումե կազմելու և
հարցազրույցներին մասնակցելու համար:
Աշխատանքներ են տարվել կրթական հաստատությունների շրջանավարտներին ԳՊՀ
մասնագիտությունների ուղղությամբ մասնագիտական կողմնորոշման համար:
Կենտրոնը իր սոցիալական գործընկերների (հանրակրթական դպրոցներ, ԳՊՀ
կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, տարածաշրջանի տարբեր հիմնարկ- ձեռնարկություններ,
բանկային

համակարգ,

զբաղվածության

տարածքային

կենտրոններ

և

այլն)

օգնությամբ

աշխատանքներ է կազմակերպում նաև շրջանավարտների վերապատրաստման և աշխատանքի
տեղավորման ուղղությամբ:
Կազմվել է ԳՊՀ շրջանավարտների հարցաթերթիկ, որի հիման վրա ստեղծվել է բազա՝
աշխատաշուկայում ազատ աշխատատեղերի առկայության դեպքում արագ արձագանքելու համար:
Կարիերայի կենտրոնը մասնակցում է հանրակրթական դպրոցների շրջանավարտների
համար «Բաց դռների օր ԳՊՀ-ում» միջոցառման կազմակերպմանն ու անցկացմանը, որի ընթացքում
մասնակիցները

մոտիկից

ծանոթանում

են

ԳՊՀ

մասնագիտությունների

ընձեռած
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հնարավորություններին, դասախոսական անձնակազին, լաբորատոր հնարավորություններին,
գրադարանին, ուսանողական առօրյային:

12.ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՊՀ-ի գրադարանը 2005 թվականից Երևանի ազգային գրադարանի ասոցիացիայի անդամ է,
օգտվում է նրա հարուստ ֆոնդերից ինչպես նվիրատվության, այնպես էլ միջգրադարանային
աբոնենտով:
2015-2016 ուս.տարում ԳՊՀ-ի գրադարանն իր գործունեությունը ծավալել է` ղեկավարվելով
գրադարանային գործի և տեղեկատվության մասին ՀՀ օրենքներով ու բուհի կանոնադրությամբ:
Գրադարանային գործը իր գործառույթների մեջ ունի գիտական և կրթական ոլորտ, որը ներառում է
գրադարանային համակարգի զարգացումը, ֆոնդերի համալրումը, գրքի մշակումն ու պահպանումը,
գրադարանից օգտվողների տեղեկատվական ու մասնագիտական գրականության ապահովումը:
Գրադարանը համալսարանի կարևոր օղակներից է, որն ապահովում է ուսումնական պրոցեսը
գրականությամբ, խթանում գիտահետազոտական աշխատանքներին:
Հիմնական խնդիրներն են ԳՊՀ ընթերցողական համակազմի գրական-տեղեկատվական
սպասարկումը համալսարանական պահանջների ու արդի գրադարանավության չափանիշներով,
գրադարանային

ֆոնդերի

շարունակական

ձևավորումն

ու

համալրումը,

տեղեկատու-

մատենագիտական ապարատի (քարտարան) կազամկերպումը և այլն:
Գրադարանում

իրականացվում

է

տպագիր

գրքի,

մամուլի

հրապարակումների,

մասնագիտական կազմում, պահպանում: ժամանակակից գրադարաները հանդիսանում են
ինֆորմացիա կրողներն ու տարածողները: Այդ իսկ պատճառով վերջին տարիներին բարձրացել է
գրադարանների դերն ու նշանակությունը: Էլեկտրոնային տեղեկատվության առկայությունը,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կապը անհրաժեշտություն է առաջացնում գնալու հիմնավոր
բարեփոխումների ճանապարհով:
Այժմ գրադարանային ֆոնդը կազմում է 68.956 միավոր: Գրադարանը զբաղեցնում է 5
գրապահոց, իր տրամադրության տակ ունի մեկ մասնագիտացված ընթերցասրահ: գործում է որպես
բաց

համակարգ`սպասարկում

է

թե’

համալսարանի

ուսանողական

համակազմին,

թե’

աշխատակազմին և թե քաղաքացիներին: Ամբողջ գրականությունը դասակարգված է ըստ
մասնագիտությունների:
Խիստ
գրականության:

կարիք

կա

Տարեցտարի

նոր

հրատարակված

մասնագիտական

գրադարանի գրքային ֆոնդը

ու

համալրվում

գեղարվեստական
է

ժամանակակից

գրականությամբ, տեղեկատվական տարբեր նյութերով, որին նպաստում է անվճար ինտերնետ
կապը: Իր ծառայություններով գրադարանն աջակցում է ուսանողների ուսումնառությանը նրանց
տրամադրելով մասնագիտական գրքեր, ժողովածուներ, ամսագրեր, էլեկտրոնային գրքեր:
Գրադարանը ստանում է 3 անուն պարբերական: Գրադարանում գործող համակարգչային
ցանցում մուտքագրված է 400 միավոր գիրք, ընթացքի մեջ են մասանագիտական անհրաժեշտ
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գրականության մուտքագրման աշխատանքները,

կազմվում են մուտքագրված գրականության

էլեկտրոնային գրացուցակները:
Ընթացիկ ուսումնական տարում գրադարանի ֆոնդերը համալրվել են 1.464.900 դրամ
արժողությամբ մոտ 956 միավոր գրքերով (99 միավոր մասնագիտական ու գեղարվեստական
գրականություն, 857 միավոր ուսումնամեթոդական աշխատանքներ):Համալրումն իրագործվում է
գնումների, նվիրատվությունների միջոցով: Գրադարանավարները պարբերաբար մասնակցում են
վերապատրաստման դասընթացներին: Ընթացիկ ուսումնական տարում բավարար են եղել
սպասարկված գրականության ու հաճախումների քանակը:
Այժմ գրադարանը մասնակցում է Erasmus+ LNSS <<Գրադարանային ցանցի աջակցության
ծառայություններ. գրադարանների արդիականացում Հայաստանում, Մոլդովայում և Բելառուսում՝
գրադարանների անձնակազմի զարգացման և գրադարանային ծառայություների բարեփոխումների
միջոցով>> միջազգային ծրագրին, որի շրջանակում ամբողջովին վերանորոգվել ու կահավորվել է
ընթերցասրահը, ստեղծվել են հարմարավետ պայմաններ ուսանողների համար: Էլեկտրոնային
տեղեկատվությունը ապահովելու նպատակով ընթերցասրահում կա համացանցին միացված
համակարգչային ցանց: :
Գիտական խորհրդի 2016 թվականի հոկտեմբերի 14-ի նիստի թիվ 2 որոշմամբ ստեղծվել է
ԳՊՀ ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին գրադարանային խորհուրդ: Խորհրդի նպատակն է
աջակցել գրադարանի ռազմավարական, տեխնիկական զարգացմանը, ապահովել գրադարանի և
ուսումնական ստորաբաժանումների փոխադարձ կապն ու համագործակցությունը:

12. ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐ
Գորիսի պետական համալսարանի լրատվության և հանրային կապերի բաժինը աշխատանքներ
է իրականացնում մի քանի ուղղությններով, որոնց թվում


Ներհամալսարանական իրադարձությունների լուսաբանում, իրազեկում համալսարանի
պաշտոնական կայքով (www. gosu.am), ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջով, ԶԼՄ-ներով.



«Լրատու Գորիսի պետական համալսարանի» եռամսա պաշտոնաթերթի հրապարակում.



Ֆոտոարխիվավորում.



Հանրային կապեր և համագործակցություններ.

2015-2016 ուս.տարում բաժինը իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները.
1. 2016

թվականի

հոկտեմբերի

30-ին

լույս

է

տեսել

«Լրատու

Գորիսի

պետական

համալսարանի» պաշտոնաթերթի անդրանիկ համարը, որի բաշխվածությունն իրականացվել
է լիարժեք կերպով:
2. «ARMENIAN

VIP

BUSINESS»

միջազգային

հանդեսի

2016-2017թթ.

համարում

տեղեկատվություն է տրվել Գորիսի պետական համալսարանի մասին:
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3. Թարմացվել և վերաձևավորվել է ԳՊՀ պաշտոնական կայքը (www. gorsu.am): Այդ առումով
դեռ

իրականացվում

են

համապատասխան

աշխատանքներ:

Ներհամալսարանակն

իրադարձությունները լուսաբանվել են նաև ԳՊՀ պաշտոնական ֆեյսբուքյան էջով, որը, բացի
պաշտոնական լրահոսից, ներկայացնում է նաև ուսանողական կյանքը, ժամանցային,
մշակութային միջացառումները: Համալսարանական ֆեյսբուքյան էջը շարունակաբար
ընթերցողների ավելի լայն զանգված է ընդգրկում:
4. 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ից ԳՊՀ-ում իրականացվել ու լուսաբանվել են հետևյալ
հանդիպումները, ձեռնարկներն ու միջոցառումները:
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԼՐԱՀՈՍ


Գիտելիքի օրը Գորիսի պետական համալսարանում. Շահան Նաթալիի հուշարձանի բացման
հանդիսավոր արարողությունը:
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«Գերմաներենի օրեր» նախագծի շրջանակում
կազմակերպվեց

հանդիպում

ակադեմիական

փոխանակման

Գերմանիայի

Գորիսի պետական

դեսպանատան,

ծառայություն)

համալսարանում

DAAD

(Գերմանական

կազմակերպության

հայաստանյան

գրասենյակի, ինչպես նաև Գյոթեի անվան ինստիտուտի ներկայացուցիչների հետ:


Պաշտոնական մասնակցություն ՀՀ անկախության 25-ամյակին նվիրված համաքաղաքային
միջոցառումներին և դրանց լուսաբանում:



Պաշտոնական

մասնակցություն

«Գորիսյան

օրեր»

համաքաղաքային

ավանդական

տոնակատարությանը և դրա լուսաբանում:


ԳՊՀ-ի նոր պատկերանիշի (լոգոյի) շնորհանդես-քննարկում համալսարանում լոգոյի
հեղինակի և հյուրերի մասնակցությամբ:



ԳՊՀ ռեկտոր Ա.Ղուկասյանի շնորհավորական ուղերձը ուսանողների միջազգային տոնի
առթիվ:



Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի զոհերի հիշատակմանը նվիրված միջոցառումների
լուսաբանում:
ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄ



Տեղեկատվություն ԳՊՀ պրոռեկտոր Զ.Ա.Գրիգորյանին ֆիզմաթ գիտությունների դոկտորի
գիտական աստիճան շնորհելու, օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս Լ.Ս.Օհանյանին
մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու, հայոց լեզվի
և գրականության ամբիոնի դասախոս Ս.Ս.Մանուչարյանին բանասիրական գիտությունների
թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու, Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի
դասախոս

Ի.Ա.Մարգարյանին

բանասիրական

թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու և

գիտությունների

թեկնածուի

(Ժ.02.01

Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի

ասիստենտ, ք.գ.թ. Ս.Ա.ՀԱյրապետյանին «Քիմիա» մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական
կոչում շնորհելու մասին:


ԳՊՀ Գիտական խորհրդի նիստերի մասին տեղեկատվություն:
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Իրազեկում Մեղրիի պետական քոլեջում անցկացված եռօրյա գիտաժողովի մասին, որին
մասնակցում էր նաև ԳՊՀ-ի ներկայացուցչական կազմը:



Իրազեկում ԱրՊՀ ՈւԳԸ-ի նախաձեռնությամբ կազմակերպված երկօրյա ուսանողական
միջազգային գիտաժողովի մասին` նվիրված ԼՂՀ հռչակման 25-րդ տարեդարձին, որին



մասնակցում էին նաև ԳՊՀ-ի ուսանողները:
Իրազեկում ՎՊՀ ՈՒԳԸ-ի կողմից կազմակերպված ՀՀ անկախության 25-ամյակին նվիրված
հանրապետական գիտաժողովի մասին, որին մասնակցում էին նաև ԳՊՀ-ի ուսանողները:



ԳՊՀ

Իրավագիտության

ամբիոնի

նախաձեռնությամբ

կազմակերպված

գիտաժողովի

լուսաբանում` նվիրված հայ ժողովրդի լուսավորության ու ազատագրական պայքարի
ականավոր գործիչ Հովսեփ Էմինի ծննդյան 290-ամյակին:



ՀՀ

Գիտությունների

ազգային

ակադեմիայի

գիտակրթական

միջազգային

կենտրոնի

Ուսանողական խորհրդի կողմից կազմակերպված <<Կայուն զարգացման հեռանկարները և
մարտահրավերները

21-րդ

դարում>>

խորագրով

հանրապետական

միջբուհական

գիտաժողովի լուսաաբնում, որին մասնակցում էին նաև ԳՊՀ-ի ուսանողները:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄ


«Եվրոպական
համալսարանի

ժառանգության
և

Գորիսի

օրեր»

ծրագրի

զբոսաշրջության

շրջանակում

տեղեկատվական

Գորիսի

պետական

կենտրոնի

կողմից

իրականացված «Մշակութային (Ֆարո) զբոսանքներ» նախագծի լուսաբանում:
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Սյունիք ԻնֆոՏան նախաձեռնած «Համայնքապետարանի կայքը որպես ՏԻՄ-համայնք կապի
միջոց»

թեմայով

սեմինար-դասընթացին

մասնակցեց

նաև

ԳՊՀ լրատվության ու

հասարակայնության բաժինը:


ԳՊՀ-ում Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի (ՀԵՀ) Սյունիքի մարզային կենտրոնի



կողմից իրականացված «Կամավորությունը մեր օրերում» ծրագրի լուսաբանում:
Գրադարանավարի օրվա առթիվ «Քաղաքացի» համայնքային հիմնախնդիրների
հետազոտման ուսումնական նախագծի շրջանակներում իրականացվեց ֆլեշմոբ` Գորիսի
համայնքապետարանի, Գորիսի Գուսան Աշոտի անվան մշակույթի կենտրոնի գրադարանի,
ինչպես նաև Ա.Բակունցի անվան թիվ 1 ավագ դպրոցի անմիջական նախաձեռնությամբ,
որին ակտիվ մասնակցություն ունեցավ ԳՊՀ-ի գրադարաննն ու ուսանողական խորհուրդը:



Գորիսի պետական համալսարանի վեց ուսանողներ մասնակցեցին ՀԵՀ-ի կողմից ուսման
վարձավճարների փոխհատուցման հերթական ծրագրին:



Հայ կրթական հիմնարկության կողմից 197 ուսանողի կրթաթոշակների հավաստագրերի
հանձնման միջոցառմանը մասնակցեցին ԳՊՀ երեք ուսանողներ:



Հայաստանի

ազգային

գրադարանում

անցկացվեցին

մարզային

և

համայնքային

գրադարանների
գրադարանավարների
վերապատրաստման
դասընթացներ`
‹‹Վարպետության դասեր››, որին մասնակցեց ԳՊՀ գրադարանի վարիչ Նուարդ Շալունցը:


ԳՊՀ-ի և Արդշին բանկի Գորիսի մասնաճյուղի, ՎՏԲ-Հայաստանյան բանկի Գորիսի
մասնաճյուղի

համագործակցության

շրջանակներում

տեղի

ունեցան

հանդիպումներ

բանկային համակարգի աշխատողների և ԳՊՀ-ի աշխատողների միջև:


Գորիսի

համայնքապետարանի

ընկերական

հանդիպում

նախաձեռնությամբ

Գորիսի

պետական

իրականացվեց
համալսարանի

ֆուտբոլային
և

Գորիսի

համայնքապետարանի աշխատակիցների միջև:
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«Contour

Global

հիդրոկասկադ»

ընկերության

նախաձեռնությամբ

«Տնտեսություն

և

սոցիալական զարգացում» ծրագրի շրջանակներում «Բի Էս Սի» բիզնեսի աջակցման
կենտրոնի կողմից կազմակերպվեց դասընթաց, որին մասնակցեցին «Contour Global
հիդրոկասկադ» ընկերության ներկայացուցիչները, ԳՊՀ-ի դասախոսները և ուսանողները:
Միջազգային համագործակցություն. TEMPUS


Սեպտեմբերի 20-ին Anqua-wum (ՈԱԱԿ`Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման
ազգային կենտրոնում) TEMPUS-ի MAHATMA ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է
<<Կրթության

կառավարում>>

մասնագիտության

կրթական

ծրագրի

մոնիտորինգ

հայաստանյան 4 բուհում` ՀՊՄՀ, ՀՊՏՀ, ՎՊՀ և ԳՊՀ:


Սեպտեմբերի 30-ին ՀՊՄՀ-ն մեկնարկեց TEMPUS-ի MAHATMA ծրագրի ամփոփիչ
համաժողովը, որին մասնակցում էին ծրագրի շահակիցներն ու եվրոպական գործընկեր
հաստատությունների ներկայացուցիչները:
ERASMUS+



2016թ-ի ապրիլի 23-30-ը և հունիսի 18-25-ը Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում
անկացվեցին



HERITAG կրթական

ծրագրի

GIS

(գեոինֆորմացիոն

համակարգեր) վերապատրաստման դասընթացներ:
2016թ-ի մայիսի 17-18-ը և հունիսի 21-22-ը Գորիսի պետական համալսարանում
«Գրադարանային
արդիականացում
անձնակազմի
միջոցով»

ցանցի

Հայաստանում,

զարգացման

(LNSS)

աջակցության
և

ծրագրի

ծառայություններ,

Մոլդովայում

գրադարանային

և

Բելառուսում`

ծառայությունների

շրջանակներում

անցկացվեց

գրադարանների
գրադարանների
բարեփոխումների

«Անգլերեն

հատուկ

նպատատակներով» դասընթաց:


Օգոստոսի 21-ից սեպտեմբերի 3-ն Իռլանդիայի Լիմերիկ քաղաքում Erasmus+(LNSS)
ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցան վերապատրաստման դասընթացներ:



Նոյեմբերի 28-ին Գորիսի պետական համալսարանում Erasmus+ «Գրադարանային ցանցի
աջակցության

ծառայություններ.

գրադարանների

արդիականացում

Հայաստանում,
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Մոլդովայում և Բելառուսում` գրադարանների անձնակազմի զարգացման և գրադարանային
ծառայությունների բարեփոխումների միջոցով» (LNSS) ծրագրի շրջանակներում անցկացվեց
<<Անգլերեն հատուկ նպատատակներով>> դասընթացը:

ԿՐԹԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԼՐԱՀՈՍ


Սյունիքի նկարիչների միության նախաձեռնությամբ Գորիսի պետական համալսարանում
կազմակերպվեց ԱՄՆ-ի Խաղաղության կորպուսի կամավոր, լուսանկարիչ Դոն Մքգիի
լուսանկարների անհատական ցուցահանդեսը` նվիրված Ղարաբաղյան պատերազմի
նահատակներին:



Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետում տեղի ունեցավ առաջին կուրսերի
ուսանողների

ստուգման

գրքույկների

և

ուսանողական

տոմսերի

հանձնման

արարողությունը:


Գորիսի պետական համալսարանի երեք ֆակուլտետներում տեղի ունեցան 2016-2017 ուս.
տարվա ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդների անդրանիկ նիստերը:



Հումանիտար

և

հասարակագիտական

մասնագիտությունների

ֆակուլտետում

կազմակերպվել էր առաջին կուրսեցիների ուսանողական տոմսերի և ստուգարքային
գրքույկների հանձնման արարողությունը:


Գորիսի

պետական

համալսարանում

տեղի

ունեցավ

տնտեսագիտության

և

ճարտարագիտական
մասնագիտությունների
ֆակուլտետի
«Էլեկտրոնիկա»
մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանող Գոռ Շալունցի գծանկարների անհատական
ցուցահանդեսը:


Վիեն-Գորիս
Վ.Վաղարշյանի

քույր

քաղաքների

անվան

պետական

համագործակցության
դրամատիկական

շրջանակներում

թատրոնում

տեղի

Գորիսի
ունեցավ

ֆրանսահայ դրամատուրգ Արթյուր Ադամովի (Հարություն Ադամյան) «Վերագտնում» պիեսի
թատերականացված ընթերցումը:
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Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Սյունիքի մարզային երիտասարդական
կենտրոնի

նախաձեռնությամբ

տեղի

ունեցավ

միջոցառում`

նվիրված

ուսանողների

միջազգային տոնին:


Գորիսի պետական համալսարանում ԳՊՀ ուսանողական խորհրդի նախաձեռնությամբ



տեղի ունեցավ Ուսանողների միջազգային տոնին նվիրված միջոցառում:
ԳՊՀ Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների

ֆակուլտետի

ուսանողական խորհրդի և «Միրհավ» գրական ակումբի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ
հայ մեծանուն արձակագիր Սերո Խանզադյանի ծննդյան 101-ամյակին նվիրված գրական
ցերեկույթ:


ԳՊՀ-ի ՈՒԽ-ն կազմակերպեց «Ինտելեկտուալ ձմեռ» խաղ-մրցույթ:

14.ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՊՀ- ի արհեստակցական կազմակերպությունը հաշվետու տարում իր գործունեությունը
իրականացրել է համաձայն կազմակերպության կանոնադրության, համախմբել և գործատուին է
ներկայացրել

արհեստակցական

կազմակերպության

անդամների

աշխատանքային,

մասնագիտական և սոցիալ- տնտեսական շահերին առնչվող պահանջները:
Նոր խմբագրմամբ լրամաշակվել ու հաստատման է նախապատրաստվել արհեստակցական
կազմակերպության և գործատուի՝ ԳՊՀ-ի ռեկտորի միջև կնքվող կոլեկտիվ պայմանագիրը:
Հաշվետու

տարում

ներհամալսարանական

արհեստակցական

բոլոր

կամակերպությունը

գործընթացներին,

ինչպես

ակտիվորեն

կառավարման,

մասնակցել
այնպես

էլ

կազմակերպչական առումով նպատակ ունենալով բարելավել ԳՊՀ աշխատակիցների սոցիալական
վիճակն ու աշխատանքային պայմանները:
Ընթացիկ

տարում

հավաքագրված

միջոցները

հիմականում

ուղղորդվել

են

կազմակերպության անդամների և նրանց երեխաների համար տարաբնույթ միջոցառումներ
կազմակերպելուն:


Հունվարի 28- Հայոց ազգային բանակի օրվան նվիրված միջոցառումներ, որոնց մասնակցել է
10 դասախոս:



Կանանց

միջազգային

տոնի

Մարտի

8-ի

միջոցառումներին

մասնակցել

են

129

աշխատակիցուհիներ,


Մայիսի 28-ի միջոցառումներին մասնակցել են տնտեսական մասի 12 աշխատակիցներ,



Նոր տարվա

միջոցառումներին մասնակցել են տնտեսական մասի 36 աշխատակցներ,

դասախոսական և ուսումնաօժանդակ մասի 90 աշխատակիցներ, աշխատակիցների 115
երեխաներ:


Հաշվետու տարվա փետրվար–ապրիլ ամիսներին արհեստակցական կազմակերպության և
ռեկտորատի համատեղ ուժերով կազմակակեպել և իրականացրվել է աշխատակիցների
պարտադիր բժշկական զննություն Գորիսի պոլիկլինիկայում:
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Արհեստակցական կազմակերպությունը հաճախակի է հանդիպում ուսխորհրդի հետ, լսում
նարնց առաջարկներն ու մոտեցումները կատարվող բարեփոխումների վերաբերյալ, փորձում ամեն
կերպ օգտակար լինել:
Արհեստակցական կազմակերպությունն ունի նաև չլուծված խնդիրներ, որոնք արժանի են
ուշադրության.



կապ հաստատել հասարակական կազմակերպությունների հետ, օգտագործել նրանց
կապերը, ծառայեցնելով մեր աշխատակիցների շահերին,




կապ հաստատել մյուս բուհերի արհկոմների հետ,
լինել առավել նախաձեռնող մշակութային և սոցիալական միջոցառումների կազմակերպման
հարցու,




ֆակուլտետներում արհկոմները կամ անտեսված են կամ պասիվ,
Պետք է ակտիվացնել ֆակուլտետային արհկոմների աշխատանքը:

Արհկոմի

ֆինանսական

ելքերն

ու

մուտքերը

վերահսկվում

են արհկոմի

վերստուգիչ

հանձնաժողովի կողմից:

15.ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ
ԳՊՀ-ի ուսանողական կառույցներն են Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական
գիտական ընկերությունը:
ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ուսանողական խորհուրդը ուսանողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով
զբաղվող կառույց է` ուսանողների ինքնակառավարման, ընտրովի ներկայացուցչական մարմին, որն
իրազեկում է ուսանողներին իրենց իրավունքների ու պարտականությունների մասին, կառավարման
մարմիններում ներկայացնում, արտահայտում և պաշտպանում նրանց շահերն ու իրավունքները,
մասնակցում

համալսարանում

ուսանողական

և

միջոցառումներ,

ներքին

երիտասարդական
զբաղվում

կարգապահության
տոների

պահպանմանը,

անցկացում,

ռազմահայրենասիրական

կազմակերպում

կազմակերպում

մարզական

դաստիարակությամբ,

աջակցում

ուսանողների հանգստի և ժամանցի կազմակերպմանը: Ուսանողների մոտ 5 %-ը

ընդգրկված է

ուսանողական ինքնակառավարման մարմիններում: Ուսանողական խորհրդի գործառույթներից է
ուսանողների իրավունքների պաշտպանությունը, որն իրականացվում է համալսարանի ղեկավար
մարմիններում խորհրդի ներկայացուցիչ-պատվիրակների միջոցով: Ուսանողները պարբերաբար
մասնակցում են ուսանողական խորհուրդի և ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդների
նիստերին և քննարկումների միջոցով, ըստ անհրաժեշտության նաև համապատասխան բաժինների
օժանդակությամբ,

նրանց

խնդիրներին

տրվում

են

համապատասխան

լուծումներ

և

պարզաբանումներ:
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Համալսարանի ուսանողական խորհուրդը առաջնորդվելով ԳՊՀ գիտխորհրդի 2008թ.
նոյեմբերի 28-ի նիստի թիվ 4 որոշմամբ հաստատված ուսխորհրդի կանոնակարգով բազմակողմանի
գործունեություն
ուսումնական

է

ծավալել

գործընթացի

ուսանողության

շրջանում:

կատարելագործմանը,

Նպատակ

նպաստելու

ունենալով

աջակցելու

ուսանողների

ուսման

առաջադիմության բարձացմանը, նրանց իրավագիտակցության աստիճանի, սոցիալական դերի և
քաղաքացիական ակտիվության բարձացմանը, մասնագիտական հոգևոր-մշակութային և
ստեղծագործական

զարգացմանը

համալսարանի

ուսանողական

խորհուրդը

հաշվետու

ժամանակաշրջանում իրականացրել է բազմաբնույթ ծրագրեր ու միջոցառումներ:
Կազմակերպվել են ուսանողական գիտակրթական սեմինարներ, հուշ-ցերեկույթներ, երթեր,
ճանաչողական արշավներ, բարեգործական ակցիաներ, ինտելեկտուալ մարզական ու մշակութային
տարբեր միջոցառումներ:
Իր գործունեության ընթացքում ուսանողական խորհուրդը համագործակցել է ոչ միայն բուհի
կառավարման մարմինների, այլև

Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի, Հայաստանի

ուսանողության ազգային ասոցիացիայի, Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի և մի շարք
երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների հետ:


2016թ. մարտ ամսին ուսանողական խորհրդի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ վոլեյբոլի
ընկերական հանդիպում Գորիսի փրկարարական ջոկատի թիմի հետ:



2016թ. ապրիլ ամսին իրականցվեց կամավորական աշխատանք: Ուսանողական խորհրդի
կամավորները

այցելեցին

Գորիսի

բժշկական

կենտրոն

և

իրենց

աջակցությունը

ցուցաբերեցին ապրիլյան քառօրյա պատերազմի վիրավոր զինվորներին:



2016թ. ապրիլ ամսին կազմակերպվեց ամենամյա <<Ջահերով երթ>> դեպի Հայոց Մեծ Եղեռնի
զոհերի



հուշահամալիր,

որի

նպատակն

էր

հարգանքի

տուրք

մատուցել

1915թ.

ցեղասպանության զոհերի հիշատակին:
2016թ. մայիսին ԳՊՀ Ուսանողական խորհուրդը Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի հետ
մեկտեղ իրականացրեց <<Գտի'ր քո հեքիաթը>> ծրագիրը:
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2016թ. մայիս և սեպտեմբեր ամիսներին կազմակերպվեց ճանաչողական էքսկուրսիա դեպի
Գորիսի պատմամշակությանին վայրեր:



2016թ.

հոկտեմբերին

համալսարանի

բոլոր

ֆակուլտետներում

վերակազմավորվեցին

ֆակուլտետային ուսխորհուրդները: Հոկտեմբերի 13-ին տեղի ունեցավ Ուսանողական
խորհրդի նախագահի և նախագահության կազմի ընտրություններ: ԳՊՀ ՈՒԽ նախագահ


ընտրվեց «Մաթեմատիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Արուս Անդրիյանը:
2016թ. հոկտեմբերին գումարվեց Ուսանողական խորհրդի նիստ, որի ընթացքում ընտրվեցին
համալսարանի գիտական խորհրդի անդամներ:



2016թ. նոյեմբերին գումարվեց Ուսանողական խորհրդի նիստ ԳՊՀ խորհրդի կազմում
ուսանողության ներկայացուցիչներ առաջադրելու օրակարգով:



2016թ. նոյեմբերին Ուսանողական խորհուրդը Կապանում ակտիվորեն մասնակցություն
ունեցավ ՀԵՀ-ի կողմից կազմակերպված «Ուսանողը` ապագայի հիմնաքար» ծրագրի
իրականացմանը:
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2016թ.



Ուսանողության և երիտասարդության միջազգային օրվան:
2016թ. դեկտեմբերին Հումանիտար և հասարակագիտական

նոյեմբերին

կազմակերպվեց

տոնական

միջոցառումների

շարք`

նվիրված

մասնագիտությունների

ֆակուլտետի ուսխորհրդի նախաձեռնությամբ կազամկերպվեց գրական ցերեկույթ` նվիրված
արձակագիր Սերո Խանզադյանի ծննդյան 101-ամյակին:



2016թ. դեկտեմբերին կազմակերպվեց «Ինտելեկտուալ Ձմեռ» միջֆակուլտետային մրցույթ
փառատոնը, որի նպատակն էր նպաստել ինտելեկտուալ հոսանքի տարածմանը բուհում,
ակտիվացնել ուսանողական առօրյան և խրախուսել առավել ակտիվ ու բարձր ինտելեկտով
օժտված ուսանողներին:



2016թ. դեկտեմբերին Ուսանողական խորհրդի նախաձեռնությամբ կայացել է տարեվերջյան
տոնական միջոցառում:
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ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Գիտական խորհրդի 2016թ. դեկտեմբերի 27-ի նիստում հաստատվել է ՈՒսանողական
գիտական ընկերության նոր կանոնադրությունը, այժմ ընթացքի մեջ են կազմի ձևավորման
աշխատանքները:
Ընկերության հիմնական նպատակը ուսանողների գիտական, կրթական ու հոգևոր
զարգացմանն աջակցելն է:

16. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Հաշվետու տարում համալսարանի սոցիալական ոլորտի գործունեությունն ընթացել է
ինչպես

համալսարանի

խորհրդի,

այնպես

էլ

ԳՊՀ-ի

ստրատեգիական

պլանի

հանձնարարականներով: Նշված որոշումները հաստատում են համալսարանի սոցիալական
ծրագրերի հիմնական ուղղությունները, նշում այդ ծրագրերի իրականացման անհրաժեշտ
միջոցառումների ձևավորման ու սոցիալական ծրագրերի իրականացման ուղիներն ու ոլորտի
զարգացման հեռանկարները:
Որոշումները
գիտաուսումնական

պարունակում
գործունեության

են

նաև

համակարգային

սոցիալական

և

բնույթի

մասնագիտական

հարցադրումներ՝
երաշխիքների

ապահովագրման ևումասնագիտական երաշխիքների ապահովման առումով:
Սոցիալական ծրագրերը համալսարանի զարգացման պլանի կարևորագույն բաղկացուցիչն
են և ուղղված են սոցիալական ինֆրակառուցվածքների զարգացմանը:
16.1. Ուսումնական մասնաշենքերի հիմնական և ընթացիկ վերանորոգում, կենսաապահովման
համակարգեր, սանհիգիենիկ պայմանների ապահովում և բարեկարգում
16.1.1. Հիմնական և ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ
Հաշվետու ժամանակաշրջանում համալսարանում իրագործվել են ընթացիկ որոշակի
վերանորոգման աշխատանքներ.
- Ընթացիկ վերանորոգման է ենթարկվել գրադարանային շենքում գտնվող հյուրանոցային սենյակը:
-

Էրազմուս+

(LNSS)

§Գրադարանային

ցանցի

աջակցության

ծառայություններ¦

ծրագրի

համաֆինասավորմամբ, ընթացիկ վերանորոգման է ենթարկվել ընթերցասրահը և կահավորվել:
- Քոնթուր Գլոբալ ընկերության կողմից ամբողջությամբ վերանորոգվել են թիվ 2 մասնաշենքի երկու
լսարաններ, ընդ որում դրանցից մեկը ապահվվել է լաբորատոր սարքավորումներով և գործում է
որպես լաբորատորիա:
- Ընթացիկ նորոգման են ենթարկվել թիվ 1 մասնաշենքի կաթսայատան գազայրիչները և պոմպի
շարժիչը:
- Մասնակի նորոգվել են գրադարանի գրապահոցի և հաշվապահության փայտյա հատակները:
- Ամբողջությամբ վերանորոգվել է թիվ 1 մասնաշենքի ջրահեռացման դիտահորը:
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- Մասնակի վերանորոգվել է թիվ 2 մասնաշենքի ջրամատակարարման խողովակաշարը:
- Բարեկարգվել են թիվ 1 և թիվ 2 մասաշենքերի բակային տարածքները:
-Մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվել հանրակացարանի ուսանողական
սենյակներում:
- Թիվ 2 մասնաշենքում փոխվել են բազմաթիվ էլեկտրական ավտոմատ ապահովիչներ:
- Թարմացվել են թիվ 2 մասնաշենքի տանիքի մետաղյա կապերը:
Ուսումնական շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքնրը կրում են մշտական բնույթ:
16.1.2. Նյութատեխնիկական մատակարարում
Հաշվետու ժամանակաշրջանում համալսարանի նյութատեխնիկական մատակարարումն
իրականացվել է ինչպես արտաբյուջետային միջոցների, այնպես էլ գրանտային ծրագրերի հաշվին՝
համաձայն տարեկան հաստատված գնումների պլանի:
Համալսարանի արտաբյուջետային միջոցների հաշվին հաշվետու ժամանակաշրջանում ձեռք
են բերվել.


Գրենական պիտույք և գրասենյակային ապրանքներ – 961,95 հազար դրամ



Կոշտ գույք – 2381,7 հազար դրամ



Թուղթ – 454,8 հազար դրամ



Տնտեսական և լվացքի պարագաներ – 1233,4 հազար դրամ



Ընթացիկ նորոգման շինարարական նյութեր – 1337,4 հազար դրամ



Համակարգչային տեխնիկա – 646,0 հազար դրամ



Վառելիք – 1890,0 հազար դրամ



Փոքրարժեք սարքեր ու պարագաներ - 1136,2 հազար դրամ
16.2.Կենսաապահովման համակարգեր

16.2.1. Ջրամատակարարում և ջրահեռացում
Համալսարանի բոլոր մասնաշենքերը ապահովված են մշտական խմելու ջրով: Տարվա
ընթացքում իրագործվող սպասարկման ու մասնակի նորոգման աշխատանքների շնորհիվ
ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգերը գործում են անխափան ռեժիմով:
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծախսը կազմել է 836,6 հազար դրամ նախորդ տարվա 1059,1
հազար դրամի դիմաց:
16.2.2. Էլեկտրամատակարարում և կապ
2016թ.-ի

ընթացքում

էլեկտրամատակարարման,

հեռախոսային

և

ինտերնետ

կապի

ծառայությունները գործել են առանց էական ընդմիջումների:
Կարճաժամկետ

անջատումները

կապված

ընթացիկ

նորոգման

ու

սպասարկման

աշխատանքների իրականացման հետ, չեն ազդել բնականոն գործունեությանը:
Ընթացիկ ժամանակահատվածում համալսարանում ծախսվել է 86528 կվտ էլեկտրաէներգիա՝
3900,7 հազար դրամի չափով նախորդ տարվա 99100կվտ-ի դիմաց 4110,0 հազար դրամի չափով:
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16.2.3. Ջեռուցում
2016թ. ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցվել են ուսումնական թիվ 1 և թիվ 2
ուսումնական մասնաշենքերը և գրադարանը: Կապված գիշերօթիկ դպրոցի կարգավիճակի
փոփոխությոն հետ ընթացիկ տարվա չորրորդ եռամսյակում չի ջեռուցվել այդ տարածքւոմ գտնվող
ԳՊՀ-ի կողմից օգտագործվող լսարանները: Նշված մասնաշենքերից լիարժեք ջերմաստիճանային
պայմաններ չի ապահովվում թիվ 2 ուսումնական մասնաշենքում՝ պայմանավորված շենքի
պատուհանների և դռների անորակ վիճակի հետ, ինչպես նաև գիշերօթիկ դպրոցի տարածքի
լսարանները: Այդ պատճառով որոշ լսարաններում օգտագործում ենք էլեկտական տաքացուցիչներ:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում համալսարանում ծախսվել է 38,7 հազար մ3 գազ՝ 4471,9 հազ.
դրամ գումարով նախորդ տարվա 41,8 հազար մ3-ի գազի դիմաց, որը կազմել է 5750,0 հազար դրամ
գումար:
16.2.4. Սանհիգիենիկ պայմանների ապահովում և տարածքի բարեկարգում
Համալսարանի

տնտեսական

գործունեության

ոլորտում

է

նաև

մասնաշենքերում

սանհիգիենիկ պայմանների ապահովումը, ինչպես նաև տարածքի մաքրման, բարեկարգման
աշխատանքները: Հարկ է նշել, որ հաշվետու ժամանակաշրջանում նշված աշխատանքները
իրագործվել են պատշաճ մակարդակով:
Համալսարանի տարածքում պարբերաբար իրականացվում են մասնակի բարեկարգման,
ծառատնկման ու կանաչապատման աշխատանքներ:
Նախատեսվող աշխատանքներ
Համալսարանում առկա են սոցիալական լուծում պահանջող որոշակի խնդիրներ:
Ուսումնական նորմալ պայմանների ապահովման համար կարևոր է թիվ 2 ուսումնական
մասնաշենքի փայտյա պատուհանների փոխարինումը մետաղապլաստե պատուհաններով:
Վերանորոգման

որոշակի

աշխատանքների

իրականացման

անհրաժեշտություն

կա

համալսարանի գրադարանի մասնաշենքում:
Հաշվի առնելով, որ 2017-ին տարի լրանում է համալսարանի հիմնադրման 50 – ամյակը,
հրատապ է թիվ 2 մասնաշենքի մեծ դահլիճի մասնակի վերանորոգումը: Հոբելյանական
միջոցառումները բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար պետք է իրականացվեն նաև
որոշակի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ ինչպես ուսումնական մասնաշենքերում,
այնպես էլ դրանց հարակից բակերում:
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17.ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
17.1. 2016թ. եկամուտների նախահաշիվը և նրա կատարողականը
Հաշվետու
տարում
համալսարանն
իր
ֆինանսատնտեսական
գործունեությունն
իրականացրել է ինչպես պետական բյուջեից ստացվող միջոցների, այնպես էլ արտաբյուջեից
ստացվող միջոցների հաշվին: ԳՊՀ-ի եկամուտները ըստ կառուցվածքի հետևյալն են`
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Աղյուսակ 17.1.1.–ում բերված է Գորիսի պետական

համալսարանի 2016թ.եկամուտների

ճշտված նախահաշիվը և նրա կատարողականը
Աղյուսակ 17.1.1
Տարեկան

Կատարողակ

նախահաշիվ

ան

46454.5

46454.5

100.00

359674.5

359288.0

99.89

66995.6

66995.6

100.00

2.2 Ուսման վարձ

49786.8

49786.8

100.00

2.3 Կրթաթոշակ

4766.2

4766.2

100.00

12442.6

12442.6

100.00

292678.9

292292.4

99.87

3.1. Վճարովի ուսուցում

254000.0

253613.5

99.85

3.2. Այլ աղբյուրներ

38678.9

38678.9

100.00

3.4 Ընդամենը եկամուտներ

406129.0

405742.5

99.90

Հ/Հ

1.

2.

2.1

2.4

3.

Եկամուտի անվանումը

Դրամական միջոցների
մնացորդը տարեսկզբին
Ընթացիկ տարվա մուտքեր,
այդ թվում
Պետական բյուջեից, այդ
թվում

Գիտ. թեմաների
ֆինանսավորում
Արտաբյուջետային մուտքեր,
այդ թվում

%

Ինչպես երևում է աղյուսակ 17.1.1.-ից, 2016թ.-ին պետական բյուջեով նախատեսվել էր 66995.6
հազ. դրամ, այդ թվում՝ ուսման վարձ՝ 49786.8 հազ. դրամ (ներառում է նաև վճարովի համակարգի ՀՀ
օրենքով սահմանված արտոնություններ ունեցող ուսանողների ուսման վարձի փոխհատուցումը`
5600.0 հազ. դրամ,ինչպես նաև մասնակի փոխհատուցումը`3820.0 հազ.դրամ), կրթաթոշակ՝ 4766.2
հազ. դրամ, գիտ. թեմաների ֆինանսավորում՝ 12442.6 հազ. դրամ: Վերջինս իր մեջ ընդգրկում է
«Սյունիքի

հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն»

ծրագրի

իրականացման համար

10192.6 հազ. դրամ, ինչպես նաև ծրագրի մեջ ներգրավված գիտաշխատողների գիտական
աստիճանի

համար

տրվող

հավելավճարների

վճարման

պարտավորությունները(միջինը

4
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թեկնածու և 2 դոկտոր)`գումարով 2250.0 հազ դրամ: Ֆինանսավորումն իրականացվել է միջին
տարեկան 80 պետպատվերային և արտոնություններ ունեցող միջին տարեկան 25 ուսանողների
համար: Պետբյուջետային ֆինանսավորման պլանը կատարվել է 100%-ով:
Արտաբյուջետային մուտքերը տարվա ընթացքում պլանավորվել էր 292678.9 հազ. դրամ,
կատարողականը կազմել է 99.87%, կամ 292292.4 հազ. դրամ: Նշենք, որ այդ մուտքերը ներառում են
ինչպես վճարովի ուսուցումից ստացված մուտքերը 253613.5 հազ.
դրամ, այնպես էլ այլ
աղբյուրներից ստացված մուտքերը` 38678.9 հազ.դրամ: Վերջինս արտաբյուջետային մուտքերի մեջ
կազմել է 13.2% , 86.8%-ը կազմել են վճարովի ուսուցումից ստացված մուտքերը:
Այլ աղբյուրներից ստացված մուտքերն ըստ իրենց կազմի և կառուցվածքի ունեն հետևյալ
պատկերը`
Աղյուսակ 17.1.2.
Այլ աղբյուրներից ստացված ընթացիկ

Գումարը,

Կառուցվածքը,

մուտքեր

հազ.դրամ

%

Դրամաշնորհ <<ARARAT>>

2080.3

5.4

Դրամաշնորհ <<MAHATMA>>

5684.5

14.7

Դրամաշնորհ <<LNSS>>

14249.9

36.8

Դրամաշնորհ <<ASPIERE>>

1265.8

3.3

Դրամաշնորհ <<HERITAG>>

8809.0

22.7

Ճաշարանի կոմունալ վճարների
փոխհատուցման գումար

976.9

2.5

Ճաշարանի

252.0

0.7

Բանկային տոկոսագումար

556.5

1.4

Տարածքն

2158.0

5.6

1240.6

3.2

Ընդունելությունից հավաք.գումար

987.0

2.6

Ուսանողների

հանրակացարանում

92.4

0.2

վերահանձնման

60.0

0.2

266.0

0.7

38678.9

100.0

գործառնական

վարձակալության վճար

Արտարժույթի

փոխարժեքային

տարբերությունից եկամուտ

բնակվելու վարձ
Քննությունների
գումար և այլն
Այլ մուտքեր
Ընդամենը
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Այլ աղբյուրներից ստացված ընթացիկ մուտքերի կառուցվածքում ամենամեծ տեսակարար
կշիռը կազմել են դրամաշնորհային ծրագրերից ստացված գումարները` 82.96% կամ 32089.5 հազար
դրամ:
Դրամական միջոցների

մնացորդի հետ համալսարանի

ընդհանուր

նախահաշվային

եկամուտը կազմել է 406129.0 հազ. դրամ, փաստացի եկամուտները կազմել են ընդամենը 405742.5
հազ. դրամ: Եկամուտների կատարողականը կազմել է 99.90% :
Ինչպես երևում է գծանկար 1-ից, եկամուտների ընդհանուր կառուցվածքում բյուջետային
ֆինանսավորումը կազմել է 16.5%, արտաբյուջետային միջոցները 72.1%, դրամական միջոցների
մնացորդը տարեսկզբին 11.4%:
Գծ.1 2016թ-ի եկամուտների կատարողականի գրաֆիկական պատկերը

11%

Բյուջետային
ֆինասավորում

17%

Արտաբյուջետային
միջոցներ
Դրամ. Միջոցների
մնացորրդը
տարեսկզբին

72%

Աղյուսակ 17.1.3.-ում բերված է 2012-2016թթ-ը ընկած ժամանակահատվածում եկամուտների
փոփոխման դինամիկան:
Եկամուտների փոփոխման դինամիկան 2012-2016թթ.
N
Դրամական
1

միջոցների

2.1

Ընթացիկ

տարվա

մուտքեր, այդ թվում

Պետական

2013թ.

2014թ.

2015թ.

2016թ.

83622.9

77610.2

64574.4

51187.7

46454.5

18.6%

17.7%

15.6%

13.6%

11.4%

366774.5

361889.7

348091.2

325004.1

359288.0

65499.4

55840.1

56839.4

65451.3

66995.6

մնացորդը

տարեսկզբին

2

2012թ.

բյուջեից,

117

ԳՊՀ 2015-2016 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն

այդ թվում

14.5%

12.7%

13.8%

17.4

16.5%

2.1.1 Ուսման վարձ

45499.6

37585.7

42123.0

47564.6

49786.8

2.1.2 Կրթաթոշակ

6732.8

4856.0

3884.6

4294.8

4766.2

13398.4

10831.8

12841.9

12442.6

Գիտ.

թեմաների

2.1.3 ֆինանսավորում և միջ
կոնֆերանսի գումար

13267.0

Արտաբյուջետային

301275.1

306049.6

291251.8

259552.8

292292.4

66.9%

69.6%

70.6%

69.0

72.1%

2.2.1 Վճարովի ուսուցում

265907.6

271054.0

257539.6

240558.2

253613.5

2.2.2 Այլ աղբյուրներ

35367.5

34995.6

33712.2

18994.6

38678.9

450397.4

439499.9

412665.6

376191.8

405742.5

2.2

եկամուտներ,այդ
թվում

Ընդամենը
եկամուտներ

Ինչպես երևում է աղյուսակ 17.1.3.-ից, 2012-2015թթ-ին ընդամենը եկամուտները տարեցտարի
նվազել

են 450397.4

հազ. դրամից

հասնելով

376191.8

հազ. դրամի: Միայն 2016 թվականին

ընդամենը եկամուտները 2015թ-ի նկատմամբ աճել են 7.9%-ով, կամ 29550.7 հազ.դրամով: Վճարովի
ուսուցման գծով աճը 2016 թվականին 2015թվականի նկատմամբ կազմել է 5.4% կամ 13055.3
հազ.դրամ: Այն 4515.5 հազար դրամով ավել է տարեսկզբի նախահաշվով պլանավորած աճից: Այլ
աղբյուրների գծով մուտքերը 2016թ-ին 2015 թ-ի նկատմամբ աճել են 19684.3 հազար դրամով, որը
հիմնականում պայմանավորված է եղել LNSS «Գրադարանային

աջակցության ծրագիր» և

«ERASMUS+ HERITAG» դրամաշնորհային ծրագրերով:
2012-2016թթ-ին պետբյուջից

ֆինանսավորվող ուսման վարձի փոփոխման դինամիկան

բերված է հետևյալ աղյուսակում`
Աղյուսակ 17.1.4.
2012

2013

2014

2015

2016

Պետ.պատվերային
ուսանողների

37634.3

28288.1

31453.9

38257.5

40366.8

ուսման վարձավճար
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ՀՀ օրենքներով
սահմանված
արտոնություններ
ունեցող

7865.3

7664.0

7476.7

5675.6

5600.0

0

1633.6

3192.4

3631.5

3820.0

111

76

60

71

80

339.0

372.2

524.2

538.8

504.6

ուսանողների
ուսման
վարձավճարի լրիվ
փոխհատուցում
Մասնակի
փոխհատուցում
Պետպատվերային
ուսանողների միջին
տարեկան քանակ
Միջին տարեկան 1
պետպատվերային
ուսանողին ընկնող
ֆինանսավորման
չափ

Աղյուսակից երևում է, որ 2012-2015թթ.-ին միջին տարեկան 1 պետպատվերային ուսանողին
ընկնող ֆինանսավորման ծավալը աճել է, 339.0 հազ դրամից դառնալով 538.8 հազ. դրամ: 2016
թվականին այդ ցուցանիշը փոքր ինչ նվազել է: Այն կազմել է 504.6 հազ. դրամ: Դա ակնառու է նաև
2012-2016թվականներին ԳՊՀ-ի եկամուտների փոփոխման դինամիկայից:
Արտաբյուջետային եկամուտների գերակշիռ մասը`86.8%-ը, կազմում է վճարովի ուսուցումից
ստացված մուտքերը: 2016թ. զեղչերի ընդհանուր գումարը կազմել է 18183.7 հազ. դրամ (322
ուսանող): Բուհի ֆինանսական շահույթի հաշվին ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցում
է

տրվել

208

ուսանողների`ընդամենը

11746.0

հազ.դրամ:

2016թ.-ին

պետության

կողմից

ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցում է տրամադրվել 3820.0
հազ.դրամ:

17.2. 2016 թվականի ճշտված ծախսերի նախահաշիվը և կատարողականը
Աղյուսակ 17.2.1.
Տարեկան
նախահաշիվ /հազար
Ծախսերի անվանումը
1

Ընթացիկ Ծախսեր

դրամ/
340907.7

Կատարողական
340571.1

%
99.9
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1.1

Աշխատավարձ

284950.8

284693.6

99.9

1.2

Կրթաթոշակ

5041.2

5041.2

100.0

2650.0

2649.1

100.0

Գրասենյակային և
1.3

տնտեսական ծախսեր
Փափուկ գույքի և
հանդերձանքի ձեռք բերման

1.4

ծախսեր

0.0

0.0

0.0

1.5

Սննդի ծախսեր

0.0

0.00

0.0

Գործուղման և ծառայողական
1.6

շրջագայության ծախսեր

11699.0

11699.0

100.0

1.7

Տրանսպորտային ծախսեր

2800.0

2787.4

99.6

1700.0

1658.9

97.6

8400.0

8373.0

99.7

870.3

870.3

100.0

312.0

312.0

100.0

Կապի ծառայությունների
1.8

ծախսեր
Էլեկտրաէներգիայի, վառելիքի

1.9

և ջեռուցման ծախսեր
Ջրմուղ-կոյուղու
ծառայությունների գծով

1.10

ծախսեր
Կոմունալ ծառայությունների

1.11

վճարներ
Ընթացիկ վերանորոգման

1.12

ծախսեր

1350.0

1337.4

99.1

1.13

Հարկեր, տուրքեր

6372.2

6372.2

100.0

1951.2

1951.2

100.0

9300.0

9314.8

100.2

Արտարժույթի փոխարժեքային
1.14
1.15

տարբերությունից ծախսեր
Այլ ծառայությունների և այլ
ապրանքների ձեռքբերման
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ծախսեր
1.16 Արտագերատեսչական ծախսեր

3162.0

3162.0

100.0

349.0

349.0

100.0

4519.2

4519.2

100.0

1084.4

1084.4

100.0

3434.8

3434.8

100.0

345426.9

345090.3

99.9

Շենքերի վարձակալության
1.17 ծախսեր
1.18

Վճարումներ ՀԵՀ -ին

2

Կապիտալ ծախսեր
Սարքերի և սարքավորումների

2.1

ձեռքբերման ծախսեր
Այլ ակտիվների ձեռքբերման

2.2

ծախսեր
Կապիտալ վերանորոգման

2.3

ծախսեր
Ընդամենը ծախսեր

2016 թվականին ճշտված նախահաշվով պլանավորվել էին 345426.9 հազար դրամի ծախսեր:
Ինչպես երևում է աղյուսակ 17.2.1-ից, 2016թ-ի դրամարկղային ծախսը կազմել է 345090.3 հազ. դրամ:
Ծախսերի կատարողականը կազմել է 99.9%:
«Աշխատավարձ» հոդվածով կատարողականը կազմել է 284693.6 հազար դրամ: Այն կազմում
է

ընդհանուր դրամարկղային ծախսերի 82.5%-ը: 11886.0 հազ.դրամի աշխատավարձ տրվել է

գիտական ծրագրերի շրջանակներում:
«Կրթաթոշակ» հոդվածով ծախսերը կազմել են 5041.2 հազար դրամ, այդ թվում պետ. բյուջեից
ֆինանսավորվել

է

4766.2

հազար

դրամ:

275.0

հազար

դրամի

կրթաթոշակ

տրվել

է

արտաբյուջետային միջոցներից:
«Գրասենյակային և տնտեսական ծախսեր» հոդվածով ծախսվել է 5041.2 հազար դրամ:
«Գործուղման

և

ծառայողական

շրջագայության ծախսեր» հոդվածով ծախսը կազմել է

11699.0 հազար դրամ, որից 9444.5 հազար դրամը դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակում:
«Տրանսպորտային ծախսեր» հոդվածով ծախսվել է 2787.4 հազ. դրամ, որը ներառում է 1890.0
հազար դրամ վառելիքի, 897.4 հազար դրամ ավտոմեքենաների պահպանման և սպասարկման
ծախսեր:
«Կապի ծառայությունների ծախսեր» հոդվածով դրամարկղային ծախսը ընթացիկ տարում
կազմել է 1658.9 հազար դրամ:
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«Էլեկտրաէներգիայի, վառելիքի և ջեռուցման ծախսեր» հոդվածով դրամարկղային ծախսը
կազմել է 8373.0 հազար դրամ, որից էլեկտրաէներգիայի գծով ծախսը` 3900.8 հազ.դրամ, գազի
գծով`4472.2 հազար դրամ:
Ջրմուղ-կոյուղու ծառայությունների գծով դրամարկղային ծախսերը կազմել են 870.3 հազ.
դրամ:
«Այլ

ծառայությունների

և

այլ

ապրանքների

ձեռք

բերման

ծախսեր»

հոդվածով

դրամարկղային ծախսը կազմել է 9314.8 հազար դրամ, որն ըստ կազմի հետևյալն է`
Աղյուսակ 17.2.2. Այլ ծառայությունների և այլ ապրանքների ձեռքբերման ծախսեր
Այլ ծառայությունների և այլ ապրանքների

Գումարը

ձեռքբերման ծախսեր

հազ. դրամ

1.

Թերթերի և ամսագրերի բաժանորդագրություն

562.0

2.

Գովազդներ, հայտարարություններ

292.0

3.

Պրակտիկա

1194.8

4.

Սարքերի և սարքավորումների

1064.9

5.

Սպասարկում (համակարգչային սպասարկում)

6.

Ծաղիկներ և ծաղկեպսակներ

105.4

7.

Մասնագիտական վերապատրաստման

103.0

8.

գումար(սեմինարի արժեք)

9.

Դեղորայք և բժշկական պարագաներ

72.3

10. Տեխ. անվտանգության փորձաքննություն և
գազասպառման համակարգի տեխ. սպասարկում

200.9

11. Բուժ. ծառայություն

341.0

12. Պետ. բուհերի ռեկտորների խորհրդին

200.0

անդամավճար
13. Պայմանագրային ծառայություններ, նյութական

754.3

օգնություն
14. Բարեգործություն

800.0

15. Բանկային սպասարկում

62.7

16. Սպորտային ապրանքներ

102.0

17. Աուդիտորական ծախսեր

100.0

18. Լաբորատոր նյութեր
19. Վարչարարական ծախսեր (նոտարական,

40.3

պետռեգիստ և այլն)
20. Ֆուրշետի կազմակերպում

547.1

21. Տրանսպորտային ծառայություն

165.0
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22. Դոմենի հաշվեգրում /Gorsu.am/ և հոսթինգ

457.8

ծառայություն
23. Կառավարման խորհրդի նիստի անցկացման

120.0

համար սրահի տրամադրում
24. Դիպլոմների տպագրման ծախսեր

1018.4

25. Այլ ծախսեր

1010.9

Ընդամենը

9314.8

2016 թ-ի ընթացքում «Կապիտալ ծախսեր» հոդվածով դրամարկղային ծախսը կազմել է
4519.2 հազար դրամ, այդ թվում սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր 1084.4 հազար
դրամ, այլ ակտիվների ձեռքբերման ծախսեր` 3434.8 հազար դրամ, այդ թվում գրականություն`
1380.9 հազար դրամ:
Հաշվետու տարում եկամուտների ու ծախսերի համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս
հետևյալը.


2016-ի տարեսկզբի մնացորդ` 46454.5 հազ. դրամ,




ընթացիկ տարվա մուտքեր` 359288.0 հազ. դրամ,
ընթացիկ տարվա ծախսեր` 345090.3 հազ. դրամ,



ընթացիկ տարվա մուտքերի գերազանցումը ծախսերի նկատմամբ 14197.7 հազ.դրամ,



2016թ-ի տարեվերջի մնացորդը`60652.2 հազ. դրամ:

Տարեվերջի մնացորդի մեջ դրամաշնորհային ծրագրերի գծով մնացորդը կազմել է 16573.0
հազար դրամ:

17.3 Աշխատավարձերի դինամիկան համալսարանում
Յուրաքանչյուր բուհի հիմնական նպատակը կրթության բարձր որակի ապահովումն է: Այն
ուղղակիորեն կախված է դասախոսների աշխատանքի վարձատրության մակարդակից:

2003

թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2013թ.-ի հունվարի 1-ը համալսարանի աշխատակիցների
աշխատավարձերի պլանաչափ բարձրացումը դարձել էր
գործունեության հիմնական ուղենիշներից մեկը: Սակայն

համալսարանի ֆինանսական
կապված վերջին տարիների

ֆինանսական դժվարությունների հետ 2013թ-ից մինչև հիմա աշխատավարձերի բարձրացում չի
կատարվել: Պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի աշխատավարձերի դինամիկան ըստ տարիների
հետևյալն է`
Աղյուսակ 17.3.1.
Պաշտոն
Պրոֆեսոր

01.01.2012

01.09.2013

01.01.2014

01.01.2015

01.09.2016

185251

211263

211263

211263

212000
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Գիտություն
ների դոկտոր

155482

179073

179073

179073

180000

Գ.թ, դոցենտ

135482

159073

159073

159073

160000

Դասախոս

99792

119535

119535

119535

120000

Գ.թ., ասիստենտ

112828

133107

133107

133107

134000

Ասիստենտ

102828

123107

123107

123107

124000

դոցենտ

2015-2016թթ.-ին հաշվարկված աշխատավարձերի կազմի և կառուցվածքի վերլուծությունից
երևում է, որ 2016թ.-ին 2015թ-ի համեմատ աշխատավարձի ֆոնդը պակասել է 11707.1 հազար
դրամով: Աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսումը հիմնականում կապված է եղել 2016 թվականին
համալսարանում իրականացված հաստիքային քաղաքականությամբ: Կրճատվել է մոտ 23 հաստիք,
որի հետ կապված փոփոխությունը մեկ լրիվ

տարում կազմում է 22424.5 հազ. դրամ (միջին

ամսականը 1 կրճատված հաստիքի հաշվով 81.2 հազար դրամ): Հաստիքների կրճատման հետ
կապված 2016 թվականի ֆինանսական տարում տնտեսվել է 12646.8 հազար դրամ: Հաշվետու
տարում պարգևատրության գումարը կազմել է 7349.6 հազար դրամ, որից 4050.0 հազար դրամը
տրվել է Ամանորի առիթով:
2015-2016 թթ. հաշվարկված աշխատավարձը ըստ կազմի և կառուցվածքի
Աղյուսակ 17.3.2.
Աշխատավարձերի
տեսակները

2015թ.

%

Գումար

2016թ.

%

Գումար

Շեղումը ըստ
գումարի

Շեղումը
ըստ %-ի

Պրոֆեսորադասախոսական

139717.3

47.6

137564.2

48.8

-2153.1

1.2

Վարչական

41238.7

14.0

38632.5

13.7

-2606.2

-0.3

Ուսումնաօժանդակ

36278.9

12.4

29278.4

10.4

-7000.5

-2.0

Սպասարկող

46988.1

16.0

41070.1

14.6

-5918.0

-1.4

Պարգևատրություն

1002.9

0.3

7349.6

2.6

-6346.7

2.3

ժամավճար

7921.6

2.7

6703.3

2.4

-1218.3

-0.3

Ճաշարան

1497.6

0.5

0.0

0.0

-1497.6

-0.5

Հայագիտական

9636.0

3.3

9636.0

3.4

0.0

0.1

Հավելավճար

2700.0

0.9

2250.0

0.8

-450.0

-0.1

5860.4

2.0

5698.6

2.0

-161.8

0.0

735.0

0.3

838.6

0.3

-103.6

0.0

Դրամաշնորհային

ծրագրերի

շրջանակում աշխատավարձ
Ընդունելության
քննությունների
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Համաֆինանսավորում

0.0

0.0

2848.1

1.0

-2848.1

1.0

293576.5

100

281869.4

100

-11707.1

-

MAHATMA դրամաշնորհային
ծրագրին արտաբյ.միջոցներց
Ընդամենը

Աշխատավարձի ֆոնդի կառուցվածքում այլ աղբյուրների, մասնավորապես գիտական
թեմաների,դրամաշնորհային ծրագրերի հաշվին տրված աշխատավարձերի տեսակարար կշիռը
կազմել է ընդամենը 6.5%: 93.5%-ի աշխատավարձ տրվել է հիմնականում վճարովի ուսուցումից
գոյացած միջոցների հաշվին:
Աշխատակազմ

Հաստիքների
քանակ

Ամսական
աշխատավարձի

1 հաստիքի
միջին

ֆոնդ

ամսական
աշխատավարձ

1. Պրոֆեսորադասախոսական կազմ

65

9441.8

145.3

2. Վարչական կազմ

22

3338.0

151.7

3. Ուսումնաօժանդակ կազմ

23

1731.1

75.3

4. Սպասարկող կազմ

44

3656.3

83.1

17.4 Եզրակացություններ և առաջարկություններ


Բուհի եկամուտների ընդհանուր կառուցվածքում ամենամեծ տեսակարար կշիռը կազմում
են արտաբյուջետային եկամուտները, որի մեջ վճարովի ուսուցումից ստացված մուտքերը
կազմում են 86.8%-ը:



Չնայած այն հանգամանքին, որ վերջին տարիներին պետպատվերային 1 ուսանողի հաշվով
ֆինանսավորման ծավալները տարեցտարի աճել են, այնուամենայնիվ ուսուցման որակի
բարձրացման, տեխնիկական բազայով հագեցվածության, աշխատակիցների արժանավայել
վարձատրման համար դրանք բավարար չեն, ուստի առաջանում է արտաբյուջետային
միջոցների ընդլայնման անհրաժեշտություն:



2016 թվականին, ինչպես նաև նախորդ 5 տարիներին բուհն ունեցել է պետական բյուջեից
ֆինանսավորվող ընդամենը մեկ թեմա հայագիտության բնագավառում:



Հաշվետու տարում բուհի այլ աղբյյուրներից ստացվող եկամուտները նախորդ տարվա
համեմատ ավելացել են կապված երկու նոր դրամաշնորհային ծրագրերի հետ (LNSS և
HERITAG):



2016 թվականի ընդամենը եկամուտները 2015 թվականի համեմատ ավելացել են 7.9%-ով,
վճարովի ուսուցման գծով 5.4%-ով: Նշենք, որ 2012-2015 թթ. բուհի եկամուտները ունեին
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միայն նվազման միտում: Դա

նշանակում

է, որ մասամբ

հաղթահարվել են որոշակի

բացասական գործոններ, բացի դրանից բուհում կատարվել են ֆինանսական բարելավմանն
ուղղված որոշակի դրական քայլեր:


Աշխատավարձի գծով ծախսերը կազմել են ընդհանուր ծախսերի 82.5%-ը: Ծախսերի
կառուցվածքում այդ բարձր %-ը պայմանավորված է նաև նրանով, որ բուհը ընթացիկ
գործունեության և զարգացման
ծախսերին, բացի պարտադիր կատարման ենթակա
ծախսերից, քիչ գումարներ է հատկացնում: Պարտադիր կատարման ենթակա ծախսերի
տեսակարար կշիռը ընդամենը ծախսերի մեջ կազմել է մոտ 91 %-ը:



Վերջին 4 տարիներին բացի նվազագույն աշխատավարձի պահպանումից աշխատակիցների
աշխատավարձերի բարձրացում տեղի չի ունեցել, ինչը հրատապ խնդիր է:



Հնարավորինս ձգտելով չխախտել բուհի բնականոն գործունեությունը կատարվել են
հաստիքների օպտիմալացման աշխատանքներ, կրճատվել է 23 հաստիք:

Բուհի ֆինանսական բարելավման հետագա ուղիներն են`


Ընդլայնել համալսարանի վճարովի ծառայությունների ձևերն ու հաշվեկշիռը բյուջեի
եկամտային մասում,



Որոնել աշխատավարձի ֆոնդին ուղղվող լրացուցիչ աղբյուրներ,



Մեծացնել բյուջետային գիտական ֆինանսավորման ծավալները,



Օգտագործել միջազգային ֆինանսավորվող ծրագրերի հնարավորությունները,



Խրախուսել

և

զարգացնել

սեփական

միջոցների

ձևավորման

և

բաշխման

գործում

համալսարանի բոլոր ստորաբաժանումների նախաձեռնությունն ու ինքնուրույնությունը,


կենտրոնացնել համալսարանի բոլոր հնարավորությունները ուսուցման բոլոր ձևերով 20172018 ուս.տարվա ընդունելության պլանի կատարումն ապահովելու համար,



Զարգացնել պայմանագրային հարաբերություններ պատվիրատու կազմակերպությունների
հետ կադրերի պատրաստման գործում,



իրականացնել ռեսուրսախնայողության ռեժիմ,



հաստիքային

քաղաքականության

արդյունավետ

վարումը

դարձնել

շարունակական

աշխատանք:

18. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ԳՊՀ-ՈՒՄ
Գորիսի պետական համալսարանի բոլոր ստորաբաժանումները, ամբիոնները, դեկանատները,
կենտրոնները համալրված են համակարգիչներով:
Համալսարանում գործում է հինգ համակարգչային կենտրոն 55 համակարգիչնեչով, որոնք
միացված են ինտենետին: Երեք կենտրոններում կան ինտերակտիվ գրատախտակներ:
Ներառական

կրթության

խթանման

ընդառաջ

արդեն

ունենք

15

նոր

շարժական

համակարգիչներով և ժամանակակից տեխնիկայով հագեցած լսարան:
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Թիվ 1 մասնաշենքի բոլոր հարկերում առկա է Wi - Fi կապ:
Ունեք ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած կոնֆերանս սրահ, որտեղ կա գերարագ WiFi, ինտերակտիվ էկրան և պրոյեկտոր, անլար ու լարով բարձախոսներ, նոթբուք դյուրակիր
համակարգիչներ, լիարժեք կահավորում:


Համալսարանի համակարգչային ցանցը պարունակում է՝
132 համակարգիչ, որից 25-ը՝ շարժական,



45 տպիչ և պատճենահանող սարք,



7 Wi Fi զոնա և 7 ինտերնետային կապուղի:

Համալսարանը կարևորում է համակարգչային և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումն
ուսումնական գործընթացում:

19. ԲՈՒԺԿԵՏ
Բուժկետը
սպասարկում
է
համալսարանի
ուսանողներին
և
աշխատակազմին`
անհրաժեշտության դեպքում ցուցաբերելով առաջին բուժօգնություն և ձեռնարկելով կանխարգելիչ
միջոցներ:

Մշտապես

ապահովված

է

բուժական

կետին

անհրաժեշտ

դեղորայքով

և

սարքավորումներով: Աշխատում է քառորդ աշխատանքային օրվա ծավալով:
Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա սկզբին ԳՊՀ-ի ուսանողներն անցնում են բուժզննում, որի
հիման վրա որոշվում են ֆիզիկական դաստիարակության խմբերը:
Բուժկետը նաև հսկողություն է սահմանվում ինֆեկցիոն հիվանդների հետ շփվողների շրջանում:
Հաշվետու տարում բուժկետի համար ձեռք է բերվել 71.290 հազար դրամի դեղորայք:
Օրվա ընթացքում տարբեր խնդիրներով բուժկետ են դիմում մոտ 10 ուսանող և աշխատակից
ստանալով հապատասխան բուժօգնություն:

20 .2017ԹՎԱԿԱՆԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՈՒ ԾԱԽՍԵՐԻ
ՆԱԽԱՀԱՇԻՎԸ /նախագիծ/
Չափ. միավորը հազ. դրամ

N

Հոդվածի անվանում

Գումար

Եկամուտներ
1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Դրամական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին
Ընթացիկ տարվա մուտքեր
այդ թվում`
Պետական բյուջեից
այդ թվում`
Կրթաթոշակ
Ուսման վարձ
Գիտ. թեմաների ֆինանսավորում

60652.2
329192.4
64552.4
4758.6
48101.2
11692.5
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2.2
2.2.1
2.2.2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
4

Արտաբյուջետային մուտքեր
այդ թվում`
Վճարովի ուսուցում
Այլ աղբյուրներ
Ընդամենը եկամուտներ
Ընդամենը ծախսեր
Ընթացիկ ծախսեր
Աշխատավարձ
Կրթաթոշակ
Գրասենյակային և տնտեսական ծախսեր
Գործուղման և ծառայողական շրջագայության ծախսեր
Տրանսպորտի շահագործման և պահպանման ծախսեր
Կապի ծառայության ծախսեր
Էլեկտրաէներգիայի և ջեռուցման ծախսեր
Ջրմուղ-կոյուղու ծառայությունների գծով ծախսեր
Կոմունալ ծառայությունների վճարներ
Ընթացիկ վերանորոգման ծախսեր
Հարկեր, տուրքեր
Այլ ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր
Արտագերատեսչական ծախսեր
Վճարումներ Համահայկական երիտասարդական հիմնադրամին
Կապիտալ ծախսեր
Այդ թվում`
Սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր
Այլ ակտիվների ձեռք բերման ծախսեր
Կապիտալ վերանորոգման ծախսեր
Դրամական միջոցների մնացորդը տարեվերջին

264640.0
262640.0
2000.0
389844.6
337369.7
332237.5
270839.9
4758.6
2200.0
9898.0
2700.0
1850.0
10200.0
900.0
340.0
1300.0
3500.0
18751.0
0.0
5000.0
5132.2
2049.7
3082.5
0.0
52474.9

Գորիսի պետական համալսարանի դրամական միջոցների մնացորդը 2017թ.-ի
տարեսկզբին կազմել է 60652.2 հազ. դրամ: Նախորդ տարվա նույն

ժամանակաշրջանի

համեմատ այն ավել է 14197.7 հազ.դրամով կամ 30.6%-ով:
Ընթացիկ տարվա մուտքերը պլանավորվել են 329192.4 հազ. դրամ, այդ թվում`
64552.4 հազ. դրամ պետական բյուջեից, 264640.0 հազ. դրամ արտաբյուջետային միջոցներից:
Պետական բյուջեով նախատեսվել է 64552.4 հազ. դրամ, այդ թվում` կրթաթոշակ` 4758.6
հազ.

դրամ,

ուսման

վարձավճար`

48101.2

հազ.

դրամ

(միջին

տարեկան

77

պետպատվերային ուսանողների ուսման վարձավճար 46025.2 հազ. դրամ, ՀՀ օրենքով
սահմաված արտոնություններ ունեցող միջին տարեկան 23 ուսանողների ուսման
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վարձավճարի լրիվ փոխհատուցում` 5503.3 հազ.դրամ, մասնակի փոխհատուցում` 2070.5
հազ. դրամ), գիտ. թեմաների ֆինանսավորում` 11692.6 հազ. դրամ: Վերջինս ներառում է
«Սյունիքի նյութական և հոգևոր ժառանգությունը» ծրագրի իրականացման նպատակով
10192.6 հազ. դրամ, ինչպես նաև թեմայում ընդգրկված գիտ. աշխատողների գիտական
աստիճանի համար տրվող հավելավճարը` 1500.0 հազ. դրամ:
Արտաբյուջետային եկամուտների մեջ վճարովի ուսուցումից ստացվող մուտքերը
պլանավորվել են 262640.0 հազ. դրամ, որը կազմել է ընդամենը արտաբյուջետային
եկամուտների 99.2%-ը: 0.8%-ը բաժին է ընկել այլ աղբյուրներից ստացվող մուտքերին:
Արտաբյուջետային եկամուտները նախորդ տարվա ճշտված նախահաշվի համեմատ
նվազել են 28038.9 հազ.դրամով կամ 9.6%-ով, չնայած վճարովի ուսուցման գծով պլանային
մուտքերը ավելացել են 8640.0 հազ դրամով կամ 3.4%-ով: Արտաբյուջետային եկամուտների
նվազումը հիմնականում պայմանավորված է այլ աղբյուրներից ստացվող մուտքերի հետ:
Վերջինիս պլանային ցուցանիշը նվազել է, որը հիմնականում պայմանավորված է նրանով,
որ ըստ էության բուհը բացի միջազգային դրամաշնորհներից չունի եկամուտների գոյացման
այլ աղբյուրներ: 2016թ.-ին որոշ դրամաշնորհային ծրագրերի ժամկետները ավարտվել են, և
երկու նոր դրամաշնորհների գծով

(LNSS և HERITAG) 2-3 տարվա ֆինանսավորումը

կատարվել է 2016թ.-ին: 2017թ.-ի տարեսկզբի դրամական միջոցների մնացորդի մեջ 16573.0
հազ. դրամը փոխանցվել է 2016թ-ից: Այսպիսով, 2016թ.-ի ճշտված նախահաշվի նկատմամբ
2017թ.-ի տարեսկզբի նախահաշվով պլանավորված եկամուտների վերլուծությունը ցույց է
տալիս, որ


մեկ պետպատվերային ուսանողի գծով պետական բյուջեից ֆինանսավորման
ծավալները չեն նվազել,



բուհում շարունակում է մնալ պետբյուջեից ֆինանսավորվող ընդամենը 1 գիտական
թեմա,



վճարովի ուսուցման գծով կա դրական դինամիկա,



բուհը չունի միջոցների գոյացման սեփական աղբյուրներ,



2016թ.-ից շարունակական գործընթացի մեջ են երկու միջազգային դրամաշնորհային
ծրագրեր:

2017թ.-ին պլանավորվել են ընդամենը 337369.7 հազ. դրամի ծախսեր, որը 2016թ.-ի
ճշտված նախահաշվի համեմատ պակաս է 8057.2 հազ. դրամով կամ 2.3%-ով: Ընդամենը
ծախսերի մեջ աշխատավարձի գծով ծախսերը կազմել են 270839.9 հազ. դրամ կամ 80,3%:
Ծախսային մնացած հոդվածներով պլանային ցուցանիշները համարյա պահպանել են
նախորդ տարվա մակարդակը: Այլ

ապրանքների ու ծառայությունների ձեռքբերման
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ԳՊՀ 2015-2016 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն

ծախսերի մեջ բուհի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացի հետ կապված
նախատեսվել է 8500.0 հազ.դրամ: Ծախսերը պլանավորվել են հաշվի առնելով 2016թ.
փաստացի կատարողականը, 2017թ. գնումների պլանը:
2017թ.-ի տարեսկզբի նախահաշվով դրամական միջոցների մնացորդը տարեվերջին
կազմել է 52474.9 հազար դրամ, որը պակաս է 2016 թ.-ի տարեվերջի մնացորդից 8177.3
հազ.դրամով:
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