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ՆԱԽԱԲԱՆ
ԳՊՀ-ն Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի առաջատար բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունն է և միտված է մասնագիտության կրթական ծրագրերի ու
ծառայությունների միջոցով պատրաստել բակալավրի ու մագիստրոսի որակավորումներով
համակողմանի զարգացած, աշխատաշուկայում մրցունակ, ժամանակի մարտահրավերներին
դիմակայելու ընդունակ բարձրորակ կադրեր տարածաշրջանի կրթության, տնտեսության,
արդյունաբերության ու տեղեկատվակական տեխնոլոգիաների ոլորտների համար, ստեղծել
ուսանողակենտրոն միջավայր, որը բնութագրվում է տնտեսության և հասարակության
կրթական ու տեխնոլոգիական կարիքներին համահունչ ճկուն կրթական ծրագրերով,
մշակված դասընթացներով, դասավանդման և ուսումնառության արդի մեթոդներով:
Գորիսի պետական համալսարանի կառավարման գործընթացներն ինչպես նախորդ,
այնպես էլ հաշվետու 2016-2017 ուստարում ուղված են եղել ուսումնական, գիտական և
հասարակությանը մատուցվող այլ ծառայությունների շարունակական բարելավմանը:
Բուհը, հավատարիմ մնալով իր առաքելությանը, հետևել է որոշակի նպատակների,
մասնավորապես՝ իրականացնել որակի մշակույթի ձևավորմանն ուղղված քայլեր,
ապահովել հարափոփոխ միջավայրին, ժամանակակից աշխատաշուկայի պահանջներին
համապատասխան փոխանցելի գիտելիքներ և հմտություններ ունեցող շրջանավարտների
թողարկում,

նպաստել

տրվող

որակավորման

աստիճանների

մրցունակությանը

և

մատուցվող ծառայությունների թափանցիկությանը՝ բարձրացնելով բուհի գործունեության
արդյունավետությունը և հաշվետվողականությունը: ԳՊՀ-ի կառավարման համակարգի և
վարչական կառույցների գործունեությունը միտված է բուհի առաքելության և նպատակների
իրականացմանը:
Այսպես, 2016-2017 հաշվետու տարում ձեռնարկվել և իրականացվել են բազմաթիվ
միջոցառումներ և ծրագրեր, որոնք կոչված էին ապահովելու համալսարանի գործունեության
արդյունավետությունը, խթանելու նրա առաջընթացը և մրցունակությունը միջազգային
գիտակրթական ասպարեզում:
Հաշվետու
ինստիտուցիոնալ

տարում

համալսարանի

ինքնագնահատում

հիմնական

և

խնդիրն

վերլուծություն`

էր

իրականացնել

ապահովելով

բուհի

հաշվետվողականությունը ներքին և մասնավորապես արտաքին շահակիցների առջև: 2017թ.
համալսարանում մեկնարկել է պետական ենթակառուցվածքային հավատարմագրման
գործընթացը՝ համաձայան ՀՀ կառավարության 2011թ.-ի N 978-Ն որոշմամբ ընդունված «ՀՀում

մասնագիտական

կրթական

ծրագրեր

իրականացնող

ուսումնական

հաստատությունների և դրանց մասնագիտությունների պետական հավատարմագրման
կարգի»:
Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումը միտված է ոչ միայն որակի ապահովման
արտաքին գնահատմանն, այլև հաստատության կառավարման և կրթական ծրագրերի որակի
շարունակական բարելավմանը: Հետևաբար, եվրոպական և հայաստանյան փորձագետների
առջև դրված էր երկու խնդիր՝ 1) իրականացնել ինստիտուցիոնալ կարողությունների
փորձաքննություն՝ ՀՀ պետական հավատարմագրման չափանիշներին համապատասխան, 2)
իրականացնել

փորձագիտական

գնահատում՝

Եվրոպական

բարձրագույն

տարածք (ԵԲԿՏ) ինտեգրվելու բուհի հավակնությունների տեսանկյունից:

կրթության
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ԳՊՀ-ի ենթակառուցվածքային (ինստիտուցիոնալ) հավատարմագրման գործընթացը
կազմակերպվել է պայմանագրային ամրագրում ունեցող ժամանակացույցով՝ համաձայն որի
ԳՊՀ-ի կողմից ներկայացվել է ինքնավերլուծության զեկույցը և 2017թ. նոյեմբերի 1-ից 3-ը
կազմակերպվել է փորձագիտական գնահատում իրականացնող խմբի այցը բուհ:
Փորձագիտական գնահատում իրականացնող խմբի այցի ընթացքում հանդիպումներ
են

իրականացվել

իրականացրած
վարիչների,

համալսարանի

աշխատանքային

դասախոսների,

ռեկտորի,

խմբի,

պրոռեկտորի,

ֆակուլտետների

բակալավրիատի

(առկա,

ինքնավերլուծությունն

դեկանների,

հեռակա),

ամբիոնների

մագիստրատուրայի

ուսանողների ներկայացուցիչների և, որ առավել կարևոր է, բուհի շրջանավարտների և
գործատուների ներկայացուցիչների հետ: Այդ հանդիպումների ընթացքում կատարվել են
քննարկումներ, եղել են հարցադրումներ, արտահայտվել են կարծիքներ՝ նպատակ ունենալով
առավել ամբողջական և օբյեկտիվ պատկերացում կազմել բուհի ուսումնական, գիտական,
մշակութային գործունեության վերաբերյալ:
Փորձագիտական

գնահատում

իրականացնող

խմբի

այցին

հետևել

է

ԳՊՀ-ի

ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցի նախնական տարբերակը,
որի առնչությամբ մենք հանդես ենք եկել մասնակի առաջարկություններով: Իրականացված
փորձագիտական
գնահատման
զեկույցը՝
միջազգային
չափանիշներին
համապատասխանելու և եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածք ինտեգրվելու բուհի
հավակնությունների

տեսանկյունից,

կարևոր

փաստաթուղթ

է,

որը

ուղենիշ

է

հաստատության առաջիկա զարգացման և գործունեության իրականացման համար:
Վերջնական փորձագիտական զեկույցը ներկայացվել է 2018թ. հունվարին, որին հետևելու է
թերությունների վերացման ծրագրի կազմումը և դրա գնահատումը: Հավատարմագրման
գործընթացի ավարտը նախատեսվում է մարտ ամսին:
ԳՊՀ-ի ծավալած գործունեությունը հիմնականում համահունչ է եղել 2011-2016թթ.
ռազմավարական
առաքելությանն

զարգացման
ու

հայեցակարգում

նպատակներին:

ձևակերպված

Այնուամենայնիվ,

ակնկալվող

հաստատության
արդյունքներն

ու

գնահատման կողմնորոշիչ ցուցիչները չափելի չեն և չեն արտացոլում ռազմավարական
նպատակների

իրականացումն

ու

ձեռքբերումները,

հետևապես

դրանք

հետագա

հստակեցման կարիք ունեն: 2017-2021թթ. ռազմավարական ծրագրում արդեն կհստակեցվեն
բուհի ռազմավարական ուղղություններն ու գերակայությունները, կսահմանվի ծրագրի
իրականացման հստակ ժամանակացույց:
ԳՊՀ-ն իրավական կարգավիճակի փոփոխությունների իրականացման գործընթացում
է, ինչը զգալիորեն դժվարացնում է բուհի ռազմավարական կառավարման պարբերական
գործընթացները: Նոր կարգավիճակը ենթադրում է ընդլայնել բուհի գործունեության
ոլորտները՝ դրական ազդեցություն ունենալով ԳՊՀ-ի ֆինանսական կարողությունների
դրության և ձեռնարկատիրական գործունեության բազմազանեցման վրա: Փոխակերպման
այս ժամանակավոր վիճակը նոր ռազմավարության մշակման ու կիրարկման հիմնական
դժվարությունն է: Ելնելով բուհի զարգացման գերակա ուղղությունների և ռազմավարական
նպատակների իրականացման կարևորություններից՝ ԳՊՀ-ն լրջորեն նախաձեռնել է
քննարկումներ

բուհի

գերակայությունների

ներքին

բոլոր

օղակներում`

սահմանման վերաբերյալ:

Բուհի

առաջիկա

տարիների

իրավակազմակերպական

բուհի
ձևի

փոփոխության ներկայիս անցումային փուլը բացառիկ հնարավորություն է ստեղծում նման
քննարկումների իրականացման համար:
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Ի տարբերություն հին ռազմավարության՝ բուհի նոր ռազմավարությունը պետք է շատ
ավելի իրատեսական լինի և խթանի բուհի առաջընթացը: Նպատակները մշակվում են
ներքին

շահակիցների

տարբեր

խմբերի

հետ

համատեղ՝

ամրապնդելու

նոր

ռազմավարության նկատմամբ ողջ ակադեմիական համայնքի սեփականության զգացումը:
Հետևապես, այդ ողջ գործընթացը պետք է առավել շատ խրախուսման և ավելի շատ ջանքերի
գործադրման

հանգեցնի`

խթանելով

բուհի

զարգացումն

այս

դժվարին

ժամանակահատվածում:
Վերը նշված նախաձեռնությունները հաջողությամբ և արդյունավետ իրականացնելու
համար ԳՊՀ- ում վերանայվել, հաստատվել և կիրառվում են մի շարք նոր փաստաթղթեր՝
միտված բուհի կառավարման համակարգի, ինչպես նաև ուսումնագիտական գործընթացի
բարելավմանը:
Ընդհանուր առմամբ, 2016 և 2017 թվականները կարելի է բնութագրել ԳՊՀ-ի համար
զգալի փոփոխությունների և հաջողությունների տարի, քանզի հիմնավոր քայլեր են
ձեռնարկվել համալսարանում բազմաբնույթ բարեփոխումներ իրականացնելու համար,
ինչպես նաև բուհի կառավարման նոր մոտեցումների և որակի մշակույթի ձևավորման
գործում:
Հաշվետու շրջանը նաև հոբելյանական էր համալսարանի համար, լրացավ բուհի
հիմնադրման 50-ամյակը, որը ոչ միայն համազգային ու գիտամշակութային հոբելյան էր, այլև
գիտակրթական ասպարեզում մեր ձեռքբերումների մի յուրօրինակ ամփոփում:
Բուհի 50-ամյակը պատշաճ մակարդակով նշելու համար ԳՊՀ ռեկտորի հրամանով
ստեղծվել

էր

հաստատվել

հոբելյանին
էր

այդ

նվիրված

միջոցառումները

միջոցառումների

համակարգող

ծրագիր-ժամանակացույցը:

հանձնաժողով,

Հոբելյանը

լուրջ

ստուգատես էր՝ ներկայացնելու բուհի կեսդարյա գործունեության տարբեր փուլերի
արդյունքը, ձեռքբերումներն ու հաջողությունները, կրթության և գիտության ոլորտներում
ունեցած մեր ավանդը և շարունակվող արժեքավոր ներդրումները: Տարեսկզբին մեկնարկած
բազմաբովանդակ միջոցառումները ամփոփվեցին 2017թ. հոկտեմբերին՝ նախ՝ երկօրյա
հանրապետական ուսանողական գիտաժողովի կազմակերպմամբ(հոկտեմբերի 5-6), որին
մասնակցում էին մոտ 6 տասնյակ ուսանողներ ինչպես ԳՊՀ-ից, այնպես էլ ՀՀ տարբեր
բուհերից՝ Գավառի պետական համալսարանից, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական
մանկավարժական
համալսարանից,
Երևանի
Վ.Բրյուսովի
անվան
պետական
լեզվահասարակագիտական համալսարանից, Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական
համալսարանից և Վանաձորի պետական համալսարանից: Նշենք, որ բուհում առաջին
անգամ էր կազմակերպվում հանրապետական մակարդակով ուսանողական գիտաժողով,
որն արձանագրեց փայլուն արդյունքներ:
Հոկտեմբերի 19-ից 20-ը անցկացվեց

բուհի

50-ամյակին

նվիրված

գլխավոր

միջոցառումը՝ իր տեսակի մեջ աննախադեպ «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ»
խորագրով երկրօրյա հանրապետական գիտաժողովը, որին մասնակցեցին շուրջ չորս
տասնյակ գիտնականներ ու մասնագետներ ՀՀ և այլերկրյա գիտական ու գիտակրթական
հաստատություններից (Երևանի պետական համալսարան, Խ.Աբովյանի անվան պետական
մանկավարժական համալսարան, Վանաձորի պետական համալսարան, Արցախի պետական
համալսարան, Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ, Կրթության ազգային
ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության
ինստիտուտ, ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան
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գրականության ինստիտուտ, ԻՀՀ Սպահանի համալսարան, Ռուսաստանի պետական
հումանիտար համալսարան, Հայաստանի ազգագրության թանգարան, ԼՂՀ պետական
արխիվ, ՀՀ Մշակույթի նախարարություն և այլն), ինչպես նաև պաշտոնատար անձինք,
հյուրեր: Գիտաժողովը նվիրված էր Սյունիքի պատմամշակութային ժառանգության,
կրթական գործի ձեռքբերումների համակողմանի ուսումնասիրություններին: Գիտաժողովը
նաև ծրագրային նշանակություն ուներ Գորիսի պետական համալսարանի համար, քանի որ
ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսավորմամբ բուհում գործում է «Սյունիքի հոգևոր
և նյութական ժառանգությունը» ծրագիրը:
50-ամյա հոբելյանի առթիվ կրթօջախում առաջին անգամ հնչեց նորաստեղծ օրհներգը,
որի խոսքերի հեղինակը մերօրյա տաղանդաշատ բանաստեղծ Տիգրան Գրիգորյանն է,
երաժշտության հեղինակը՝ ՀՀ վաստակավոր գործիչ, ՀՊՄՀ պրոֆեսոր Արկադի Շեկունցը:
Գիտաժողովի ծրագրում ընդգրկված զեկուցումները վերաբերում էին Սյունիքի
պատմության

և

բանագիտություն,

մշակույթի
լեզու,

ողջ

արվեստ

և

լայնույթի
այլն)

(հնագիտություն,

հիմնահարցերին:

ազգագրություն,

Օրակարգի

թեմատիկ

բազմազանությունը վկայում էր բովանդակային առումով խորքային ընդգրկում ունեցող
նստաշրջանի գիտագործնական առաքելության մասին (ծրագիրը կցվում է հաշվետվությանը՝
որպես հավելված): Այժմ անհրաժեշտ է ամբողջացնել ու հրատարակել գիտաժողովի
նյութերը:
Հաշվետու
բակալավրի

տարում

կրթական

համալսարանում

ծրագրով

ներդրվեցին

ընդունելություն

նոր

կատարվեց

մասնագիտություններ,
«Անգլերեն

լեզու

և

գրականություն», «Կերպարվեստ» մասնագիտությունների գծով, մագիստրոսի կրթական
ծրագրով՝

«Հատուկ

մանկավարժություն»

և

«Զբոսաշրջության

կառավարում»

մասնագիտությունների գծով:
Նպատակասլաց աշխատանքներ են իրականացվել ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման բարելավման ու մեթոդների նորացման, կրթության որակի ներքին
ապահովման համակարգի կատարելագործման, դասավանդման որակի բարձրացման,
ուսուցման տեխնոլոգիական հենքի նորացման ու զարգացման և այլ ուղղություններով:
Ինչպես նախորդ տարի, այս ուսումնական տարում նույնպես բուհի առաջնային
խնդիրներից է եղել ներքին իրավական դաշտի շարունակական բարելավումը, մի շարք
կանոնակարգերի ու ընթացակարգերի մշակումը և կիրառումը կրթական պրոցեսում:
Ակտիվ

է

եղել

ԳՊՀ

գործունեությունը

միջազգային

համագործակցության

բնագավառում:
Շարունակվել է հրատարակվել «Լրատու Գորիսի պետական համալսարանի»
պաշտոնաթերթը, որի 3-րդ համարը նվիրված է բուհի 50-ամյակին:
Հետևողական աշխատանքներ են իրականացվել նաև տնտեսական և ենթակառուցվածքների զարգացման ոլորտում: ԳՊՀ տարբեր մասնաշենքերում կատարվել են
բարեկարգման ու մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ, ձեռնարկվել են միջոցառումներ
նյութատեխնիկական բազայի հարստացման ուղղությամբ, ձեռք են բերվել ժամանակակից
սարքավորումներ և այլնֈ
Համալսարանական

կյանքի

բոլոր

բնագավառներում

իրականացվող

աշխատանքներում ակտիվորեն ընդգրկվել են ուսանողական կառույցները:
Ռազմավարական նպատակների արդյունավետ իրականացման համար ԳՊՀ-ն
շարունակում է քայլեր իրականացրել՝ դիմագրավելու ներկա ժամանակաշրջանում բուհի
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համար ոչ շահեկան մի շարք գործոնների ազդեցությանը, որոնց թվում են՝ ուսանողների
թվաքանակի ու ֆինանսական ռեսուրսների նվազումը, աշխատակազմի թույլ մոտիվացիան՝
պայամավորված սոցիալական իրադրությամբ, երիտասարդ մասնագետների գիտական
գործունեության ոչ գրավիչ դիրքը և այլն: Ստեղծվել է ռազմավարության հարցերով զբաղվող
հանձնաժողով՝ ռազմավարության ամբողջ առաջընթացը մշտադիտարկելու, խոչընդոտների
մասին տեղեկացնելու, դրանց հաղթահարման ուղիները բացահայտելու, խնդիրների
վերանայման առաջարկություններ կատարելու համար:
***
Ստորև հանգամանորեն ներկայացվում է Գորիսի պետական համալսարանի 20162017 ուսումնական տարվա գործունեությունը՝ ըստ ոլորտներիֈ

ԱՐՏՈՒՇ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
ԳՊՀ ՌԵԿՏՈՐ
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1. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
Համալսարանի հիմնադիրը Հայաստանի Հանրապետությունն է` 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

համապատասխան

կանոնադրությամբ

իրավունքներ

ու

ամրագրված

պարտականություններ:

իր

խնդիրներին

Համալսարանն

իր

գործունեության նպատակներին համապատասխան կարող է իրականացնել ուսումնական,
հետազոտական, փորձագիտական, վճարովի ծառայություններ և ուսուցում` օրենքով ու
Հայաստանի

Հանրապետության

կառավարության

կողմից

սահմանված

կարգով:

Համալսարանն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ,
բանկային հաշիվ: 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,

վերակազմակերպել,

լուծարել

ռեկտորի

ֆակուլտետներ,

ստորաբաժանումներ,

հաստատում

կանոնադրությունները,

քննարկում

մասնագիտությունների

սահմանում

է
և

ներկայացմամբ՝

որոշում

ամբիոններ

այլ

կառուցվածքային

հաստատում
է

գործունեության

գլխավոր

և

հաղորդումներ

բուհում

կատարվող

և

է

վճարաչափերը,

հեռանկարային

կարևորագույն

ստեղծել,

կառուցվածքային

ստորաբաժանումների

կրթական

ծրագրերը,

քննարկում

ուղղությունները,

է

լսում

ըստ

է

գիտական

է

գիտական

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:
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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, 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 կիրառվում 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

ժամանակահատվածներում,

և

գիտական

խորհրդի

իր

կանոնակարգով

նիստերի

սահմանված

միջև

ընկած

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 ունեցող անձը:
Համալսարանի

ռեկտորը

ղեկավարում

է

համալսարանի

կառուցվածքային

ստորաբաժանումների գործունեությունը, ներկայացնում է համալսարանը Հայաստանի
Հանրապետության պետական մարմիններում, կազմակերպություններում, հիմնարկներում,
ինչպես նաև օտարերկրյա պետություններում, ապահովում է, ըստ մասնագիտությունների,
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

ստորաբաժանումների

և

պաշտոնից

ղեկավարներին,

ազատում

համալսարանի

սահմանում

է

նրանց

կառուցվածքային
իրավունքները,

պարտականությունները և պատասխանատվության շրջանակները, սահմանված կարգով
կարգապահական ներգործության միջոցներ է կիրառում աշխատողների և սովորողների
նկատմամբ, հրամաններ է արձակում ուսանողների և ասպիրանտների ընդունելության,
կուրսից կուրս փոխադրելու, կուրսում թողնելու, հեռացնելու, վերականգնելու, համապատասխան արձակուրդ ձևակերպելու և որակավորման աստիճան շնորհելու մասին,
պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է համալսարանի պրոռեկտորներին՝
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սահմանելով

նրանց

իրականացնում

է

գործունեության
Հայաստանի

ոլորտներն

ու

Հանրապետության

պարտականությունները,

օրենսդրությամբ

և

ԳՊՀ

կանոնադրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:
Ֆակուլտետները
Գորիսի պետական համալսարանում գործում են երեք ֆակուլտետներ՝
1. Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ
2. Բնագիտական 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 պատմաիրավագիտական
ֆակուլտետի(հիմնադրված
Հումանիտար

և

) իրավահաջորդը:

հասարակագիտական

մասնագիտությունների

ֆակուլտետում

ընդունելությունը կատարվում է բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա
ուսուցմամբ «Հայոց լեզու և գրականություն», «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա»,
«Պատմություն», «Իրավագիտություն», «Անգլերեն լեզու և գրականություն»(միայն առկա)
մասնագիտությունների գծով, մագիստրոսի կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ՝ «Հայոց
լեզու և գրականություն», «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա», «Պատմություն»,
«Կրթության

կառավորում»,

հեռակա

ուսուցմամբ՝

«Իրավագիտություն»,

«Հատուկ

մանկավարժություն» մասնագիտությունների գծով:
Ֆակուլտետն ունի 5 ամբիոն՝
 Հայոց լեզվի և գրականության,


Մանկավարժության և հոգեբանության,



Պատմության,



Իրավագիտության,



Օտար լեզուների:

Ֆակուլտետը պատրաստում է մասնագետներ հայոց լեզու և գրականություն,
անգլերեն 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 կաբինետլսարանը, Օտար լեզուների մասնագիտացված լսարանը:
Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ
Հիմնադրվել է 1967 թվականին: Ֆակուլտետում ընդունելությունը կատարվում է
բակալավրի կրթական ծրագրով «Մաթեմատիկա» (միայն առկա), «Քիմիա», «Ֆիզիկա»,
«Դեղագործական քիմիա», «Կերպարվեստ»(միայն առկա) մասնագիտությունների գծով,
մագիստրոսի

կրթական

ծրագրով

միայն

«Կենսաբանություն» մասնագիտությունների գծով:
Ֆակուլտետն ունի 2 ամբիոն և 1 սեկտոր

առկա

ուսուցմամբ

«Մաթեմատիկա»,

10

ԳՊՀ 2016-2017 ուստարվա հաշվետվություն


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
ուսումնական լաբորատորիան, կենսաբանության ուսումնական լաբորատորիան, ֆիզիկայի
ուսումնական լաբորատորիան:
Տնտեսագիտության և ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Վերակազմավորվել է 2016 թվականին և հանդիսանում է ճարտարագիտական
մասնագիտությունների ֆակուլտետի (հիմն 1996թ.) և տնտեսագիտության ֆակուլտետի
(հիմն

թ.) իրավահաջորդը:
Տնտեսագիտության

կատարվում

է

ու

բակալավրի

«Ձեռնարկությունների

ճարտարագիտության

ֆակուլտետում

կրթական

առկա

ծրագրով

տնտեսագիտություն

և

և

ընդունելությունը

հեռակա

կառավարում»,

ուսուցմամբ

«Էլեկտրոնային

տեխնիկա»(միայն
առկա),
«Էլեկտրաէներգետիկա»
մասնագիտությունների
գծով,
մագիստրոսի կրթական ծրագրով միայն առկա ուսուցմամբ «Տնտեսագիտության տեսություն»
մասնագիտության

գծով,

հեռակա

ուսուցմամբ՝

«Զբոսաշրջության

կառավարում»

մասնագիտության գծով:
Ֆակուլտետն ունի 3 ամբիոն


Էլեկտրոնիկայի և էլեկտրաէներգետիկայի,

 Տնտեսագիտության:
Ֆակուլտետը
պատրաստում

է

մասնագետներ՝

ձեռնարկությունների

տնտեսագիտություն և կառավարում, էլեկտրոնային տեխնիկա, էլեկտրաէներգետիկա,
մասնագիտություններով:
Ֆակուլտետի
էլեկտրատեխնիկայի

կառուցվածքի

մեջ

լաբորատորիան,

համակարգչային կենտրոն:

մտնում

են

էլեկտրոնիկայի

էլեկտրաէներգետիկայի

լաբորատորիան,

լաբորատորիան,

մեկ
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2. ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
2.1. Ընդունելություն (2016-2017 ուստարի)
Գորիսի պետական համալսարանի մասնագիտական կողմնորոշման հանձնաժողովը
կատարել

է

որոշակի

հանրակրթական

նախապատրաստական

դպրոցներում

աշխատանք՝

շրջանավարտների

տարածաշրջանի

մասնագիտական

կողմնորոշման

ուղղությամբ, տարածվել են գովազդային նյութեր համալսարանի կրթական ծարգրերի ու
մասնագիտությունների

վերաբերյալ,

անցկացվել

են

սոցիոլոգիական

հարցումներ

դիմորդների շրջանում:
Տպագրվել է դիմորդի ծալաթերթիկ (բուկլետ), որում զետեղվել են համալսարանի կյանքը
լուսաբանող

գովազդային

նյութեր:

Համալսարանի

2016-2017թ.

ընդունելության

մասնագիտությունների ցանկը լուսաբանվել է մարզի տարբեր մեդիահարթակներում 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 2.1.1),
որ Գորիսի պետական համալսարանում, ինչպես և հանրապետության մյուս բուհերում,
պահպանվել են դիմորդների հոսքի նվազման միտումները՝ հանրապետության բոլոր
մարզերի դպրոցների շրջանավարտների նվազման պատճառով:
Վերջին երեք տարիների ընդունելության քննությունների արդյունքների վերլուծությունը
ցույց է տալիս, որ
ա)2014-2015 ուս.տարում դիմորդների քանակը
գնահատականներով ընդունվել է 98 դիմորդ:

եղել

է

141,

որից

դրական

բ) 2015-2016 ուս.տարում դիմորդների քանակը եղել է 135, որից դրական գնահատականներով
ընդունվել է 110 դիմորդ: ԳՊՀ ընդունված 110 դիմորդներից 2-ը ունեցել են արտոնություն:
գ) 2016-2017 ուս.տարում դիմորդների քանակը եղել է 131, որից դրական գնահատականներով
ընդունվել է 94 դիմորդ:
Աղյուսակ 2.1.1
Դիմորդների թիվը

Փոփոխությունը

2014/15

2015/16

2016/17

2015/16թ համեմատ

141

135

131

-4

Ըստ մասնագիտությունների՝ ընդունելության արդյունքները բերված են աղյուսակ
2.1.2.-ում:
Աղյուսակ 2.1.2.
Փաստացի
Մասնագիտություն

2015-2016

2016-2017

անվճար

վճարովի

անվճար

վճարովի

Մաթեմատիկա

2

9

2

3

Դեղագործական քիմիա

2

3

2

4

Կենսաբանություն
Հայոց լեզու և

2

2

1

3

3

15

2

10

12
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գրականություն
Մանկավարժ. և մեթոդիկա
(տարր. կրթություն)
Էլեկտրոնիկա

2

28

2

33

2

14

2

13

Ձեռ. տնտ. և կառավարում

2

15

2

11

Պատմություն

2

7

2

1

Ֆիզիկա

2

-

1

-

20

90

16

78

Ընդամենը

110

94

Հեռակա ուսուցում
Հեռակա
կատարվել

է

ուսուցման
բակալավրի

համակարգում
կրթական

2016-2017

ուստարում

ծրագրով: Ընդունելության

ընդունելությունը

արդյունքներն

ըստ

մասնագիտությունների բերված են աղյուսակ 2.1.3-ում:
Աղյուսակ 2.1.3
Տեղերի թիվը

Մասնագիտություն

ըստ պլանի

ընդունվել են

Քիմիա

10

10

Կենսաբանություն

15

9

Պատմություն

25

14

Հայոց լեզու և գրականություն

25

18

Տարր. կրթ. մանկ. և մեթոդիկա

30

29

Տնտեսագիտություն

30

18

Էլեկտրաէներգետիկա

30

30

Իրավագիտություն

30

15

Ֆիզիկա

10

13

205

156

Ընդամենը

Հաշվետու ուսումնական տարում համալսարանի հեռակա ուսուցման բաժին դիմել են
166 դիմորդ 205 տեղի համար, որից ընդունվել է 156-ը, պլանը կատարվել է 74,2%-ով: Նախորդ
տարվա համեմատ՝ դիմորդների հոսքը հեռակա ուսուցման բաժին նվազել է՝ 188-ի փոխարեն
հասնելով 166-ի: Աճել է ընդունված դիմորդների թիվը՝ 2015թ.-ին 141, 2016թ-ին՝ 156:
Ընդունված դիմորդներից 3-ը արտոնությունով են:
Մագիստրոսի կրթական ծրագիր
Գորիսի պետական համալսարանում 2007-2008 ուստարվանից իրականացվում է
երկաստիճան ուսուցման ծրագիր: Բակալավրի որակավորում ստացած շրջանավարտներին
իրավունք է վերապահվում ուսումը շարունակելու մագիստրատուրայում:
Մագիստրատուրայում

առկա

կրթաձևով

ուսման

տևողությունը

2

տարի

է:

Մագիստրոսական թեզի պաշտպանությունից հետո շրջանավարտները ստանում են
մագիստրոսի որակավորում:
ԳՊՀ-ի մագիստրատուրայում 2016-2017 ուստարում ուսուցումն իրականացվել է
հետևյալ մասնագիտություններով՝ «Հայոց լեզու և գրականություն», «Մանկավարժություն և
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մեթոդիկա (տարրական կրթության)», «Մաթեմատիկա», «Կենսաբանություն», «Քիմիա»,
«Պատմություն», «Տնտեսագիտության տեսություն», «Իրավագիտություն»:
Մագիստրատուրա
բակալավրիատուրան

կարող

ավարտած

են

ընդունվել

տվյալ

շրջանավարտները,

որոնց

մասնագիտությամբ
միջին

որակավորման

գնահատականը 56 և ավելի է: Մագիստրատուրա կարող են ընդունվել նաև հարակից
մասնագիտությունների շրջանավարտները՝ հանձնելով քննություն տվյալ մասնագիտության
բակալավրի

ամփոփիչ

ատեստավորման

քննական

հարցաշարով՝

ընդունվել

ցանկացողների

համաձայն

ԳՊՀ

ընդունելության կանոնակարգի:
Պետպատվերով

մագիստրատուրա

դիմումների

ու

փաստաթղթերի ընդունումը կատարվում է մինչև յուրաքնաչյուր ուսումնական տարվա
հունիսի

4-ը:

Այս

ուսումնական

տարում

Գորիսի

պետական

համալսարանի

մագիստրատուրա ընդունվել է 89 ուսանող (7 պ/պ և 82 վճարովի) նախատեսված 101-ի
փոխարեն: Մագիստրատուրայի ընդունելության պլանը կատարվել է 88,1%-ով: Ըստ
մասնագիտությունների

2017-2018

ուստարվա

մագիստրատուրայի

ընդունելության

արդյունքները բերված են աղյուսակ 2.1.4.-ում:
Աղյուսակ 2.1.4.
ըստ պլանի

ընդունվել
են

Մասնագիտություն

Ընդամենը

պ/պ

վճ.

պ/պ

վճ.

1

10

2

10

12

1

10

1

17

18

Պատմություն

1

10

1

6

7

Մաթեմատիկա

1

10

1

6

7

Կենսաբանություն

1

5

1

2

3

Զբոսաշրջության կառավարում

1

15

1

3

4

Հատուկ մանկավարժություն

-

15

-

24

24

Ձեռ. տնտ. և կառավարում

-

20

-

2

7

Իրավագիտություն

-

20

-

7

22

Կրթության կառավարում

-

15

-

10

10

Ընդամենը

6

130

7

87

94

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

2016-2017 ուստարում ԳՊՀ-ի մագիստրատուրայում ընդունելության պատկերը
հետևյալն էր (աղյուսակ 2.1.5.)
Աղյուսակ 2.1.5.
ըստ պլանի

ընդունվել
են

Մասնագիտություն

Ընդամենը

պ/պ

վճ.

պ/պ

վճ.

1

10

1

10

11

1

10

1

10

11

Պատմություն

1

10

2

5

7

Մաթեմատիկա

1

10

1

9

10

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

1

5

1

6

7

Տնտեսագիտության տեսություն

-

20

1

16

17

Քիմիա

-

5

-

6

6

22

22

Իրավագիտություն(հեռակա)

10

Կրթության կառավարում

-

15

-

7

6

Ընդամենը

6

95

6

91

97

Ընդունելության արդյունքների վերլուծություն
Համալսարանի ընդունող հանձնաժողովը, ուսումնական ստորաբաժանումները և
համապատասխան կառույցները հիմնականում կատարել են ԳՊՀ-ի խորհրդի, գիտական
խորհրդի

հանձնարարականներից

բխող

2016-2017

ուստարվա

ընդունելության

նախապատրաստական ու կազմակերպչական պլանաչափ միջոցառումներ:
Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա կրթաձևում ընդունելությունը կատարվել է
44,8%-ով: Մագիստրատուրայի ընդունելության պլանը կատարվել է 86 %-ով: Հեռակա
մասնագիտությունների գծով ընդունելության պլանը կատարվել է 76%-ով:
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 ու ճարտարագիտական մասնագիտությունների մրցույթի նվազման
ցուցանիշներ:



Մասնագիտական կողմնորոշման հանձնաժողովը բավարար չափով չի կոորդինացրել
նախապատրաստական

գովազդային

աշխատանքները

մարզի

տարբեր

ենթաշրջանների համապատասխան կառույցների հետ:

2.2.Ուսանողական համակազմ
Աղյուսակ 2.2.1. – Ուսանողների թիվն ըստ կրթական ծրագրերի.
Կրթական ծրագիրը
Բակալավր
Մագիստրոս
Ընդամենը

2014/15

2015/16

2016/17

53պ/պ+260վ/ա+822վ/հ

70պ/պ+335վ/ա+782վ/հ

71պ/պ+273վ/ա+778վ/հ

14պ/պ+147վ/ա

15պ/պ+141վճ

15պ/պ+123 վ/ա+25վ/հ

67պ/պ+407վ/ա+822վ/հ

85պ/պ+476վ/ա+ 782վ/հ

86պ/պ+396վ/ա+ 803վ/հ

1296

1343

1285

Աղյուսակ 2.2.2. – Ուսանողների թիվն ըստ ֆակուլտետների.
2016/17
Ֆակուլտետ

Ընդամենը

Անվճար

Վճարովի

առ. մագ. ընդ. առ. մագ. հեռ. ընդ.

Բնագիտությունների
մասնագիտությունների
Հումանիտար և
հասարակագիտական

215

28

2

30

51

33

106 190

677

27

9

36

143

86

421 650
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մասնագիտություների
Ճարտարագիտության և
տնտեսագիտության
Ընդամենը

375

16

4

16

79

29

251 359

1285

71

15

86

273 148

778 1199

Աղյուսակ 2.2.3. - Ոսանողների թիվն ըստ ուսուցման ձևի.
Ուսուցման ձևը

2014/15

2015/16

2016/17

313+161*

405+156*

344+138*

822

782

778+25*

1135+161*=1296

1187+156*=1343

1122+163*=1285

Առկա
Հեռակա
Ընդամենը

*-ը մագիստրատուրայի ուսանողների թիվն է:
Շրջանավարտներ և ամփոփիչ ավարտական ատեստավորում
Վերջին երեք ուսումնական տարիներին համալսարանն ավարտած ուսանողների
վերաբերյալ ամփոփիչ տվյալները բերված են աղ. 2.2.4.-ում և աղ. 2.2.5.-ում
Աղյուսակ 2.2.4
Ըստ կրթական ծրագրերի
Ուս.տարի

2014/15

2015/16

2016/17

8+176*

111+146*

89+165*

Մագիստրոս

72

74

76

Ընդամենը

256

331

330

2014/15

2015/16

2016/17

Առկա

80

185

165

Հեռակա

176

146

165

Ընդամենը

256

256

330

Կրթ. ծրագիր
Բակալավր

Աղյուսակ 2.2.5
Ըստ ուսուցման ձևերի
Ուս. տարի
Ուս. ձևը

2.3. Ուսումնական բեռնվածության ընդհանուր ծավալը և բաշխումը
Վիճակագրական տվյալներ ԳՊՀ-ի ուսումնական բեռնվածության և ուսումնական
գործընթացի կազմակերպման վերաբերյալ
Աղյուսակ 2.3.1.
ԳՊՀ-ի ուսումնական բեռնվածության ընդհանուր ծավալը և բաշխումը.
Ուս.
տարի

Ընդհանուր
ժամերի
քանակը

Հաստիքների
վրա
բաշխված
ժամերի

ժամավճար

Հաստիքների
թիվը
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քանակը
2014/15

59746

58186

2660

77,09

2015/16

66492

63629

2863

89,59

2016/17

55155

51590

3565

68,125

Աղյուսակ 2.3.2. – Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Ամբիոն
Էլեկտրոնիկաի և

Ժամերի
քանակը

ժամավճար

Հաստիքների
թիվը

6142

240

8,125

Տնտեսագիտության

6789

659

8,125

Օտար լեզուների

3056

-

4,125

Ընդամենը

15987

899

20,375

էլեկտրաէներգետիկայի

Աղյուսակ 2.3.3. - Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ
Ամբիոն
Մաթեմատիկայի և

Ժամերի
քանակը

ժամավճար

Հաստիքների
թիվը

6309

451

8,0

7892

603

9,625

Ֆիզիկայի սեկտոր

2429

54

3,125

Ընդամենը

16630

1108

20,75

ինֆորմատիկայի
Կենսաբանության և
քիմիայի

Աղյուսակ 2.3.4. – Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ
Ամբիոն
Հայոց լեզու և

Ժամերի
քանակը

ժամավճար

Հաստիքների
թիվը

6865

270

8,875

5737

488

6,75

Պատմություն

5985

453

6,75

Իրավագիտություն

2793

347

3,125

1158

-

1,5

22538

1558

27,0

գրականություն
Մանկավարժության
և հոգեբանություն

Ֆիզ. դաստ. և
սպորտի
Ընդամենը

ՀՀ ԿԳ նախարարի 17.11.2017թ. թիվ 01/06.2/15995-17 հրամանով 2017-18 ուս.
տարվանից ամփոփիչ ավարտական ատեստավորումը պետք է իրականացվի միայն
ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի տեսքով: Այդ պատճառով ԳՊՀ
բոլոր թողարկող ամբիոններում կատարվում է ուսումնական բեռնվածքների վերահաշվարկ,
որը ուժի մեջ կմտնի 2018թ. հունվար ամսից:
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Աղյուսակ 2.3.7. – Ուսումնական բեռնվածության կատարման և հսկողության վիճակը
(դասաձախողումների ծավալը)
Ուսումնական տարի

Դասաձախողում

2014/15

2015/16

2016/17

37

32

28

25

22

20

Դասաձախողումներ
ակադ.խումբ/դասախոս
Կարգապահական տույժեր

Համալսարանի ուսանողական համակազմի առաջադիմության ցուցանիշները
Աղյուսակ 2.3.8 - Առաջադիմության ընդհանուր ցուցանիշները (առկա).
2014-2015

2015-2016

2016-2017

I կիս.

II կիս.

I կիս.

II կիս.

I կիս.

II կիս.

89,2

94,4

91,3

91,4

82,2

86,9

Աղյուսակ 2.3.9. – 2016-2017 ուս. տարվա քննաշրջանի արդյունքները (տոկոսներով).
Առաջադիմ.

Ֆակուլտետը
Բնագիտական
մասնագիտությունների

I կիս.

II կիս.

92,4%

91,1%

76,1%

86,9%

84,8%

83,8%

Հումանիտար և
հասարակագիտական
մասնագիտությունների
Տնտեսագիտության և
ճարտարագիտության
Ընդամենը

82,2%

86,9%

Գերազանց
I կիս.

II կիս.

Լավ
I կիս.

II կիս.

25

26

26

24

36,61%

32,91%

32,91%

30,31%

35

30

51

61

19,8%

17,1%

28,9%

34,3%

24

27

28

34

24,2%

27,2%

28,2%

34,3%

84

83

105

119

23,7%

23,5%

29,6%

33,7%

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

Դասիչը

1.

011301.01.6

Մասնագիտությունը
Տարրական մանկավարժություն և

Տեղերի
քանակը
25
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մեթոդիկա
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

Ինֆորմատիկա (Համակարգչային
գիտություն)
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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

Մասնագիտությունը
Կրթության կառավարում
Տարրական մանկավարժություն և
մեթոդիկա

քանակը
15
10

19
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10.

071401.01.7

15

Էլեկտրոնիկա

4. ՆՈՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ
2015-2016 ուս. տարում համալսարանին տրամադրվել են նոր լիցենզիաներ.
Բակալավրի կրթական ծրագիր(առկա)
Տեղերի

NN

Դասիչը

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

Մասնագիտությունը

Ինֆորմատիկա և կիրառական
մաթեմատիկա

քանակը

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)
NN

Դասիչը

1.

011102.05.7

2.

011301.01.7

3.

011301.03.7

Մասնագիտությունը
Կրթության կառավարում
Տարրական մանկավարժություն և
մեթոդիկա
Սոցիալական մանկավարժություն

Տեղերի
քանակը
15
10
10

20
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4.

011401.01.7

Կենսաբանություն

5

5.

011401.02.7

Քիմիա

5

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.

031101.03.7

Ձեռն. տնտեսագիտություն

20

11.

041301.01.7

Կառավարում

20

12.

041301.11.7

Զբոսաշրջության կառավարում

20

13.

042101.01.7

Իրավագիտություն

20

5. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ (2017-2018 ուստարի)
Բակալավրի կրթական ծրագիր
2017-2018 ուս. տարում դիմորդների քանակը եղել է 131, որից դրական
գնահատականներով ընդունվել է 93 դիմորդ: Արտոնություններով դիմորդներ չեն եղել:
Դիմորդների թիվը

Ընդունվել են

135

86

Ըստ մասնագիտությունների՝ 2017 թվականի ընդունելության արդյունքները բերված են
աղյուսակ 5.1.-ում:
Աղյուսակ 5.1
Մասնագիտությունը
Մաթեմատիկա
Դեղագործական քիմիա
Կենսաբանություն
Հայոց լեզու և գրականություն

2017/18
անվճար վճարովի
3
8
3
2
1
2
9

Տարրական մանկավարժություն և
մեթոդիկա
Էլեկտրոնիկա
Կառավարում(ըստ ոլոորտի)
Պատմություն
Կերպարվեստ
Անգլերեն լեզու և գրականություն
Իրավագիտություն

Ընդամենը

Հեռակա ուսուցում

2

19

1
2
1
2

12
12
8
1

15

1
74
89

21
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Հեռակա ուսուցման բաժնում 2017-2018 ուստարում ընդունելությունը կատարվել է
բակալավրի կրթական ծրագրով: Ընդունելության արդյունքներն ըստ մասնագիտությունների
բերված են աղյուսակ 5.2.-ում:
Աղյուսակ 5.2.
Տեղերի քանակը
ըստ պլանի
ընդունվել են
10
7
15
7
25
12
25
13

Մասնագիտությունը
Քիմիա
Կենսաբանություն
Պատմություն
Հայոց լեզու և գրականություն
Տարրական մանկավարժություն և
մեթոդիկա
Կառավարում (ըստ ոլորտի)
Էլեկտրաէներգետիկա
Իրավագիտություն
Ֆիզիկա
Ընդամենը

30

23

30
30
30
15
210

16
28
11
9
126

Այս ուսումնական տարում հեռակա ուսուցման բաժին դիմել է 135 դիմորդ՝ 210 տեղի
համար, որից ընդունվել է 126-ը. պլանը կատարվել է 60%-ով:
Մագիստրոսի կրթական ծրագիր
2017-2018
ուսումնական
տարում
Գորիսի
պետական
համալսարանի
մագիստրատուրա ընդունվել է 94 ուսանող (7 պ/պ և 87 վճարովի) նախատեսված 130-ի
փոխարեն:
Մագիստրատուրայի ընդունելության պլանը կատարվել է 73%-ով: Ըստ
մասնագիտությունների՝ 2017-2018 ուստարվա մագիստրատուրայի ընդունելության
արդյունքները բերված են աղյուսակ 5.3.-ում:
Աղյուսակ 5.3
Մասնագիտությունը
Հայոց լեզու և գրականություն
Տարրական մանկավարժություն
և մեթոդիկա
Պատմություն

Ըստ պլանի
պ/պ վճ.
1
10

Ընդունվել են
պ/պ
վճ.
2
10

Ընդամենը

12

1

10

1

17

18

1
1
1
1
-

10
10
5
15
20

1
1
1
1
-

6
6
2
3
7

7
7
3
4
7

-

15

-

10

10

Հատուկ մանկավարժություն

-

15

24

24

Ձեռն. տնտեսագիտություն և
կառավարում

-

20

2

2

Մաթեմատիկա
Կենսաբանություն
Զբոսաշրջության կառավարում
Իրավագիտություն
Կրթության կառավարում

22
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Ընդամենը

6

130

7

87

94

«Իրավագիտություն» և «Քիմիա» մասնագիտությունների գծով ընդունելությունը
կատարվել է հեռակա կրթաձևով:
2016-2017 ուս. տարում ՀՀ ԿԳՆ կողմից տրամադրվել են լիցենզիաներ՝ հետևյալ
մասնագիտությունների գծով.
Բակալավր

Մասնագիտությունը

Մագիստրոս

առկա

հեռակա

042 101.01.6

042 101.01.6

առկա

հեռակա

1

Իրավագիտություն

042 101.01.7

2

Զբոսաշրջության կառավարում

041 301.11.7

041 301.11.7

3

Կառավարում

041 301.01.7

041 301.01.7

4

Կառավարում (ըստ ոլորտների)

041 301.01.6

5

Անգլերեն լեզու և գրականություն

011 401.21.6

6

Նախադպրոցական
մանկավարժություն

011 201.01.6

011 201.01.6

011 201.01.7

011 201.01.7

7

Սոցիալական մանկավարժություն

011 301.03.6

011 301.03.6

011 301.03.7

011 301.03.7

8

Կերպարվեստ

011 401.11.6

011 401.11.6

9

Դեղագործական քիմիա

041 301.01.6

053 101.02.6

053 101.02.7

5.1. 2017-2018 ուստարվա ուսանողական համակազմը և ուսումնական
բեռնվածության ընդհանուր ծավալը
Աղյուսակ 5.1.1 – Ուսանողների թիվն ըստ կրթական ծրագրերի (ս/թ
դրությամբ).
Կրթական ծրագիր
Բակալավր
Մագիստրատուրա

դեկտեմբերի 1-ի

2017-2018
72պ/պ+286վ/ա+ 793վ/հ
14պ/պ+124վճ
86պ/պ+410վ/ա+ 822վ/հ
1317

Ընդամենը

Աղյուսակ 5.1.2. - Ուսանողների թիվն ըստ ֆակուլտետների.

Ֆակուլտետ
Բնագիտական
մասնագիտությունների
Հումանիտար և
հասարակագիտական
մասնագիտությունների
Տնտեսգիտության և
ճարտարագիտության

2017-2018
Ընդամենը
Անվճար
Վճարովի
առ. մագ. ընդ. առ. հեռ. մագ. մագ.. ընդ.
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
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Ընդամենը

1317

72

14

86

286 793 124

28 1231

Աղյուսակ 5.1.3. - Ոսանողների թիվն ըստ ուսուցման ձևերի.
Ուսուցման ձևը
Առկա
Հեռակա
Ընդամենը
*-ը մագիստրատուրայի ուսանողների թիվն է:

2017-2018
358+138*
793+28*
1151+166*=1317

Ուսումնական բեռնվածության ընդհանուր ծավալը և բաշխումը
Աղյուսակ 5.1.4.

Ոս.տարի

2016/17

Հաստիքների
վրա
բաշխված
ժամերի
քանակը
51590

Ընդհանուր
ժամերի
քանակը
55155

ժամավճար

Հաստիքների
թիվը

3565

68,125

Աղյուսակ 5.1.5. – 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 5.1.6. - 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 5.1.7. - Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ
Ամբիոն

Հայոց լեզվի և
գրականության
Մանկավարժության
և հոգեբանության

Ժամերի
քանակը

ժամավճար

Հաստիքների
թիվը

6865

270

8,875

5737

488

6,75
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Պատմություն
Իրավագիտություն
Մարմնակրթություն
Ընդամենը

5985
2793
1158
22538

453
347
---1558

6,75
3,125
1,5
27,0

5.2. 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:
Բնագիտական, հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների
ֆակուլտետների մանկավարժական պրակտիկաները կազմակերպվել են Գորիս քաղաքի
թիվ 2, 3, 5, 6 հիմնական դպրոցներում և թիվ 1 ու թիվ 4 ավագ դպրոցներում:
Նախաավարտական
գիտամանկավարժական

մանկավարժական
պրակտիկան

պրակտիկան

հիմնականում

և

մագիստրատուրայի

կազմակերպվում

է

ավագ

դպրոցներում և ամբիոններում, իսկ մանկավարժականը՝ հիմնական դպրոցներում:
Գիտամանկավարժական պրակտիկայի 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 ուսանողների
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, «Արարատբանկ» 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 համայնքապետարանում:
«Պատմություն»

մասնագիտության

1-ին

կուրսում

նախատեսված

թանգարանային

պրակտիկան ուսանողներն անցկացրել են Գորիս քաղաքի երկրագիտական թանգարանում:
«Կենսաբանություն»
կազմակերպվել

է

մասնագիտության
քաղաքից

դուրս:

բնագիտական
«Դեղագործական

պրակտիկան
քիմիա»

հիմնականում

մասնագիտության

արտադրական անցկացվել է «Երևանի քիմիա-դեղագործական քիմիա» ԲԲԸ-ում, Գորիս
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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:

6. ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԳՊՀ գիտական խորհուրդը հաշվետու ժամանակաշրջանում գումարել է 9 նիստ, այդ
թվում՝ 2 նիստ հարցման կարգով, որոնցում ընդհանուր առմամբ ընդունվել է մոտ 50 որոշում:
Գիտական խորհրդին առընթեր հանձնաժողովներից հաշվետու տարում արդյունավետ են
գործել կանոնադրական և կառուցվածքային փոփոխությունների համակարգման, ինչպես
նաև մրցութային, ուսումնամեթոդական և գիտական հարցերի հանձնաժողովները:
6.1. 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 2016թ. սեպտեմբերի 28-ի նիստում հաստատվել է ԳՊՀ
գրադարանային խորհրդի կանոնակարգը:
 Գիտական խորհրդի 2016թ. հոկտեմբերի 14-ի նիստում փոփոխություններ են
կատարվել ԳՊՀ գիտական խորհրդի կանոնակարգում, փոփոխություններ են
կատարվել ԳՊՀ ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրությունում, հաստատվել են
Գորիսի պետական համալսարանի երեք՝ հումանիտար և հասարակագիտական
մասնագիտությունների, ճարտարագիտության և տնտեսագիտության, բնագիտական
մասնագիտությունների ֆակուլտետների կանոնադրությունները:
 Գիտական խորհրդի 2016թ. նոյեմբերի 30-ի նիստում հաստատվել է ԳՊՀ
ֆակուլտետի դեկանի ընտրության ընթացակարգը՝ նոր խմբագրությամբ, ԳՊՀ
ուսանողական գիտական ընկերության կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ,
ԳՊՀ-ում համակարգչային թեսթավորմամբ ուսանողների գիտելիքների ստուգման ու
գնահատման ընթացակարգը, ԳՊՀ-ի ուսանողի՝ վճարովի ուսուցման պայմանագրի
ձևաչափը`նոր խմբագրմամբ:
 Գիտական խորհրդի 2017թ. նոյեմբերի 16-ի թիվ 5 նիստում փոփոխություններ և
լրացումներ են կատարվել ԳՊՀ ֆակուլտետների կանոնադրություններում:
6.2. Կառուցվածքային փոփոխություններ
Ելնելով

համալսարանում

կառավարման

համակարգի

բարելավման

նկատառումներից` հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են

համալսարանի
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կառուցվածքի

և

կառավարման

համակարգի

փոփոխման

ու

կատարելագործման

գործընթացներ` համալսարանի կանոնադրությանը համապատասխան:


Գիտական

խորհրդի

2016թ.

հոկտեմբերի

14-ի

նիստում

հաստատվել

է

ֆակուլտետների կառուցվածքը՝ ըստ ամբիոնների:


Գիտական խորհրդի նույն նիստում հաստատվել է համալսարանի վարչական,
պրոֆեսորադասախոսական

և

սպասարկող

անձնակազմերի

2017

թվականի

հաստիքացուցակը:


Գիտական խորհրդի 2017թ. հունվարի 19-ի նիստում հավանություն է տրվել ԳՊՀ-ի
կազմակերպաիրավական կարգավիճակը ՊՈԱԿ-ից հիմնադրամի վերափոխելու
առաջարկությանը

և

«Գորիսի

պետական

համալսարան»

հիմնադրամի

կանոնադրության նախագծին:


Գիտական խորհրդի 2017թ. օգոստոսի 31-ի նիստում`
 վերակազմակերպվել է ԳՊՀ-ի Կրթության որակի ապահովման և միջազգային
համագործակցության բաժինը և դրա հիմքի վրա ստեղծվել երկու առանձին
բաժիններ` միջազգային համագործակցության և ծրագրերի, կրթության որակի
ապահովման և ուսանողների կարիերայի աջակցման,
 լուծարվել է ԳՊՀ ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի ամբիոնը, իսկ
համապատասխան ժամաքանակը տեղափոխվել մանկավարժության և
հոգեբանության ամբիոն,
 ԳՊՀ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի կողմից սպասարկվող
«Կերպարվեստ»

նոր

կազմակերպման

մասնագիտության

գործառույթները

ուսումնական
կցվել

է

գործընթացի
բնագիտական

մասնագիտությունների ֆակուլտետին,
 ԳՊՀ ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի կառուցվածքից
հանվել

է

օտար

լեզուների

ամբիոնը

և

կցվել

հումանիտար

և

հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետին,
 ԳՊՀ Օտար լեզուների ամբիոնի կողմից սպասարկվող «Անգլերեն լեզու և
գրականություն»

նոր

մասնագիտության

ուսումնական

գործընթացի

կազմակերպման
գործառույթները
կցվել
են
հումանիտար
հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետին,

և

 ԳՊՀ տնտեսագիտության ամբիոնը վերանվանվել է տնտեսագիտության և
կառավարման ամբիոն,
 ԳՊՀ հեռակա ուսուցման «Հատուկ մանկավարժություն» մագիստրոսական
մասնագիտության
ուսումնական
գործընթացի
կազմակերպման
գործառույթները
կցվել
են
հումանիտար
և
հասարակագիտական
մասնագիտությունների
«Զբոսաշրջության
ուսումնական

ֆակուլտետին,

կառավարում»
գործընթացի

իսկ

առկա

մագիստրոսական
կազմակերպման

ուսուցման

մասնագիտության
գործառույթները`

ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետին:
6.3. Ուսումնամեթոդական և գիտական գործունեության արդյունքների քննարկում և
որոշումների ընդունում
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ԳՊՀ 2016-2017 ուստարվա հաշվետվություն
Հաշվետու
համալսարանի

ժամանակաշրջանում
կառուցվածքային

գիտական

խորհուրդը

ստորաբաժանումների

լսել

և

գործունեության

ընդունել

է

վերաբերյալ

տեղեկատվություններ, հաշվետվություններ:
 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:
 Լսվել և ի գիտություն է ընդունվել ԳՊՀ 2016-2017 ուստարվա աշնանային
քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքների մասին տեղեկատվությունը,
տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ:
 Գիտական խորհրդի 2017թ. հունվարի 19-ի նիստում ընդունվել և ՀՀ ԿԳ նախարարի
հաստատմանն է ներկայացվել Գորիսի պետական համալսարանի առկա ուսուցման
2017-2018 ուստարվա ընդունելության տեղերը՝ ըստ մասնագիտությունների:
 Գիտական խորհրդի 2017թ. ապրիլի 4-ի նիստում լսվել և ի գիտություն է ընդունվել
ԳՊՀ ավարտական կուրսերի ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների և
ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունների նախապատրաստական
աշխատանքների մասին տեղեկատվությունը:
 Գիտական խորհրդի նույն նիստում լսվել և բավարար է գնահատվել ԳՊՀ-ում
արտադրական և ուսումնական պրակտիկաների կազմակերպման ու անցկացման
մասին հաշվետվությունը:
 Գիտական խորհրդի նույն նիստում լսվել և բավարար է գնահատվել Գորիսի
պետական համալսարանում իրականացվող Erasmus+LNSS և Erasmus+Heritag
միջազգային ծրագրերի շրջանակներում կատարված աշխատանքների մասին
տեղեկատվությունը:
 Գիտական խորհրդի 2017թ. օգոստոսի 31-ի նիստում լսվել և ի գիտություն է
ընդունվել`
- ԳՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով 2017/2018 ուստարվա
ընդունելության մասին տեղեկատվությունը,
- ԳՊՀ 2017/2018 ուստարվա ուսումնական գործընթացի նախապատրաստական
աշխատանքների մասին տեղեկատվությունը,
- ԳՊՀ

2017/2018

ուստարվա

նախապատրաստման

տեխնիկատնտեսական

աշխատանքների մասին տեղեկատվությունը:
 Գիտական խորհրդի 2017թ. ապրիի 27-ի նիստում ԳՊՀ ուսանողական գիտական
ընկերության նախագահի պաշտոնում հաստատվել է առկա ուսուցման «Հայոց լեզու
և գրականություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Սոնա Ալավերդյանի
թեկնածությունը:
 Գիտական խորհրդի 2017թ. նոյեմբերի 17-ի նիստում լսվել և ի գիտություն է
ընդունվել`
- ԳՊՀ

2018-2019

ուստարվա

մասնագիտությունների

ցանկի

մասին

տեղեկատվությունը:
- ԳՊՀ

ինստիտուցիոնալ

տեղեկատվությունը:

հավատարմագրման

գործընթացի

մասին
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- ԳՊՀ-ում ս/թ. հոկտեմբերի 5-6-ը կազմակերպված համալսարանի հիմնադրման
50-ամյակին նվիրված հանրապետական ուսանողական գիտաժողովի և ս/թ.
հոկտեմբերի 19-20-ը կազմակերպված «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ»
հանրապետական գիտաժողովի մասին տեղեկատվությունը:
- ԳՊՀ

բնագիտական

հասարակագիտական
թափուր

մասնագիտությունների,
մասնագիտությունների

պաշտոնների

տեղակալման

հումանիտար

ֆակուլտետների

վերաբերյալ

և

դեկանների

հայտարարված

բաց

մրցույթների մասին տեղեկատվությունը:
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 որոշմամբ` ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով է
ներկայացվել դոցենտի գիտական կոչման հավակնող 2 գործ, որոնք էլ հաստատվել են ԲՈՀ-ի
կողմից.
 Գիտական խորհրդի 2016թ. դեկտեմբերի 27-ի նիստում դոցենտի գիտական կոչում է
շնորհվել ԳՊՀ կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ, ք.գ.թ. Լիլիթ
Վալերիկի Աթաբեկյանին:
 Գիտական խորհրդի 2017թ. ապրիլի 27-ի նիստում դոցենտի գիտական կոչում է
շնորհվել ԳՊՀ կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ, կ.գ.թ. Շ.Վ.
Շալունցին:
Գիտական խորհրդի մրցութային, ուսումնամեթոդական և գիտական հարցերի
հանձնաժողովի դրական եզրակացություններով հաշվետու ժամանակաշրջանում գիտական
խորհուրդը քննարկել և հրատարակության է երաշխավորել 1 գիտական նյութերի
ժողովածու, 2 մենագրություն և 2 ուսումնամեթոդական աշխատություններ.
 Գիտական

խորհրդի

2016թ.

նոյեմբերի

30-ի

նիստում

հրատարակության

է

երաշխավորվել`
- ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող «Սյունիքի հոգևոր և
նյութական ժառանգությունը» գիտական ծրագրի շրջանակներում «Սյունիքի
հայագիտական հանդես» գիտական հոդվածների ժողովածուն,
- ԳՊՀ պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր, պ.գ.դ. Գ.Ս. Ստեփանյանի «Սիմեոն ՏերՄինասյան. մանկավարժն ու հրապարակախոսը» մենագրությունը:
 Գիտական խորհրդի 2016թ. դեկտեմբերի 27-ի նիստում հրատարակության է
երաշխավորվել Ֆիզիկայի սեկտորի վարիչ, ֆ-մ.գ.թ., դոցենտ Կ.Հ. Մովսիսյանի և
նույն սեկտորի ասիստենտ` Մ.Ա. Դալլաքյանի համահեղինակությամբ կազմված
«Ընդհանուր ֆիզիկա: Ստուգողական աշխատանքների ուսումնական ձեռնարկ: Մաս
1. Մեխանիկա և մոլեկուլային ֆիզիկա» ուսումնամեթոդական աշխատանքը:
 Գիտական

խորհրդի

2017թ.

ապրիլի

27-ի

նիստում

հրատարակության

է

երաշխավորվել Էլեկտրոնիկայի և էլեկտրաէներգետիկայի ամբիոնի դասախոսներ
Օ.

Համբարձումյանի

«Տեղեկատվության

և

Ա.

Տատինցյանի

առաջնային

համահեղինակությամբ

կերպափոխիչներ

ցուցումներ (մաս 1)» ուսումնամեթոդական աշխատանքը:

առարկայի

կազմված

մեթոդական

29

ԳՊՀ 2016-2017 ուստարվա հաշվետվություն
 Գիտական խորհրդի 2017թ. նոյեմբերի 16-ի նիստում հրատարակության է
երաշխավորվել ԳՊՀ իրավագիտության ամբիոնի վարիչ, պ.գ.թ. Մալիկ Միրաքի
Թելունցի

հեղինակած

ձեռնարկը

և

«Համեմատական

«Մարդու

ազատությունները

և

և

իրավագիտություն»

քաղաքացու

դրանց

սահմանադրական

քրեաիրավական

ուսումնական
իրավունքները,

պաշտպանությունը

ՀՀ-ում»

մենագրությունը:
Գիտական
լրացումներ

խորհրդի

են

որոշումներով

կատարվում

հաստատվում

մասնագիտությունների

կամ

փոփոխություններ

ուսումնական

ու

պլաններում,

մասնավորապես՝
 Գիտական խորհրդի 2016թ. դեկտեմբերի 27-ի նիստում հասատատվել է ԳՊՀ
մագիստրատուրայի «Հատուկ մանկավարժություն» մասնագիտության առկա և
հեռակա ուսուցման ուսումնական պլանները:
Գիտական խորհրդի որոշումներով երաշխավորվել և ֆինանսավորման նպատակով ՀՀ
ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտե են ներկայացվել տարբեր թեմաներով գիտական
ծրագրեր, մասնավորապես՝
 Գիտական խորհրդի 2016թ. սեպտեմբերի 28-ի նիստում ՀՀ ԿԳՆ գիտության
պետական կոմիտեի կողմից հայտարարված «Երիտասարդ գիտաշխատողների
հետազոտությունների աջակցության ծրագիր–2016» մրցույթին մասնակցելու
նպատակով երաշխավորվել է տ.գ.թ., դոցենտ Տ.Վ. Վանդունցի՝ «Li8ZrO6-ի սինթեզը և
հատկությունների հետազոտումը` որպես Li-իոնային մարտկոցների կատոդային
նյութ» գիտական թեմայով հայտը:
 Գիտական խորհրդի 2017թ. փետրվարի 7-ի նիստում երաշխավորվել և ՀՀ ԿԳՆ
Գիտության
պետական
կոմիտե
է
հետազոտությունների
առանձնացված

ներկայացվել
գիտական

«Բնագիտական
ստորաբաժանում

ենթակառուցվածքի գործունեություն» գիտական թեմայով հայտը:
 Գիտական խորհրդի 2017թ. ապրիլի 27-ի նիստում ՀՀ 2018թ. պետական բյուջեից
ֆինանսավորում ստանալու նպատակով երաշխավորվել և Գիտության պետական
կոմիտե

է

ներկայացվել

գիտական

և

գիտատեխնիկական

գործունեության

ենթակառուցվածքի պահպանման ու զարգացման ծրագրի հետևյալ հայտերը`
- Բնագիտական
հետազոտությունների
առանձնացված
գիտական
ստորաբաժանում ենթակառուցվածքի գործունեություն- գիտ. ղեկավար` ֆիզմաթ
գ.դ., պրոֆ. Ա. Ղուկասյան:
-

Սյունիքի

նյութական և

հոգևոր

ժառանգությունը

(պատմահնագիտական,

ազգագրական, բանահյուսական, հայագիտական հետազոտություններ) – գիտ.
ղեկավար` իրավ. գ.թ. Մ.Մ. Զիլֆուղարյան:
 Գիտական խորհրդի 19.01.2017թ. նիստում ընդունվել է «Սյունիքի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն» գիտական ծրագրի 2016թ. հունվար-դեկտեմբեր
ժամանակահատվածն

ընդգրկող

հաշվետվությունը,

իսկ

իրականացված

աշխատանքները գնահատվել են բավարար:
Գիտահետազոտական գործունեություն
Գորիսի պետական համալսարանը հետազոտական խմբի ձևավորմամբ և մրցութային
կարգով մասնակցել է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով ֆինանսավորվող ՀՀ կրթության և
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գիտության

պետական

գործունեության

կոմիտեի

հայտարարած

ենթակառուցվածքի

պահպանում

«Գիտական
ու

և

գիտատեխնիկական

զարգացում»

ծրագրին,

որի

շրջանակներում համալսարանն իրականացնում է «Սյունիքի հոգևոր և նյութական
ժառանգությունը» գիտական ծրագիրը: ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներից 2017 թվականի
համար «Սյունիքի հոգևոր և նյութական ժառանգությունը» գիտական ծրագրին հատկացվել է
11692.5 հազար դրամ:
Հիմնական կամ ուսումնագիտական գործունեություն միայն ԳՊՀ-ում ծավալող
դասախոսների կողմից 2016-2017 ուստարում հրատարակվել է 35 գիտական աշխատանք, 22ը` ՀՀ

ԲՈՀ-ի

կողմից

արտասահմանյան

հաստատված

գիտական

հայաստանյան ամսագրերում, իսկ մնացածը՝

ամսագրերում

և

միջազգային

ու

հանրապետական

գիտաժողովների նյութերի ժողովածուներում: Հաշվետու ժամանակաշրջանում միջազգային
վարկանիշավորման

համակարգերում

ներառված

գիտական

ամսագրերում

ԳՊՀ

դասախոսների կողմից հոդվածներ չեն հրապարակվել:
Աղյուսակ 6.3.1. Գորիսի պետական համալսարանի հիմնական հաստիքով աշխատող
դասախոսների կողմից 2016-2017 ուստարում հրատարակված գիտական հոդվածների և
ուսումնամեթոդական աշխատանքների թիվն ըստ ամբիոնների.

Ամբիոնը

Գիտ. հոդվածների թիվը`
այդ թվում
Արտասահմանյան
Ընդամենը
ամսագրերում,
ԲՈՀ-ի
գիտաժողովների
ամսագրերում
նյութերի
ժողովածուներում

Հայոց լեզու և
գրականության
Մանկավարժության և
հոգեբանության
Պատմության
Իրավագիտության
Էլեկտրոնիկայի և
էլեկտրաէներգետիկայի
Տնտեսագիտության
Օտար լեզուների
Մաթեմատիկայի և
ինֆորմատիկայի
Կենսաբանության և
քիմիայի
Ֆիզիկայի սեկտոր
Ընդամենը

6

6

12

3

-

3

-

1
-

1
-

1

-

1

2
2

-

2
2

4

2

6

3

4

7

1
22

13

1
35 (50)

Ուսումնամեթոդական
աշխատանքների թիվը

2
1
1
1
5 (11)

Ինչպես երևում է աղյուսակ 6.3.1-ի տվյալներից, հաշվետու ուսումնական տարում
նախորդ ուստարվա համեմատ 15 հոդված պակաս է հրատարակվել (այն եղել է 50): Նախորդ
ուստարվա

համեմատ`

աշխատությունների թիվը:

6-ով

նվազել

է

նաև

հրատարակված ուսումնամեթոդական
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Հաշվետու ժամանակաշրջանում ԳՊՀ-ում հիմնական գործունեություն ծավալող
աշխատակիցներից գիտական կոչում է ստացել 1 (նախորդ ուստարում` 3), իսկ դոկտորի և
թեկնածուի գիտական աստիճան` 2-ական դասախոս (նախորդ ուստարում գիտական
աստիճան են ստացել են 5 դասախոս):
Արդեն 10 տարի է, ինչ համալսարանում գործում է մագիստրոսական ծրագրով
ուսուցում «Մաթեմատիկա», «Հայոց լեզու և գրականություն», «Մանկավարժություն և
մեթոդիկա»,

«Կենսաբանություն»,

«Ձեռնարկությունների

«Պատմություն»,

տնտեսագիտություն

և

«Իրավագիտություն»,

կառավարում»,

«Քիմիա»,

«Կրթության

կառավարում» մասնագիտություններով, իսկ 2017 թվականից համալսարանում գործում են
նաև

«Հատուկ

մանկավարժություն»

և

«Զբոսաշրջության

կառավարում»

մասնագիտություններով մագիստրոսական ծրագրերը: 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: Գնալով ավելի ու ավելի է
սերտանում Գորիսի պետական համալսարանի համագործակցությունը հատկապես ԱրՊՀ-ի,
ՀԱՊՀ-ի, ՀՊՄՀ-ի և այլ բուհերի, ինչպես նաև ՀՀ ԳԱԱ-ի տարբեր ինստիտուտների հետ:
7.

ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գորիսի պետական համալսարանի ղեկավարությունը (ռեկտորատ) կանոնավոր նիստեր է
գումարել և օպերատիվ կերպով ուղղորդել համալսարանի
անհրաժեշտության` հրավիրվել են նաև արտահերթ նիստեր:

գործունեությունը:

Ըստ

Ընդհանուր առմամբ 2017-2018 ուս.տարում գումարվել է ռեկտորատի 9 հիմնական և
5 արտահերթ նիստ: Ռեկտորատի որոշումները իրագործվել են ռեկտորի հրամաններով կամ
անհրաժեշտության դեպքում, ըստ կանոնակարգի, հարցը տեղափոխվել է գիտական
խորհուրդ: Ռեկտորատի նիստերում քննարկվել են ուսումնական գործընթացին առնչվող մի
շարք հարցեր, որոնց թվում
1. ԳՊՀ-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացի մասին (արձանագրություն
2, 02.03.2017):
2. Ուսանողների

շրջանում

հերթական

հարցումներ

կազմակերպելու

մասին

(արձանագրություն 2, 02.03.2017):
3. Ուսումնական
խորհրդատուների
նշանակման,
նրանց
վերահսկողության մասին (արձանագրություն 2, 02.03.2017):
4. Բուհի

հավատարմագրման

գործընթացի,

ձևավորված

աշխատանքի
հանձնախմբերի,

վերլուծությունների կատարման մասին (արձանագրություն 3, 06.03.2017):
5. ԳՊՀ-ի

50-ամյա

հոբելյանի

առթիվ

նախատեսվող

միջոցառումների

մասին

(արձանագրություն 4, 19.03.2017):
6. ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Լ.Մկրտչյանի այցը Գորիսի պետական
համալսարան ( արտահերթ նիստ, 28.08.2017):
7. Նոր ուստարվան ընդառաջ ԳՊՀ-ում իրականացված տնտեսական բարեփոխումների և
առկա խնդիրների մասին (արձանագրություն 2, 31.08.2017):
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8.

Բուհում

կառուցվածքային

փոփոխությունների

մասին

(արձանագրություն

2,

31.08.2017) :
9. Ընդունելության արդյունքների մասին (արձանագրություն 3, 12.10.2017):
10. Բուհում

կազմակերպված

հանրապետական

գիտաժողովների

և

ընթացիկ

հավատարմագրման գործընթացի մասին (արձանագրություն 3, 12.10.2017):
11. Բուհի անձնագրավորման հարցի մասին (արձանագրություն 3, 12.10.2017):
12. ԳՊՀ-ի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված ծրագրերի ամփոփում (արձանագրություն
4, 7.11.2017):
13. «Էրազմուս+ ծրագրի տեղեկատվական օրեր» երկօրյա դասընթացների մասին
(արձանագրություն 4, 7.11.2017):
14. Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման հերթական փուլի` փորձագիտական խմբի
ԳՊՀ

այցելության,

իրականացված

աշխատանքների,

ֆակուլտետային

որակի

պատասխանատուներ նշանակելու մասին (արձանագրություն 4, 7.11.2017):
15. ԳՊՀ-ի

ռազմավարական

կառուցվածքային

ծրագրի

նախագծի

ստորաբաժանումների

վերանայման,

ռազմավարական

ֆակուլտետների,

ծրագրերի,

դրանց

ներկայացման ժամկետների մասին (արձանագրություն 4, 7.11.2017):
16. Ֆակուլտետների դեկանների թափուր պաշտոնների տեղակալման
հայտարարված մրցույթի մասին (արձանագրություն 5, 9.11.2017):

համար

17. ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ
ատեստավորման կարգի փոփոխության մասին (արձանագրություն 7, 9.11.2017):

8. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄ
8.1. ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական հաստիքների բաշխումը 2016-2017 ուս. տարում
(01.09.2016-01.09.2017թթ.)
2016-2017
Աշխատող

Հաստիք

105

68,25

Հաստիքների բաշխումն ըստ տարակարգերի.
2016-2017

Պաշտոնը

Աշխատող
7
26
21
51

Պրոֆեսոր
Դոցենտ
Ասիստենտ
Դասախոս

Հաստիք
3,875
23,75
13,125
27,5

Պրոֆեսորադասախոսական կազմը՝ ըստ ձևակերպման ձևի և տարակարգերի.
Ձևակերպ.ձևը
Կոնտրակտ
Տարակարգը
Պրոֆեսոր

Աշխ.պայմանագիր

Ընդամենը

հաստիք աշխատ. հաստիք աշխատ. հաստիք աշխատ.
-

-

3,875

7

3,875

7

Միջին
տարիք
60
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Դոցենտ
Ասիստենտ
Դասախոս
Ընդամենը

13,875
3,75
9,125
26,75

13
4
13
30

9,875
9,375
18,375
41,5

13
17
38
75

23,75
13,125
27,5
68,25

26
21
51
105

50
44
43
49

ԳՊՀ 2016-2017 ուստարում 2015-2016 ուստարվա համեմատությամբ կրճատվել է
դասախոսական

18,75

հաստիք:

Դասախոսների

թիվը

կրճատվել

է

7-ով:

Պրոֆեսորադասախոսկան կազմից 30-ը մրցույթով անցած դասախոսներն են, 75-ը
աշխատում են ժամկետային աշխատանքային պայմանագրերով:
Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի միջին տարիքը 49 է:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են պրոֆեսորադասախոսական կազմի
հաստիքացուցակի ձևավորման գործընթացի բարելավման աշխատանքներ: Հստակեցվել է
ուսումնական բեռնվածքների հաշվարկման գործընթացը, ինչը թույլ է տվել բարձրացնել
դասախոսական հաստիքների օգտագործման արդյունավետությունը:
2016-2017 ուստարում անփոփոխ է մնացել ռեկտորի 21.07.2016թ. թիվ 338 Ն հրամանով
սահմանված պրոֆեսորադասախոսական

կազմի միջին դրույքաչափը մեկ ուսումնական

տարվա կտրվածքով` 760 ժամ / 0,125 դրույք նվազագույն քայլով/:
8.2. ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական հաստիքների բաշխումը 2017-2018 ուս.տարում
(01.09.2017-30.12.2017թ.)
2017-2018
Աշխատող

Հաստիք

98

65,625

Հաստիքների բաշխումը ըստ տարակարգերի.
Պաշտոնը
Պրոֆեսոր
Դոցենտ
Ասիստենտ
Դասախոս
Ելնելով

համալսարանում

2017-2018
Աշխատող
6
28
20
44
իրականացվող

Հաստիք
3,875
24,5
12,5
24,75
կառուցվածքային

բարեփոխումների

և

կառավարման համակարգի բարելավման նկատառումներից, հիմք ընդունելով գիտական
խորհրդի 2016թ. մարտի 17-ի թիվ 3 որոշումը, հաշվետու տարում (մինչև 30.12.2017թ.)
վարչական, ուսումնաօժանդակ և սպասարկող անձնակազմերի հաստիքացուցակներում
կատարվել են մի շարք փոփոխություններ.


կրճատումներ



հաստիքների փոխարինում համարժեք հաստիքներով



նոր հաստիքների ավելացում

Այդ փոփոխությունների վերջնական արդյունքում կրճատվել է 11,25 հաստիք:
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9. ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՇԽՄԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Փաստաթղթերի ձևը
Դիպլոմ
սովորական
317

Ստացվել է
(քանակը)

Դիպլոմ
գերազանց
25

Բաշխվել է
(քանակը)

342

Խոտանվել է
(քանակը)

333

Մնաց.
(քանակը)

1

8

Տպարանից ստացվել է՝
Դիպլոմ սովորական՝AB բակալավրի - 251411 համարից մինչև 251654 համարը
AM մագիստրոսի - 065294 համարից մինչև 065366 համարը
Դիպլոմ գերազանցության՝ AB բակալավրի - 257378 համարից մինչև 257395 համարը
AM մագիստրոսի - 068438 համարից մինչև 068444 համարը
Խոտանվել է՝ դիպլոմ սովորական բակալավրի - AB 251 471
2017-2018 ուս. տարվա համար նախատեսվում է ձեռք բերել 270 դիպլոմ.
 Մագիստրոսի դիպլոմ - 61հատ, այդ թվում 11-ը՝ գերազանցության,
 Բակալավրի դիպլոմ - 209 հատ, այդ թվում 19-ը՝ գերազանցության:

10. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
10.1. Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ
Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետը (այսուհետ` ֆակուլտետ) ԳՊՀ
գիտակրթական

գործունեություն

իրականացնող

կառուցվածքային

հիմնական

ստորաբաժանում է, որն իրականացնում է բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
«Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Կենսաբանություն», «Քիմիա», «Դեղագործական քիմիա»,
«Կերպարվեստ» մասնագիտություններով, բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով,
ուսուցման առկա և հեռակա ձևերով:
Ֆակուլտետում

լրիվ

հաստիքային

համարժեքով

ուսանող/դասախոս

հարաբերակցությունը 8 է: Պրոֆեսորադասախոսական կազմի միջին տարիքը՝ 55:
Կրթական ծրագրեր(բակալավրիատ)
 Մաթեմատիկա (առկա)
 Ֆիզիկա (առկա, հեռակա)
 Կենսաբանություն (առկա, հեռակա)
 Դեղագործական քիմիա (առկա)
 Քիմիա (հեռակա)
 Կերպարվեստ (առկա)
Կրթական ծրագրեր(մագիստրատուրա)
 Մաթեմատիկա (առկա)
 Կենսաբանություն (առկա)
 Քիմիա (հեռակա)
Ուսանողական համակազմ
2016-2017 ուստարում առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների թվակազմը եղել է
109,

որից

79-ը՝

բակալավրիատում

(այդ

թվում՝

51-ը

վճարովի),

իսկ

30-ը`
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մագիստրատուրայում (այդ թվում՝ 28-ը վճարովի)ֈ Հեռակա ուսուցման համակարգում
սովորել է 119 ուսանող, որից 114-ը`բակալավրիատում (այդ թվում՝ 5-ը` երկրորդ
մասնագիտության ուսուցմամբ), իսկ 5-ը` մագիստրատուրայումֈ
Ֆակուլտետի ուսանողական համակազմի վերաբերյալ ամփոփ տվյալները բերված են
ստորև.

2016-2017 ուստարում ԲՄ ֆակուլտետի առկա բաժնի ուսանողների թիվը

2016-2017 ուստարում ԲՄ ֆակուլտետի հեռակա բաժնի ուսանողների թիվը

36

ԳՊՀ 2016-2017 ուստարվա հաշվետվություն

Շրջանավարտներ (2016-2017 ուստարի)

Ֆակուլտետի կառուցվածքը և կառավարումը

Ֆակուլտետի

կառավարումն

իրականացվում

է

ՀՀ

օրենսդրությանը,

ԳՊՀ

կանոնադրությանը և ֆակուլտետի կանոնադրությանը համապատասխան, միանձնյա և
կոլեգիալ կառավարման սկզբունքների զուգակցմամբ:
Ֆակուլտետի խորհրդի կազմը հաստատվել է ԳՊՀ ռեկտորի 2017թ. նոյեմբերի 20-ի N
158-Ա հրամանով: Ֆակուլտետի խորհուրդը հաշվետու ժամանակաշրջանում ընդհանուր
առմամբ գումարել է հերթական 8 նիստեր, մեկ հարցման կարգով արտահերթ և մեկ հատուկ
նիստ: Հաշվետու տարում ֆակուլտետի խորհուրդը երաշխավորել է երկու դոցենտի
գիտական կոչում շնորհելու հարց, որոնք հաստատվել են ԲՈՀ-ի կողմից, տպագրության է
երաշխավորել մեկ ուսումնական ձեռնարկ: Խորհրդի կողմից ընդունվել և հավանության է
արժանացել 2016թ. ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ ամբիոնների կողմից ներկայացված երեք հայտերի բազայի
վրա

ֆակուլտետում Բնագիտական հետազոտությունների

առանձնացված

գիտական
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ստորաբաժանում ստեղծելու վերաբերյալ հայտը, որը 2017թ. ներկայացվել է ՀՀ ԿԳՆ
գիտության պետական կոմիտեի քննարկմանը:
Ֆակուլտետի խորհրդի դեկտեմբերի 14-ի նիստում լսվել և հավանության է
արժանացել ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատարի հաշվետու զեկուցումը՝ ֆակուլտետի
2016թ. տարեկան գործունեության հիմնական արդյունքների վերաբերյալ:
Իր բնականոն գործունեությունն է շարունակել ֆակուլտետի խորհրդին առընթեր
ուսանողական նպաստների և պետական կրթաթոշակների հատկացման հարցերի
համակարգման և փոխատեղման հանձնաժողովը՝ հաշվետու ժամանակաշրջանում
ընդհանուր առմամբ գումարելով 9 նիստեր, որոնց ընթացքում լուծվել են ուսանողական
նպաստների, պետական կրթաթոշակների և փոխատեղմանը վերաբերող հարցեր:
2017-2018 ուս. տարում ձևավորվել են ևս երեք մշտական հանձնաժողովներ
ֆակուլտետի

ուսումնական,

գիտական,

ուսումնաօժանդակ

հարցերի

նախնական

քննարկման ու դրանց վերաբերյալ ֆակուլտետի խորհրդին եզրակացություններ տալու
նպատակով.
1. Մրցութային, ուսումնամեթոդական և գիտական հարցերի համակարգման հանձնաժողով,
2. Մասնագիտական կրթական ծրագրերի և կրթության որակի ապահովման հանձնաժողով,
3. Մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքների համակարգման հանձնաժողով:
Ֆակուլտետի դեկանը hաշվետու տարում կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝
-

Ներկայացրել է ֆակուլտետի գործունեությունը համալսարանի կառուցվածքային
ստորաբաժանումներում,

մասնակցել

է

ֆակուլտետի

գործունեությանն

առնչվող

հարցերի քննարկմանը,
-

Իր իրավասության սահմաններում դեկանատի աշխատողներին, կառուցվածքային
ստորաբաժանումների

ղեկավարներին

տվել

է

հանձնարարություններ,

կարգադրություններ, ցուցումներ և վերահսկել դրանց կատարումը,
-

Համակարգել

և

վերահսկել

է

ֆակուլտետի

մասնագիտական

ամբիոնների

գործունեությունը,
-

Կազմակերպել և ստուգել է ամբիոնների՝ ուսումնական տարվա տարեկան ուսումնական
բեռնվածությունների հաշվարկները և ներկայացրել հաստատման ՈւՎ,

-

Կատարել է առկա և հեռակա ուսուցման բակալավրիատի և մագիստրատուրայի
դասընթացների դասացուցակների կազմման աշխատանքները,

-

Բաշխել է լսարանային ֆոնդը և վերահսկել դասընթացների իրականացումը՝ ըստ
դասացուցակի,

-

Վերահսկել է դասախոսների աշխատանքային կարգապահությունը, իրենց վարած
դասընթացներին մասնակցությունը, ստուգարքները և քննությունները ուսումնական
գործընթացի ժամանակացույցին համապատասխան ընդունման ընթացքը, դրանց
համար ապահովել անհրաժեշտ լսարանային պայմաններ,

-

Ապահովել է ԳՊՀ խորհրդի, գիտական խորհրդի, ֆակուլտետի խորհրդի որոշումների
կատարումը,

-

Սահմանված կարգով համալսարանի ռեկտորին առաջարկություններ է ներկայացրել
ուսանողներին կուրսից կուրս փոխադրելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու,
ազատելու, վերականգնելու, ակադեմիական արձակուրդ ձևակերպելու, ինչպես նաև
ֆակուլտետից ֆակուլտետ ուսանողների ակադեմիական շարժունության վերաբերյալ,

-

Սահմանված կարգով կազմակերպել և հսկել է միջանկյալ և ամփոփիչ քննությունների
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անցկացման գործընթացը,
-

խրախուսել, ինչպես նաև կարգապահական պատասխանատվության է ենթարկել
(բացառությամբ համալսարանից հեռացնելու) ուսանողներին

-

Մշակել է ֆակուլտետի կանոնադրությունը, տարեկան աշխատանքային պլանը,
գործունեության հետ կապված զեկուցագրեր և այլ փաստաթղթեր,

-

Կազմակերպել է ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցերի տեղայնացումը,

-

Կազմակերպել է 2016-2017 ուստարվա ֆակուլտետի շրջանավարտների դիպլոմների
(կից՝ համաեվրոպական ձևաչափի դիպլոմի հավելված) պաշտոնական հանձնում,

-

Պատրաստել է ուսման առաջադիմության ու այլ հաշվետվություններ, դրանք հանձնել
համալսարանի պրոռեկտորին,

-

Վերլուծել ու գնահատել է իր գործառույթներից բխող խնդիրները, համալսարանի
ռեկտորին

և

ուսումնական

աշխատանքները

համակարգող

պրոռեկտորին

է

ներկայացրել իր համակարգմանը ենթակա աշխատանքների ու գործընթացների,
ստորաբաժանումների խնդիրների լուծման և գործունեության կատարելագործման
վերաբերյալ առաջարկություններ:
ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
ա) Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոն
Հաշվետու տարում իրականացվել են «Մաթեմատիկա» մասնագիտության բակալավրի
և

մագիստրոսի

կրթական

ծրագրեր՝

ամբիոնի

ուսումնական

բեռնվածությանը

համապատասխան ծավալներով, ինչպես նաև կազմակերպվել են մաթեմատիկական և
ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների բնագավառի մի շարք դասընթացներ համալսարանի այլ
կրթական ծրագրերում:
Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերաբերյալ համառոտ վերլուծությունը
բերված է ստորև.
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Ամբիոնում հաշվետու տարում իրականացված ուսումնական աշխատանքների ծավալի
համառոտ վերլուծությունը.

Ամբիոնի ուսումնամեթոդական գործունեությունը
Հաշվետու տարում ամբիոնում ուսումնամեթոդական գործունեությունն իրականացվել
է ուսումնամեթոդական աշխատանքների և սպասարկվող դասընթացների առարկայական
նկարագրերի պատրաստման ուղղություններով: Ամբիոնի դասախոսների կողմից կազմվել
են դասախոսությունների տեքստեր 9 դասընթացներից: Աշխատանքներ են տարվել
առարկայական նկարագրերի պատրաստման, լրամշակման ուղղությամբ. պատրաստվել են
72 առարկայական նկարագրեր:
Ամբիոնի գիտահետազոտական գործունեությունը
Ամբիոնը հաշվետու տարում իրականացրել է հետազոտական գործունեություն
մանիպուլյացիոն ռոբոտների մեխանիկայի և ղեկավարման, առաձգականության տեսության
ոչ ստացիոնար խնդիրների լուծման, դիֆերենցիալ երկրաչափության բնագավառներում:
2016-2017 ուստարում հրատարակումների ցանկը բերված է ստորև.

Թիվ

Աշխատանքի անվանումը

Բնույթը

Հրատարակչությունը, ամսագիրը,
համարը, տարին, էջերը

Ծավալը Հեղինակ
(էջ) (ներ)
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О математическом
моделировании процесса
обслуживания и условия ее
управляемости

Известия НАН РА, Механика,
տպագիր

2017,

12

т.70, N3, с.26-37.
Сборник научных трудов V

Гукасян А.А.

международной конференции
Задача оптимального по
2.

„‟Актуальные проблемы

Гукасян
А.А.

2

быстродействию управления տպագիր механики сплошной среды‟‟, 2-7
движением точки переменной
октября, 2017г., Цахкадзор,
массы
Армения,

Матевосян
А.Г.

стр. 73-75
Сборник научных трудов V

Гукасян А.А.

международной конференции
Об одной модели процесса
3.

обслуживания
манипулятором
технологического участка

Ордян А.Я.

„‟Актуальные проблемы
տպագիր механики сплошной среды‟‟, 2-7

2

октября, 2017г., Цахкадзор,
Армения,
стр. 75-77

Решение одной
пространственной задачи о
4.

залечивании геофизической

Сборник научных трудов V
международной конференции
„‟Актуальные проблемы
տպագիր механики сплошной среды‟‟, 2-7

трешины в термоупругой

октября, 2017г., Цахкадзор,

среде при наличии потока

Армения,
стр. 105-106

флюида

2

Мартиросян
А. Н.
Давтян А.В.
Мартиросян
Г.А.

Сборник научных трудов

Решение задачи о штампе при
5.

6.

7.

8.

международной школы-

Давтян А.В.

конференции молодых

Динунц А.С.

ученых/3-7 октября, Цахкадзор,
динамических условиях и при տպագիր
Армения, 2016, стр. 100-104
наличии износа

О регулярном погружении в
Е3 некоторого класса М2
Математика в высшей школе,
տպագիր
бесконечных
Ереван, 2016, т.12, N2-3, с.56-61
многоугольников
О некомпактных областях в
Ученые записки Арц. гос. унив.,
метриках отрицательной
տպագիր
т. 1/ 2016, с.15-19
кривизны.
Мажорантные уравнения в
Математика в высшей школе,
метрике
տպագիր
Ереван, 2016, т.12, N2-3, с.34-42
ds2=dx2+(chx+b(y))2.dy2

5

Мартиросян
Г.А.

6

Мусаелян
Р.Ц.

5

Мусаелян
Р.Ц.

9

Мусаелян
Р.Ц.
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Ամբիոնում

պատրաստվել

են

6

մագիստրոսական

թեզեր

և

5

ավարտական

աշխատանքներ: ՈւԳԸ-ի կողմից կազմակերպված ներֆակուլտետային և հանրապետական
գիտաժողովներին զեկույցներով հանդես են եկել 4 ուսանողներ:
բ)Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոն
Հաշվետու տարում իրականացվել են «Կենսաբանություն», «Դեղագործական քիմիա»,
«Քիմիա» մասնագիտության բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր՝ ամբիոնի
ուսումնական բեռնվածությանը համապատասխան ծավալներով: Ամբիոնը մասնակցել է նաև
համալսարանում

իրականացվող

մյուս

կրթական

ծրագրերի

իրականացմանը՝

բնագիտության բնագավառի մի շարք դասընթացների ուղղությամբ:
Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերաբերյալ համառոտ վերլուծությունը
բերված է ստորև.

Ամբիոնում հաշվետու տարում իրականացված ուսումնական աշխատանքների ծավալի
համառոտ վերլուծությունն ունի հետևյալ տեսքը.
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Ամբիոնի ուսումնամեթոդական գործունեությունը
Հաշվետու տարում ամբիոնում ուսումնամեթոդական գործունեությունն իրականացվել է
ուսումնամեթոդական աշխատանքների և սպասարկվող դասընթացների առարկայական
նկարագրերի
տպագրվել

պատրաստման
է

երեք

ուղղություններով:

ուսումնամեթոդական

Ամբիոնի

ձեռնարկ:

դասախոսների

Աշխատանքներ

են

կողմից
տարվել

առարկայական նկարագրերի պատրաստման, լրամշակման ուղղությամբ. կազմվել են 68
առարկայական նկարագրեր:
Ամբիոնի գիտահետազոտական գործունեությունը
Ամբիոնը հաշվետու տարում իրականացրել է հետազոտական գործունեություն
դեղաբույսերից

ստացված

թուրմերի

հակաօքսիդիչ-հակառադիկալային

հետազոտությունների և հողերի աղտոտվածության գնահատման բնագավառներում:
Հաշվետու ժամանակահատվածում ամբիոնում նախապատրաստվել է մեկ դոկտորական
ատենախոսություն, երաշխավորվել է երկու դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու հարց,
որոնք հաստատվել են ԲՈՀ-ի կողմից:
2016-2017 ուստարում հրատարակումների ցանկը բերված է ստորև.

Թիվ Աշխատանքի անվանումը

1.

2.

3.

Антиоксидантные свойства
этилацетатных экстрактов
растительного
происхождения
Кинетика совместного
антиоксидантного действия
экстрактов лекарственных
растении
Դաստակերտի
պղնձամոլիբդենային
հանքավայրի շրջակա
տարածքների հողերի ծանր

Հրատարակչությունը,
Բնույթը ամսագիրը, համարը,
տարին, էջերը

Ծավալը
Հեղինակ(ներ)
(էջ)

Научно-медицинский
Տպագիր журнал Армении, 2016,
т.11, N1, стр.36-40.

5

Р.Л. Варданян
С.А. Айрапетян

Химический журнал
Տպագիր Армении, 2017,
т.70, №3, стр.32-43

11

Л.Р. Варданян
С.А. Айрапетян

Կրթությունը և
գիտությունը Արցախում,
Տպագիր
2016, 1-2,
էջ 79-84

6

Կ.Ա. Ղազարյան
Շ.Վ. Շալունց

43
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մետաղներով
աղտոտվածության
գնահատականը

4.

5.
6.

7.

Օրգանական քիմիա

Մարդու մարսողական
համակարգը
Էկոլոգիայի և
բնապահպանության
հիմունքներ
Исследование
антиоксидантных свойств
этилацетатных экстрактов
лекарственных растений

Տպագիր

Ուսումնամեթոդական
ձեռնարկ, Գորիս, 2016թ.

98

Լ.Վ. Աթաբեկյան
Ռ.Լ.
Վարդանյան
Լ.Ռ. Վարդանյա
Ա.Գ. Գալստյան

Տպագիր

Ուսումնամեթոդական
ձեռնարկ, Գորիս, 2016թ.

99

Տ.Ս. Գրիգորյան

Տպագիր

Ուսումնամեթոդական
ձեռնարկ, Գորիս, 2016թ.

75

Շ.Վ. Շալունց
Կ.Ա. Ղազարյան

ՀՊՄՀ գիտական
տեղեկագիր. Բնական
Տպագիր
գիտություններ, N1(30),
2017, էջ 5-11

7

8.

Антиоксидантная активность
Химия растительного сырья,
Տպագիր
листьев и ягод годжи
2016, с. 41-47,

7

9.

Mechanism of inhibition of
Բարձր տեխնոլոգիաների
cumene oxidation the extract of Տպագիր տեղեկագիր, N1(1), 2017, էջ
flax seeds
53-62

10

Ամբիոնում պատրաստվել են 9 մագիստրոսական թեզեր

և 13

Л.Р. Варданян
Р.Л. Варданян
Л.В. Атабекян
С.А. Айрапетян
Л.Р. Варданян
С.А. Айрапетян
Р.Л. Варданян
Р.С. Арутюнян
Г.Ю. Овсепян
R.L. Vardanyan
L.R. Vardanyan
S.A. Hayrapetyan
P.G.
Baghdasaryan

ավարտական

աշխատանքներ: ՈւԳԸ-ի կողմից կազմակերպված ներֆակուլտետային և հանրապետական
գիտաժողովներին զեկույցներով հանդես են եկել 9 ուսանողներ:
գ) Ֆիզիկայի սեկտոր
Հաշվետու տարում իրականացվել են «Ֆիզիկա» մասնագիտության բակալավրի
կրթական ծրագրեր ուսուցման առկա և հեռակա ձևերով՝ սեկտորի ուսումնական
բեռնվածությանը
համալսարանում

համապատասխան
իրականացվող

ծավալներով:
մյուս

Սեկտորը

կրթական

մասնակցել

ծրագրերի

է

նաև

իրականացմանը՝

բնագիտության բնագավառի մի շարք դասընթացների ուղղությամբ:
Սեկտորի պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերաբերյալ համառոտ վերլուծությունը
բերված է ստորև.
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Սեկտորում հաշվետու տարում իրականացված ուսումնական աշխատանքների
ծավալի համառոտ վերլուծությունն ունի հետևյալ տեսքը.
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Ամբիոնի ուսումնամեթոդական գործունեությունը
Հաշվետու տարում սեկտորում ուսումնամեթոդական գործունեությունն իրականացվել
է ուսումնամեթոդական աշխատանքների և սպասարկվող դասընթացների առարկայական
նկարագրերի պատրաստման ուղղություններով: Սեկտորի դասախոսների կողմից կազմվել է
մեկ ուսումնական ձեռնարկ: Աշխատանքներ են տարվել առարկայական նկարագրերի
պատրաստման, լրամշակման ուղղությամբ. կազմվել են 56 առարկայական նկարագրեր:
Ամբիոնի գիտահետազոտական գործունեությունը
Սեկտորի աշխատակիցների հեղինակությամբ ընթացիկ տարում տպագրվել է 1
գիտական հոդված: 2016-2017 ուստարում հրատարակումների ցանկը բերված է ստորև.
Թիվ

1.

Աշխատանքի անվանումը
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Ընդունելություն
2016-2017 ուստարում ֆակուլտետն իրականացրել է ընդունելություն բակալավրի 6
(առկա՝ 3, հեռակա՝ 3) և մագիստրոսի 3 (առկա՝ 2, հեռակա՝ 1) կրթական ծրագրերով: 20172018 ուստարում ֆակուլտետում ներդրվել է նաև «Կերպարվեստ» մասնագիտությունը:
2016-2017

ուստարում

ֆակուլտետ

ընդունվածների

թիվը

առկա

ուսուցմամբ

բակալավրիատ կազմել է 16 (անվճար` 6, վճարովի՝ 10), իսկ մագիստրատուրա՝ 16 (անվճար՝ 2,
վճարովի`14)ֈ 2016-2017 ուստարում հեռակա ուսուցման համակարգ ընդունվել է 38-ը, այդ
թվում մագիստրատուրա՝ 6: Ֆակուլտետ ընդունվածների մեջ առկա ուսուցմամբ իգական սեռի
հաշվեկշիռը բակալավրում կազմել է 75% (4 տղա) և մագիստրատուրայում՝ 94% (1 տղա), իսկ
հեռակա ուսուցմամբ այն կազմել է 45%(21 տղա):
2017-2018

ուստարում

ֆակուլտետ

ընդունվածների

թիվն

առկա

ուսուցմամբ

բակալավրիատ կազմել է 22 (անվճար` 6, վճարովի՝ 16), իսկ մագիստրատուրա՝ 10 (անվճար՝ 2,
վճարովի`8)ֈ 2017/2018 ուստարում հեռակա ուսուցման բակալավրիատ ընդունվել է 23-ը, իսկ
հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայում չի կայացել ընդունելությունը: Ֆակուլտետ
ընդունվածների մեջ առկա ուսուցմամբ իգական սեռի հաշվեկշիռը բակալավրում կազմել է
82% (4 տղա) և մագիստրատուրայում՝ 94% (1 տղա), իսկ հեռակա ուսուցմամբ այն կազմել է
48%(11 տղա):
Շրջանավարտներ և ամփոփիչ ատեստավորում
Ս.թ. մայիսի 16-ից 23-ը ֆակուլտետում անց են կացվել շրջանավարտների ամփոփիչ
ատեստավորումներ: Գործել են ամփոփիչ ատեստավորման չորս հանձնաժողովներ:
Ամփոփիչ ատեստավորումներն անցել են կազմակերպված, ստեղծված

էր

նպաստավոր պայմաններ այն անկաշկանդ մթնոլորտում անցկացնելու համար:
2016-2017 ուստարում ֆակուլտետը տվել է առկա ուսուցմամբ 37 շրջանավարտ, որից
22-ը՝ բակալավրի կրթական ծրագրով, 15-ը` մագիստրոսի, իսկ հեռակա ուսուցմամբ` 20
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ԳՊՀ 2016-2017 ուստարվա հաշվետվություն
շրջանավարտ՝ բակալավրի կրթական ծրագրով: Բոլոր կրթական ծրագրերով ավարտող
շրջանավարտներին տրվել է համաեվրոպական ձևաչափի դիպլոմի հավելված:
2016-2017 ուստարում ֆակուլտետում գերազանցության դիպլոմի հավակնորդ են եղել
8 ուսանողներ, ամփոփիչ քննաշրջանից հետո հավակնորդների թվաքանակը պահպանվել է:
«Անբավարար» գնահատականներ չեն եղել: Բողոքարկումներ չեն արձանագրվել:
Առաջադիմություն
Առաջադիմությունը նախորդ ուսումնական տարվա համեմատ նվազել է և կազմում է
73%: Անհարգելի բացակայությունների պատճառով 3 ուսանող ստացել է նկատողություն,
իսկ 2-ը՝ խիստ նկատողություն: Ավելի հետևողական լինելու համար պետք է ուժեղացնել
ակադեմիական խմբերի խորհրդատուների աշխատանքը անհարգելի բացակայությունների
թվի նվազեցման և ուսման առաջադիմության բարձրացման համար:
Պրակտիկաներ
Ֆակուլտետում պրակտիկայի ղեկավարումն իրականացվել է ուսումնական վարչության,
համապատասխան մասնագիտական կրթական ծրագիրն իրականացնող ամբիոնի և/կամ
պրակտիկայի բազայի կողմից նշանակված համապատասխան մասնագետների միջոցով,
ովքեր ունեին ուսումնամեթոդական և հետազոտական աշխատանքի փորձ, տիրապետում
էին դասավանդման ժամանակակից մեթոդներին:
Պրակտիկայի տեսակները, տևողությունը և ժամկետները որոշվել են ուսումնական
պլաններով, որոնց համապատասխան հաշվետու տարում կազմակերպվել են ուսումնական,
մանկավարժական,
պրակտիկաներ

արտադրական,

տարբեր

գիտամանկավարժական,

պետական

և

ոչ

պետական

գիտահետազոտական
հաստատություններում,

կազմակերպություններում: Արտադրական (այդ թվում` մանկավարժական) պրակտիկա է
անցել 22 ուսանող (բակալավր և մագիստրոս), ուսումնական պրակտիկա` 17 ուսանող,
որոնցից 12-ը` դաշտային: Կրկնակի պրակտիկա կազմակերպելու անհրաժեշտություն չի
առաջացել: Բացառիկ կարգավիճակ ունեցող ուսանողների համար կազմակերպվել է
անհատական
պրակտիկայի

կարգով

պրակտիկա

կազմակերպումը

այն

կազմակերպություններում,

ներկայացրել

են

անհատական

որոնք

մինչև

պրակտիկայի

կազմակերպման համապատասխան պահանջագիր-հայտ:
«Դեղագործական քիմիա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների արտադրական
պրակտիկայի 1 շաբաթը անց է կացվել «Երևանի քիմիա-դեղագործական ֆիրմա» ԲԲԸ-ում՝
հաշվի առնելով Գորիսի դեղատներում դեղերի արտադրության տեխնոլոգիական ոչ
բավարար մակարդակը: Ֆինանսական հնարավորությունները, ցավոք, թույլ չեն տալիս
կազմակերպել արտադրական պրակտիկաները ցանկալի կառուցվածքով և ծավալներով, իսկ
գործատուների վերաբերմունքն այս հարցի նկատմամբ, որպես կանոն, մնում է ոչ
բարենպաստ:
Որակի ապահովում
Հաշվետու ուստարում իրականացվել են մի շարք գործողություններ ֆակուլտետում
որակի շարունակական բարելավման ուղղությամբ.
- մասնագիտական ամբիոններում ստեղծված աշխատանքային խմբերը ՈւՎ աջակցությամբ
մշակել են կրթական վերջնարդյունքների վրա հիմնված ուսումնական ծրագրերի
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ԳՊՀ 2016-2017 ուստարվա հաշվետվություն
մասնագրերը (սպեցիֆիկացիաները) բակալավրիատի 4 և մագիստրատուրայի 1 կրթական
ծրագրերի համար: Բոլոր ծրագրերի մասնագրերի մշակման աշխատանքների կատարման
ընթացքը պարբերաբար քննարկվել է ամբիոններում և խորհրդի նիստերում:
- Հարցումներ առաջին անգամ անցկացվել են առցանց հարցման համար նախատեսված
գործիքների կիրառմամբ: Բակալավրի առկա կրթական ծրագրի «Մաթեմատիկա»,
«Ֆիզիկա», «Կենսաբանություն» մասնագիտությունների 3-րդ և 4-րդ կուրսերի 29
ուսանողներ

առցանց

գործիքամիջոցներով

ընտրել

են

հումանիտար

և

սոցիալ-

տնտեսագիտական դասընթացների կառուցամասից համապատասխան դասընթաց՝ նոր
ուսումնական տարում այն ուսումնառելու նպատակով:
- Կազմվել է բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների
համար

տեղեկատվական

ուղեցույց,

որում

ներկայացված

է

ուսումնառության

(դասախոսություններ, սեմինարներ, խորհրդատվություններ, պրակտիկաներ և այլն)
մեթոդաբանությունը,

քննություններին

յուրահատկությունները,

և

ստուգարքներին

ինքնուրույն

աշխատանքի

պատրաստվելու
կազմակերպման

առանձնահատկությունները և այլն:
- Առաջին անգամ ներդրվել է կրթական բոլոր գործող ծրագրերի ուսանողների միջին
որակական գնահատականները հաշվարկող ավտոմատացված համակարգ:
- Աշխատանքներ են տարվում ֆակուլտետում դասընթացների և կրթական ծրագրերի
որակի և արդյունավետության գնահատման առցանց հարցաթերթերի բազայի ստեղծման
ուղղությամբ:
- Կառավարման որակի շարունակական բարձրացման նպատակով 2017-2018 ուս. տարում
աշխատանքներ

են

տարվել

ֆակուլտետի

խորհրդին

հանձնաժողովների կազմակերպման ուղղությամբ:
- Նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվել

առընթեր

ֆակուլտետի

մի

քանի

զարգացման

ռազմավարական ծրագրի մշակման ուղղությամբ:
- Դեկանատը ցուցաբերել է բաց, հրապարակային գործելակերպ, 1 տարուց ավելի է, ինչ
գործում է «ԳՊՀ Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ» ֆեյսբուքյան էջը:
Հաշվետու ժամանակահատվածում էջի օգտատերերի թիվը հասել է 343-ի, որոշ
հրապարակումների մասով դիտումների թիվը՝ 4580-ի:
- Դեկանատի կողմից նախատեսվում է նաև աշխատանքները կազմակերպել այնպես, որ
ուսանողների

վերաբերյալ

հրապարակման

ենթակա

տվյալները,

մասնավորապես

ակադեմիական առաջադիմությունը, լինի մատչելի և հասանելի ոչ միայն ուսանողների,
այլև ողջ հանրության համար:
Ֆակուլտետի SWOT-վերլուծություն
ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ


«Մաթեմատիկա»,
քիմիա»

«Կենսաբանություն»,

մասնագիտություններով

«Ֆիզիկա»,

«Քիմիա»,

մասնագիտական

«Դեղագործական

կրթական

ծրագրերի

իրականացում Սյունիքի տարածաշրջանում,


Բարձրորակ հետազոտական ներուժի առկայություն բնական և մաթեմատիկական
գիտությունների բնագավառներում,



Ֆակուլտետի կառավարմանը և որոշումների ընդունման գործընթացին ուսանողների
մասնակցությունը ապահովող մեխանիզմներ,
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Ուսման

վարձերի

մասնակի

զեղչերի,

կրթաթոշակների,

ռոտացիայի

կանոնակարգված համակարգի առկայություն,


Գործուղվող աշխատողների և սովորողների թվի աճ:

ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ


Ֆակուլտետի

պրոֆեսորադասախոսական

կազմի

մասնագիտական

վերապատրաստման և որակավորման մեխանիզմների բացակայություն,


Ուսանողների և դասախոսների ակադեմիական շարժունության ոչ բավարար
մակարդակ,



Լրացուցիչ

ֆինանսական

հոսքերի

ներգրավման

ուղղությամբ

ֆակուլտետի

կառուցվածքային ստորաբաժանումների նախաձեռնության պակաս:
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Ստեղծել մանկավարժական կլինիկա,



Ուսումնական պլանով չնախատեսված լրացուցիչ կրթության հնարավորություններ
(դասընթացներ, սեմինարներ և այլն),




Գործատուների և մյուս շահակիցների հետ համագործակցության ընդլայնում,
Գործատուների և մյուս շահակիցների հետ համագործակցության ընդլայնում:

ՎՏԱՆԳՆԵՐ


Դպրոցների շրջանավարտների թվի զգալի նվազում:



Դիմորդների գիտելիքների խիստ ցածր մակարդակ,




Կադրերի արտահոսք,
Վերանորոգման և գույքի ձեռքբերման հնարավորությունների սահմանափակում:
10.2. Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ

ՀՀՄ ֆակուլտետի գործունեությունը հաշվետու ուսումնական տարում կրել է
կազմակերպված, պլանաչափ ու նպատակային բնույթ: Այն իրականացվել է ֆակուլտետի
տարեկան աշխատանքային պլանի հիման վրա (հաստատված ֆակուլտետի խորհրդի
19.09.2016թ.

նիստում)`

ֆակուլտետը

սպասարկող

բոլոր

ամբիոնների

համագործակցությամբ: ԳՊՀ-ի ռեկտորի 01.11.2016թ. թիվ 494-Ա հրամանով հաստատվել է
ֆակուլտետի

խորհրդի

կազմը,

որը

շարունակել

է

իրականացնել

պլանային

աշխատանքները՝ ըստ ուսումնական ժամանակացույցի և ֆակուլտետի աշխատանքային
պլանի: ՀՀՄ ֆակուլտետը մինչև 2017թ. օգոստոսի 30-ը ունեցել է ունեցել է հինգ ամբիոն՝


հայոց լեզվի և գրականության,



մանկավարժության և հոգեբանության,



իրավագիտության,



պատմության,



ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի:

Գորիսի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 31.08.2017թ. թիվ 4 նիստի
որոշմամբ կատարվեցին կառուցվածքային փոփոխություններ, որոնց արդյուքնում լուծարվեց
ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի ամբիոնը, համապատասխան ժամաքանակը
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տեղափոխվեց Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն: Նույն հրամանի համաձայն՝
Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի կառուցվածքից հանվեց Օտար
լեզուների ամբիոնը և կցվեց ՀՀՄ ֆակուլտետին:
Հաշվետու շրջանում Ֆակուլտետում իրականացվել են բակալավրի կրթական
ծրագրով առկա՝ 4, հեռակա՝ 4, մագիստրոսի 5 մասնագիտական կրթական ծրագրեր, որոնց
թվում՝ միայն «Իրավագիտություն» մասնագիտությունը՝ հեռակա կրթաձևով:
Բալավրի

կրթական

ծրագրով

«Իրավագիտություն»

մասնագիտությամբ

առկա

ուսուցման համակարգում 2016-2017 ուս.տարում նույնպես ընդունելություն չի կատարվել,
այդ մասնագիտությամբ հաշվետու տարում ունեցել ենք միայն ավարտական կուրս:
2017-2018

ուստարում

ֆակուլտետում

ներդրվեցին

նոր

մասնագիտություններ.

«Անգլերեն լեզու և գրականություն»՝ բակալավրի կրթական ծրագրով, առկա ուսուցմամբ,
«Հատուկ մանկավարժություն»՝ մագիստրոսի կրթական ծրագրով, հեռակա ուսուցմամբ:
Հաշվետու

տարում

իրականացվել

են

բազմաբնույթ

գործառույթներ,

որոնք

վերաբերում են ֆակուլտետի ուսումնական գործընթացի բովանդակային բարեփոխումներին,
կազմակերպչական այլևայլ միջոցառումների:
Ֆակուլտետի ուսումնական աշխատանքների իրականացման գործընթացում շեշտադրվել
են մի շարք առաջնայնություններ, որոնց թվում՝
 կրթության ձևի և բովանդակության շարունակական արդիականացումը,


կրթության որակի ապահովումը,



կրթության ոլորտում գիտահետազոտական և ուսումնամեթոդական գործունեության
առնչակցումը,



դասախոսների և ուսանողների ստեղծագործական առողջ համագործակցությունը,



Ուսումնական կարգապահության բարձրացումը և այլն:
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
Բակալավրի կրթական ծրագիր, առկա ուսուցում

N

ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ԿՐԹԱԿԱՆ
ԱՍՏԻՃԱՆԸ

1

011 401.19.6

Հայոց լեզու և գրականություն

Բակալավր

2

011 301.01.6

Բակալավր

3

011 401.18.6

Մանկավարժություն և
մեթոդիկա(տարրական
կրթություն)
Պատմություն

4

042101.01.6

Իրավագիտություն

Բակալավր

Բակալավր

ՇՆՈՐՀՎՈՂ
ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ
Մանկավարժության
բակալավր, ուսուցիչ
Մանկավարժության
բակալավր, ուսուցիչ
Մանկավարժության
բակալավր, ուսուցիչ
Մանկավարժության
բակալավր, ուսուցիչ

Բակալավրի կրթական ծրագիր, hեռակա ուսուցում
N
11

ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ
011 401.19.6

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
Հայոց լեզու և գրականություն

ԿՐԹԱԿԱՆ
ԱՍՏԻՃԱՆԸ
Բակալավր

ՇՆՈՐՀՎՈՂ
ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ
Մանկավարժության
բակալավր, ուսուցիչ
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2

011 301.01.6

Բակալավր

Մանկավարժության
բակալավր, ուսուցիչ

011 401.18.6

Մանկավարժություն և
մեթոդիկա(տարրական
կրթություն)
Պատմություն

3

Բակալավր

042101.01.6

Իրավագիտություն

Բակալավր

Մանկավարժության
բակալավր, ուսուցիչ
Մանկավարժության
բակալավր, ուսուցիչ

4

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր, առկա ուսուցում
N

ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ԿՐԹԱԿԱՆ
ԱՍՏԻՃԱՆԸ

ՇՆՈՐՀՎՈՂ
ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ

1

011 401.19.6

Հայոց լեզու և գրականություն

մագիստրոս

Մանկավարժության
մագիստրոս

2

011 301.01.6

մագիստրոս

Մանկավարժության
մագիստրոս

3

011 401.18.6

Մանկավարժություն և
մեթոդիկա(տարրական
կրթություն)
Պատմություն

մագիստրոս

4

042101.01.6

Իրավագիտություն

մագիստրոս

5

011 102.05.7

Կրթության կառավարում

մագիստրոս

Մանկավարժության
մագիստրոս
Մանկավարժության
մագիստրոս
Կրթության
կառավարման
մագիստրոս

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր, հեռակա ուսուցում
ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ
1

042101.01.7

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
Իրավագիտություն

ԿՐԹԱԿԱՆ
ԱՍՏԻՃԱՆԸ
մագիստրոս

ՇՆՈՐՀՎՈՂ
ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ
Իրավագետ

2016-2017 ուստարում ֆակուլտետում առաջին անգամ մագիստրոսի կրթական
ծրագրով հեռակա ուսուցման կրթաձևում ընդունելություն կատարվեց «Իրավագիտություն»
մասնագիտության գծով՝ «Իրավագետ» որակավորումով:
2016-2017 ուստարում ֆակուլտետի մասնագիտությունների ուսումնական պլանների
հաստատման ու վերահաստատման գործընթաց
2016-2017 ուստարում ֆակուլտետում գործող կրթական ծրագրերի ուսումնական
պլանները բովանդակային առումով փոփոխություն չեն կրել, միայն կառավարության
որոշման համաձայն կատարվել են բոլոր մասնագիտությունների և դրանց դասիչների
համապատասխանեցում, որից հետո ուսումնական պլանները հաստատվել են ԳՊՀ-ի 28
ապրիլի 2016թ. գիտական խորհրդի նիստում:
2016թ.-ին կազմվել են նաև ֆակուլտետում 2017-2018 ուստարում ներդրվելիք նոր
մասնագիտությունների ուսումնական պլանները, որոնք հաստատվել են 27 դեկտեմբերի
2016թ.

(«Հատուկ

մանկավարժություն»)

և 28

հունիսի

2016թ.

գրականություն», «Կերպարվեստ») գիտական խորհրդի նիստերում:

(«Անգլերեն

լեզու

և
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Մասնագիտության կրթական ծրագրերը ֆակուլտետում
2012

թվականից

համալսարանում

մեկնարկած

ինստիտուցիոնալ

(բուհական)

հավատարմագրման շրջանակում ընթացող ինքնավերլուծության (ինքնագնահատման)
գործընթացին զուգահեռ, որն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության կողմից 2011 թ-ի հունիսի
30-ին հաստատված «ՀՀ միջին և բարձրագույն մաuնագիտական հիմնական կրթական
ծրագրեր

իրականացնող

հավատարմագրման

ուuումնական

կարգի»

համաձայն,

հաuտատությունների

բարձրագույն

կրթական

պետական

գործընթացի

նոր

պահանջներին համապատասխան՝ ֆակուլտետի մասնագիտական ամբիոններում 2017թ.
մարտից սկսվել էր մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշակումը (ՄԿԾ)՝ ըստ գոյություն
ունեցող արտաքին ու ներքին ծրագրային կողմնորոշիչների և չափորոշչների: Հաշվետու
շրջանում զգալի աշխատանք է տարվել ՄԿԾ-ների մշակման ու բարելավման ուղղությամբ:
ՄԿԾ-երն այսօր համապատասխանում են Ֆակուլտետի առաքելությանը, կազմում են
Ֆակուլտետի գործունեության պլանավորման բաղկացուցիչ մաս: Դրանք հիմնականում
բավարարում են ֆակուլտետի ուսումնական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպմանը,
համապատասխանում են մասնագիտական որակավորումներին: Սակայն անհրաժեշտ է
ուսումնասիրել և պարբերաբար արդիականացնել ուսումնառության արդյունքները և նրանց
համապատասխան դասավանդման և ուսումնառության մոտեցումները և մեթոդները,
աշխատանք տանել դասավանդման նյութերի և ռեսուրսների արդիականացման շուրջ՝
ապահովելու ՄԿԾ-ներում նշված վերջնարդյունքները:
Ֆակուլտետի խորհրդի կազմը և գործունեությունը
2016-2017 ուստարվա ֆակուլտետի խորհրդի կազմը հաստատվել է ռեկտորի
01.11.2016թ. թիվ 494-Ա հրամանով:
Հաշվետու ուստարում ֆակուլտետի խորհուրդը գումարել է 8 նիստ, որի ընթացքում
քննարկվել են հետևյալ հարցերը.


Ֆակուլտետի կանոնադրության քննարկում և ընդունում:



2016-2017 ուս.տարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակների հաստատում:



Ֆակուլտետի 2016-2017 ուս.տարվա աշխատանքային պլանի հաստատում:




Ամբիոնների 2016-2017 ուս.տարվա աշխատանքային պլանների հաստատում:
2016-2017 ուս.տարվա ակադեմիական փոխատեղման արդյունքները ֆակուլտետում:



Պետական կրթաթոշակների վերաբաշխումը ֆակուլտետում ըստ գործող կարգի:



Ամառային

քննաշրջանի

ակադեմիական

պարտքերի

մարման

արդյունքները

ֆակուլտետում


Բակալավրի
կրթական
ծրագրով
սովորող
ուսանողների
աշխատանքների թեմաների հաստատումը ամբիոններում:



Ակադեմիական

առաջադիմությունը

ֆակուլտետում

ամառային

ավարտական
քննաշրջանի

պարտքերի մարման շրջանից հետո:


1-ին ընթացիկ ստուգման աշխատանքների նախապատրաստում, ժամանակացույցի
հաստատում:



Մագիստրատուրայի

2-րդ

կուրսերում

գիտամանկավարժական

պրակտիկայի

նախապատրաստում և անցկացում


Ձմեռային քննաշրջանի կազմակերպման և անցկացման նախապատրաստական
աշխատանքները ֆակուլտետում:
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Ուսանողների դասահաճախումները ֆակուլտետում, կարգապահական տույժերի
կիրառում :



Ուսումնական

խորհրդատուների

տեղեկատվությունը

արտալսարանային

և

արտադաստիարակչական աշխատանքների մասին :


Մագիստրոսական թեզերի թեմաների հաստատումը ամբիոններում:



Հեռակա ուսուցման բաժնի «Մանկավարժություն և մեթոդիկա», «Հայոց լեզու և
գրականություն» մասնագիտությունների 2015-2016 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի
ուսումնական պարապմունքների դասացուցակների հաստատում :



Ֆակուլտետի 2016-2017 ուս.տարվա 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները ըստ
մասնագիտությունների (առկա, հեռակա, մագիստրատուրա):



2016-2017

ուստարվա

1-ին

կիսամյակի

ուսման

վարձավճարի

մասնակի

փոխհատուցման գործընթացը ֆակուլտետում:


Ավարտական

կուրսերի

գարնանային

քննաշրջանի

նախապատրաստումն

ու

անցկացումը ֆակուլտետում:


Առաջին ընթացիկ ստուգումների նախապատրաստման ու անցկացման գործընթացը
ֆակուլտետում:



2016-2017
ուստարվա
2-րդ
կիսամյակի
կազմակերպումը (առկա, հեռակա):



2016-2017 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում մագիստրատուրայի ավարտական խմբերում

մանկավարժական

պրակտիկայի

հետազոտական պրակտիկայի կազմակերպումը:


2015-2016 ուս.տարվա ամառային քննաշրջանի նախապատրաստման ու անցկացման
մասին:



2015-2016 ուս.տարվա ավարտական խմբերի ամփոփիչ ատեստավորման
հանձաժողովների կազմի մասին` ըստ ռեկտորի 11.05.2016թ. թիվ 165-Ա հրամանի:



Ավարտական

աշխատանքների

պաշտպանությունների

ու

արդյունքների

մագիստրոսական
ամփոփում,

թեզերի

նախնական

գրախոսման

գործընթացի

կազմակերպում:


Ամփոփիչ ատեստավորման քննատոմսերի հաստատում:



Ընդհանուր
տեղեկատվություն
ավարտական
խմբերի
ակադեմիական
առաջադիմության ու ֆինանսական պարտքերի ցուցանիշների վերաբերյալ:



Ուսումնական ու աշխատանքային կարգապահության ապահովումը ֆակուլտետում:



Տեղեկատվություն

ֆակուլտետի

ավարտական

քննաշրջանի

ակադեմիական

ցուցանիշների վերաբերյալ:


Ամբիոնների վարիչների տեղեկատվությունը գիտահետազոտական աշխատանքների
վերաբերյալ :



Ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման բաժնի «Պատմություն» և «Իրավագիտություն»
մասնագիտությունների 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում:



Ֆակուլտետի

առկա

«Մանկավարժություն

ուսուցման
և

բաժնի

մեթոդիկա»,

«Հայոց

լեզու

և

«Իրավագիտություն»,

գրականություն»,
«Պատմություն»

մասնագիտությունների ամառային քննաշրջանի ընթացքի վերահսկում:


Ամբիոնների

վարիչների

տեղեկատվությունը

տարեկան

բեռնվածքի(2016-2017) և ժամահաշվարկի(ծավալ) վերաբերյալ:


Ընթացիկ հարցեր :

ուսումնական
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Ուսանողական համակազմ
2016-2017 ուստարում ՀՀՄ ֆակուլտետում բակալավրի (առկա, հեռակա) ու
մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորել է 697 ուսանող: Առկա ուսուցման բաժնում՝ 176
ուսանող, հեռակա ուսուցման բաժնում՝ 426 ուսանող, մագիստրատուրայում՝ 95 ուսանող:
Առկա

176

Հեռակա

426

Մագիստրատուրա

95

ԿՐԹԱՁԵՎ
ԱՌԿԱ / ԲԱԿԱԼԱՎՐ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ՊՊ

ՎՃ

26

149 1

ՀԵՌԱԿԱ / ԲԱԿԱԼԱՎՐ -

697

9

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

422 4
95

2016-2017 ուս.տարում ՀՀՄ ֆակուլտետում բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող
ուսանողների քանակն ըստ մասնագիտությունների, առկա կրթաձև
N

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ

1.

Հայոց լեզու և գրականություն

59

Պ/Պ
10

Վ/Ճ
49

ԱՐՏ.
-

2.

Մանկավարժություն և մեթոդիկա

79

8

71

-

(տարրական կրթություն)
3.

Պատմություն

35

8

26

1

4.

Իրավագիտություն

3

-

3

-

176

26

149

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2016-2017 ուս.տարում ՀՀՄ ֆակուլտետում բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող
ուսանողների քանակն ըստ մասնագիտությունների, հեռակա կրթաձև
N

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1.

Հայոց լեզու և գրականություն

81

Պ/Պ
-

ԱՐՏ.
4

Վ/Ճ
77

2.

Մանկավարժություն և մեթոդիկա

176

-

1

175

ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ

(տարրական կրթություն)
3.

Պատմություն

65

-

-

65

4.

Իրավագիտություն

104

-

-

104

5

422

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

426

2016-2017 ուս.տարում ՀՀՄ ֆակուլտետի ուսանողների քանակն ըստ
մասնագիտությունների, առկա ուսուցում, մագիստրատուրա
N

1.

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հայոց լեզու և գրականություն

ԸՆԴ.

21

ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ
Պ/Պ
2

Վ/Ճ
18

ԱՐՏ
1

ԱՐՏ

2
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2.

Մանկավարժություն և մեթոդիկա

20

2

17

1

(տարրական կրթություն)
3.

Պատմություն

14

3

11

-

4.

Իրավագիտություն

9

2

7

-

5.

Կրթության կառավարում

11

-

11

-

75

9

65

2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2016-2017 ուս.տարում ՀՀՄ ֆակուլտետի ուսանողների քանակն ըստ
մասնագիտությունների, հեռակա ուսուցում, մագիստրատուրա
N

1.

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Իրավագիտություն

ԸՆԴ.

ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ

21

Պ/Պ
-

Վ/Ճ
21

ԱՐՏ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2016 – 2017 ուս.տարում ՀՀՄ ֆակուլտետում սովորողներն ըստ գենդերային բաշխվածության
Արական

160

Իգական

537
697

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
Արական

Իգական

23%

77%

2016-2017 ուս.տարում ՀՀՄ ֆակուլտետից զինծառայութան մեկնելու համար տարկետման
իրավունք ստացած ուսանողներն ըստ մասնագիտությունների ու կրթաձևերի
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԿԱ

ՀԵՌԱԿԱ

Հայոց լեզու և գրականություն

-

-

Մանկավարժություն և մեթոդիկա(տարրական
կրթություն)
Պատմություն

-

-

-

4

Իրավագիտություն

-

8

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

-

12

2016-2017 ուս.տարում ՀՀՄ ֆակուլտետում ուսանողական իրավունքները վերականգնած
ուսանողներն ըստ մասնագիտությունների ու կրթաձևերի
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ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԱՌԿԱ
ԲԱԿԱԼԱՎՐ

ՀԵՌԱԿԱ
ԲԱԿԱԼԱՎՐ

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
ԱՌԿԱ

Հայոց լեզու և գրականություն

2

2

-

Մանկավարժություն և
մեթոդիկա(տարրական կրթություն)

1

3

-

Պատմություն
Իրավագիտություն
Կրթության կառավարում

2
-

3
4
-

1
-

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

18

Այլ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից և միջին մասնագիտական կրթության
հաստատություններից ՀՀՄ ֆակուլտետ տեղափոխված
ուսանողների հետ կատարված աշխատանք
 Համաձայն կրեդիտային կրթության հիմնարար սկզբունքների՝ ՀՀ-ում և այլ երկրների
բուհերում սովորող ուսանողները իրենց ուսումնառության ընթացքում կարող են
տեղափոխվել և ուսումնառությունը շարունակել նախընտրելի որևէ այլ ուսումնական
հաստատությունում:

Որդեգրելով

կրթության

կազմակերպման

արդի

հիմնարար

սկզբունքները՝ ԳՊՀ-ն ամեն տարի ընդունում է այլ բուհերից տեղափոխված բազմաթիվ
ուսանողների:

Գործընթացը

տարբերությունների
խորհրդատվությունների

ենթադրում

հաշվառում,

է

տեղափոխվող

ուսանողի

կազմակերպում

և

ուսանողի

համար
հաստատված

առարկայական

համապատասխան
ժամանակացույցով

առարկայական տարբերությունների հանձնում և հրամանագրում:
 2016-2017 ուստարում այլ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից ԳՊՀ-ի ՀՀՄ
ֆակուլտետ են տեղափոխվել 8 ուսանողներ, որոնց հետ կազմակերպվել է համապատասխան
աշխատանք՝ կրթական նոր միջավայրին ինտեգրվելու, ԳՊՀ-ում կրթության կազմակերպման
առանձնահատկություններին ծանոթանալու համար:
 2016-2017թթ. միջին մասնագիտական կրթության օջախներից ԳՊՀ-ի բակալավրիատի 2-րդ
կուրս են ընդունվել բարձր առաջադիմությամբ 18 ուսանողներ, որոնց համաձայն գործող
կարգի տրվել է հրաման՝ կրթությունը համապատասխան մասնագիտությամբ 2-րդ կուրսից
շարունակելու համար:
 Դրական ձեռքբերում ենք համարում ԳՊՀ-ի ուսանողական համակազմի հավելումը միջին
մասնագիտական կրթություն ունեցող այն ուսանողների հաշվին, որոնք քոլեջային
կրթությունից հետո ընդունվում են բակալավրիատի առաջին կուրս: Այդ պարագայում նրանց
ընտրությունը շատ ավելի նպատակամետ և գիտակցական է:
2016-2017 ուստարում ուսանողական շարժը համալսարանում
Համալսարանի այլ ֆակուլտետից
ՀՀՄ ֆակուլտետ
ՀՀՄ ֆակուլտետից
համալսարանի այլ ֆակուլտետ

3 ուսանող

Ֆակուլտետում
մասնագիտությունից մեկ այլ
մասնագիտություն

4 ուսանող

1 ուսանող
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Ֆակուլտետում առկա կրթաձևից
հեռակա կրթաձև
Ֆակուլտետում հեռակա
կրթաձևից առկա կրթաձև

19 ուսանող
19 ուսանող

2016-2017 ուս.տարում ՀՀՄ ֆակուլտետից հեռացված/ազատված ուսանողներ
2016-2017 ուստարում ֆակուլտետից հեռացվել / ազատվել է ընդհանուր թվով 41
ուսանող, որից 31-ը` հեռակա ուսուցման բաժնից, 5-ը՝ առկա ուսուցման բաժնից, 3 ուսանող
մագիստրատուրայից(1-ը՝ հեռակա կրթաձևից, 2-ը ՝ առկա կրթաձևից):
Ակադեմիական և ֆինանսական պարտքերի պատճառով հեռացված ուսանողների
թիվը հաշվետու տարում 18 է, մահվան պատճառով՝ 3, դիմումի համաձայն 15, ամփոփիչ
ատեստավորումից անբավարար գնահատական ստանալու պատճառով՝ 2 և 1 ուսանող՝
զինվորական ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո համալսարան չներկայանալու
պատճառով:
Վերջին երկու ուսումնական տարիների վիճակագրական տվյալները փաստում են, որ
սովորողների հեռացումների հիմնական պատճառներն են՝ անբավարար առաջադիմությունը
և ուսման վարձի պարտքը: Այսպես, 2016-2017 թվականին ֆակուլտետից հեռացված
(ազատված) ուսանողների թիվը կազմել է 5.8%, 2015-2016 ուստարում 4.2 %: Գրանցվել է
ուսման վարձի և ակադեմիական պարտքերի պատճառով հեռացվող ուսանողների թվի աճ՝
1.6 %-ով: Ուսանողների՝ իրենց դիմումի համաձայն ազատման հիմնական պատճառներն են՝
բնակության վայրը փոխելը, սոցիալական պայմանները և անձնական խնդիրները:
Այսպիսով, ֆակուլտետն իր բնականոն և անխափան գործունեությունն ապահովում է՝
առաջնորդվելով ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով սահմանված՝
ուսանողների հեռացման և վերականգնման կարգով, իսկ գործընթացի ապահովման
վերահսկումն

ու

իրականացումը

ֆակուլտետի

բնականոն

գործունեության

կարևոր

մասնաբաժինն է:
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(առկա, մագիստրատուրա) կրթաթոշակ է տրվել 69 (25.5%) ուսանողի, որից՝ 67-ը
(97%)-ը՝ գերազանցության:
Ելնելով առաջադիմության ցուցանիշներից ու նաև սահմանված մյուս ցուցանիշներից՝ 2րդ կիսամյակում վերանայվել է կրթաթոշակ ստացող ուսանողների թվաքանակը:
2016-2017 ուսումնական տարում կրթաթոշակ է նշանակվել առկա համակարգում
ուսանողի,

որից

առաջադիմություն

51-ը

գերազանց

ունեցող

առաջադիմությամբ

ուսանողներին,

ուսանողնեին,

մագիստրատուրայում

2-ը

լավ

գերազանց

առաջադիմություն ունեցող 16 ուսանողների:
Հարկ է նշել, որ բարձրացել է ուսանողների առաջադիմությունը` համաձայն կրթական
ծրագրերից ակնկալվող ուսումնառության արդյունքների:
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2016-2017 ուս.տարվա 1-ին կիսամյակում կրթաթոշակ ստացող ուսանողներ
ԱՌԿԱ / ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
I ԿՈՒՐՍ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Գեր.

Հայոց լեզու և

Լավ

II ԿՈՒՐՍ

III ԿՈՒՐՍ

IV ԿՈՒՐՍ

Գեր.

Գեր.

Գեր.

Լավ

Լավ

2

3

3

2

2

2

2

2

Պատմություն

2

1

1

2

2

Իրավագիտություն

-

-

-

-

Լավ

գրականություն
Մանկավարժություն և
մեթոդիկա (տարրական
կրթություն)
6

7

1

-

-

7

6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2016-2017 ուս.տարվա 2-րդ կիսամյակում կրթաթոշակ ստացող ուսանողներ
ԱՌԿԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
I ԿՈՒՐՍ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Գեր.

Սով.

II ԿՈՒՐՍ
Գեր.

Սով.

III ԿՈՒՐՍ

IV ԿՈՒՐՍ

Գեր.

Գեր.

Սով.

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

2

3

3

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

Իրավագիտություն

-

-

-

-

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

7

1

7

-

-

Սով.

-

-

6

2016-2017 ուս.տարում մագիստրատուրայում (1-ին, 2-րդ կիսամյակներ)
կրթաթոշակ ստացող ուսանողներ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ուս.
կիս.

Հայոց լեզու և գրականություն

I կիս.

1

-

1

-

II կիս.

1

-

1

-

I կիս.
II կիս.
I կիս.
II կիս.
I կիս.
II կիս.
I կիս.
II կիս.

1
1
2
2
-

-

1
1
2
2
-

-

Մանկավարժություն և մեթոդիկա
(տարրական կրթություն)
Պատմություն
Իրավագիտություն
Կրթության կառավարում

I ԿՈՒՐՍ
Գեր.
Սով.

II ԿՈՒՐՍ
Գեր.
Սով.

ԳՊՀ 2016-2017 ուստարվա հաշվետվություն
Ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում (ռոտացիա)
Ըստ կառավարության 2006թ. հուլիսի 27-ի 1183-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի՝ ՀՀՄ
ֆակուլտետում

ուսման

կազմակերպվել

է

հմտությունների

ու կարողությունների

առկա

վճարի

լրիվ

ուսուցման

փոխհատուցման
համակարգում

գործընթացը

ուսանողների

(ռոտացիա)
գիտելիքների,

գնահատման բազմագործոնային համակարգի

կիրառմամբ:
Ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում տրվում է մեկ
ուսումնական տարվա քննությունների և ստուգարքների արդյունքներով առավել բարձր
առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին` մրցութային հիմունքներով:
Հաշվետու տարում անվճար համակարգում սովորելու իրավունքը պահպանել են
ֆակուլտետում բակալավրի կրթական ծրագրով 2-4-րդ և մագիստրոսի կրթական ծրագրով
2-րդ կուրսերի թվով 35 ուսանողներ:
Ուսանողական նպաստի տրամադրում
Պետությունն ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում
տրամադրում է օրենքով նախատեսված սոցիալական խմբերին, որոնցից հաշվետու տարում
օգտվել են ֆակուլտետի 11 ուսանողներ, որոնց թվում՝ բակալավրիատի առկա ուսուցման
բաժնից՝ 1 ուսանող, հեռակա ուսուցման բաժնից՝ 6 ուսանող, մագիստրատուրայի առկա
բաժնից՝ 3 ուսանող:
Պատկերն ըստ կրթաձևերի ու սոցիալական խմբերի հետևյալն է.
Ուսանողների թվաքանակը
հ/հ
Կարգավիճակը

1.

Զոհված զինծառայողի երեխա-ուսանող

2.

1-ին
և
2-րդ
կարգի
հաշմանդամ,մանկուց
հաշմանդամուսանող
Ծնողական խնամքից զրկված երեխաուսանող
Երկկողմանի ծնողազուրկ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3.
4.

Բակալավրի
կրթական
ծրագիր /
առկա
ուսուցման
համակարգ
1

Բակալավրի
կրթական
ծրագիր
/հեռակա
ուսուցման
համակարգ
3

Մագիստրոսի
կրթական
ծրագիր
/առկա
ուսուցման
համակարգ
1

-

2

3

5

-

-

-

-

-

1

-

1
11

1

6

3

Ընդամենը
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5

Հաշվետու տարում շարունակվել է համագործակցությունը «Վիվա Սել» ՄՏՍ
կազմակերպության հետ, որի հովանավորությամբ 2016-2017 ուս.տարում ֆակուլտետի 4
ուսանողներ ստացել են ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում:
ՀՀ ԿԳ նախախարության կողմից ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցում են ստացել
ֆակուլտետի 16 ուսանողներ, «Ամքոր» կազմակերպության կողմից՝ 9 ուսանողներ:
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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

հանձնաժողովի

նիստերի

մանդատային հանձնաժողովի

համապատասխան

և ԳՊՀ-ի մանդատային

որոշումների՝

2016-2017

ուստարում

ֆակուլտետի առկա և հեռակա ուսուցման բաժիններում վճարովի հիմուքներով սովորող
թվով

194

ուսանողների

ուսանողական

նպաստի

(բակալավր,
ձևով

մագիստրոս)

հատկացվել

է

1-ին

ուսման

և

2-րդ

կիսամյակներում

վարձավճարի

մասնակի

փոխհատուցում:
Առկա ուսուցման բաժնում 1-ին կիսամյակում ուսման վարձավճարի մասնակի
փոխհատուցման իրավունքից տարբեր տարակարգերով օգտվել է 43
կիսամյակում՝ 40

ուսանող, 2-րդ

ուսանող: Հեռակա ուսուցման բաժնում 1-ին կիսամյակում ուսման

վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման իրավուքնից տարբեր տարակարգերով օգտվել է 58
ուսանող, 2-րդ կիսամյակում՝ 39 ուսանող: Մագիստրատուրայում 1-ին կիսամյակում ուսման
վարձավճարի մասնակի զեղչման իրավունքից օգտվել է 4 ուսանող, 2-րդում՝ 10 ուսանող:
Հաշվետու տարվա 1-ին կիսամյակում ուսման վարձավճարի մասնակի զեղչման գումարի
չափը ֆակուլտետի առկա ու հեռակա բաժիններում կազմել է 3.735.750

դրամ, 2-րդ

կիսամյակում 4.853.000 դրամ: ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 8.588.75 դրամ:
Առաջադիմություն
Ֆակուլտետում բոլոր քննաշրջաններն անցկացվում են՝ ըստ նախապես հաստատված
ժամանակացույցի և այդ գործընթացը կարգավորող իրավական ակտերի:
Համալսարանի զարգացման հայեցակարգի կարևորագույն ուղղություններից է կրթության
որակի

ապահովումը:

Ուսանողի

Պրոֆեսորադասախոսական

առաջադիմությունը

անձնակազմի

որակի

ցուցիչներից

արհեստավարժության,

մեկն

է:

դասավանդման

և

ուսումնառության մեթոդների ճիշտ համակցումը և նորարարական մոտեցումներն են, որ
կարող են ձևավորել շուկայի պահանջները բավարարող մասնագետ:
ֆակուլտետում յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո դեկանատի և ֆակուլտետի
խորհրդի նիստերում կազմակերպվել է արդյունքների վերլուծություն, վերհանվել են առկա
խնդիրները,

տրվել

են

համապատասխան

հանձնարարականներ՝

ուսանողների

առաջադիմության, ուսուցման արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ: Բոլոր
քննաշրջաններին հաջորդել են լուծարման առաջին և երկրորդ փուլերը: Լուծարումների
արդյունքներն ամփոփելուց հետո ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011թ. նոյեմբերի
17-ի թիվ 1242-Ն որոշման II մասի 16-կետի համաձայն կազմակերպվել են 12 կրեդիտի
շրջանակում առարկայական պարտքեր ունեցող ուսանողների լուծարումների փուլը: Ստորև
ներկայացվում է ՀՀՄ ֆակուլտետի 2016-2017 ուսումնական տարվա ձմեռային և գարնանային
քննաշրջանների առաջադիմության ընդհանուր պատկերը՝
2016-2017 ուստարվա 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ըստ
մասնագիտությունների, առկա բակալավրիատ

ԳՊՀ 2016-2017 ուստարվա հաշվետվություն

ՈՒՍ. ՔԱՆԱԿ

ԿՈՒՐՍ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հայոց լեզու և
գրականություն

ՔՆՆՈՒԹ.
ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ
ԵՆ

ԱՆԲԱՎ.
ԳՆԱՀԱՏ.
ՍՏԱՑԱԾ
ՈՒՍԱՆՈՂ.
ՊՊ

ՎՃ

Առաջադիմությունը
պարտքերի մարման
շրջանից առաջ

60

ԳԵՐԱ.
ԱՌԱՋԱԴ.
ՈՒՍԱՆՈ
Ղ

ԲԱՑԱՐՁ
. ԱՌԱՋ.

I, II,
III,
IV
I, II,
III,
IV

56

50

-

11

69,64%

13

98,21%

79

74

-

17

72,15%

18

96,20%

Պատմություն

I, II,
III,
IV

34

32

-

4

82,35%

4

94,11%

Իրավագիտություն

III,
IV

3

3

-

-

100%

-

100%

172

159

-

32

72,09%

35

97,13%

Մանկավարժություն և
մեթոդիկա (տարրական
կրթություն)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ՈՒՍ. ՔԱՆԱԿ

ԿՈՒՐՍ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐԻՆ
ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ
ԵՆ

ԱՆԲԱՎ.
ԳՆԱՀԱՏ.
ՍՏԱՑԱԾ
ՈՒՍԱՆՈՂ.
ՊՊ

ՎՃ

Առաջադիմութ.պա
րտքերի մարման
շրջանից առաջ

2016-2017 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ըստ
մասնագիտությունների, առկա, բակալավրիատ
ԳԵՐ.
ԱՌԱՋ.
ՈՒՍԱՆ
ՈՂՆԵՐ

ԲԱՑԱՐՁ.
ԱՌԱՋԱԴ.

Հայոց լեզու և
գրականություն

I, II,
III

40

40

-

4

90%

9

95%

Մանկավարժություն և
մեթոդիկա (տարրական
կրթություն)

I, II,
III

64

64

-

4

93,75%

6

94%

Պատմություն

I, II,
III
-

20
-

18
-

-

4

80%
-

5
-

80%
-

Իրավագիտություն

124

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

122

-

12

90,32%

20

91,93%

2016-2017 ուստարվա 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ըստ
մասնագիտությունների, հեռակա, բակալավրիատ
ՈՒՍ.
ՔԱՆԱԿ

ԿՈՒՐՍ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՔՆՆՈՒԹՅ.
ՆԵՐԻՆ
ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ

ԱՆԲԱՎ.
ԳՆԱՀԱՏ.
ՍՏԱՑԱԾ
ՈՒՍԱՆՈՂ.

Առաջադ.
պարտքեր
ի մարման
շրջանից

ԳԵՐ.
ԱՌԱՋ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ

ԲԱՑԱՐՁ
ԱՌԱՋԱԴԻՄ.

61

ԳՊՀ 2016-2017 ուստարվա հաշվետվություն

Հայոց լեզու և
գրականություն
Մանկավարժություն և
մեթոդիկա (տարրական
կրթություն
Պատմություն

I, II,
III,
IV, V
I, II,
III,
VI,V
I, II,
III,
IV,
V
I, II,
III,
IV, V

Իրավագիտություն

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ԵՆ

ՊՊ

ՎՃ

առաջ
%

84

78

-

37

55,95%

5

171

166

-

47

72,51%

2

90,05%

64

61

-

30

53,12%

3

95,31%

111

90

-

51

50,45%

7

91,11%

72,61%

430

395

165

61,62%

17

88,13%

2016-2017 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ըստ
մասնագիտությունների, հեռակա, բակալավրիատ

I, II,
III,
IV

Մանկավարժություն և
մեթոդիկա (տարրական
կրթություն)

Պատմություն

I, II,
III,
IV
I, II,
III,
IV
I, II,
III,
IV

Իրավագիտություն

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ՈՒՍ. ՔԱՆԱԿ

Հայոց լեզու և
գրականություն

ԿՈՒՐՍ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՔՆՆՈՒԹ.
ՆԵՐԻՆ
ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ
ԵՆ

70

58

ԱՆԲԱՎ.
ԳՆԱՀԱՏ.
ՍՏԱՑԱԾ
ՈՒՍԱՆՈՂ.

Առաջադ.պ
արտքերի
մարման
շրջանից
առաջ

ԳԵՐԱԶԱՆՑ
ԱՌԱՋԱԴ.
ՈՒՍ-ՆԵՐ

ԲԱՑ.
ԱՌԱՋ.

ՊՊ

ՎՃ

-

35

46,66%

2

46,66%

48

63,90%

1

66,16%

38,77%

133

119

49

27

-

30

38,77%

3

72

24

-

57

20,83%

-

34,72%

324

228

-

170

47,53%

6

46,57%

2016-2017 ուստարվա 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ըստ
մասնագիտությունների, առկա, մագիստրատուրա
ՈՒՍ. ՔԱՆԱԿ

ԿՈՒՐՍ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՔՆՆՈՒԹՅ.
ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ
ԵՆ

ԱՆԲԱՎ.
ԳՆԱՀԱՏ.
ՍՏԱՑԱԾ
ՈՒՍԱՆՈՂ.
ՊՊ

ՎՃ

Առաջադ.
պարտքերի
մարման
շրջանից
առաջ

ԳԵՐ.
ԱՌԱՋ.
ՈՒՍԱՆՈ
ՂՆԵՐ

ԲԱՑ.
ԱՌԱՋ.

62

ԳՊՀ 2016-2017 ուստարվա հաշվետվություն
Հայոց լեզու և
գրականություն

100%
I, II,

19

15

-

4

78,94%

8

Մանկավարժություն և
մեթոդիկա (տարրական
կրթություն)
Պատմություն

I, II,

22

15

-

10

54,54%

2

90,90%

I, II,

14

13

-

1

92,85%

5

100%

Իրավագիտություն

II

9

9

-

-

100%

1

100%

Կրթության կառավարում

I, II,

10

10

100%

5

100%

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

74

62

-

15

79,72

21

97,29%

2016-2017 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ըստ
մասնագիտությունների, առկա, մագիստրատուրա
ՈՒՍ. ՔԱՆԱԿ

ԿՈՒՐՍ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՔՆՆՈՒԹ.
ՆԵՐԻՆ
ՄԱՍՆԱԿՑ
ԵԼ ԵՆ

ԱՆԲԱՎ.
ԳՆԱՀԱՏ.
ՍՏԱՑԱԾ
ՈՒՍԱՆՈՂ.
ՊՊ

ՎՃ

Առաջադ.
պարտքերի
մարման
շրջանից
առաջ

ԳԵՐԱԶ.
ԱՌԱՋԱԴ.
ՈՒՍԱՆՈՂ.

ԲԱՑ.
ԱՌԱՋ.

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

II

12

6

6

50%

4

83,33%

II

9

5

6

55,55%

1

55,55%

II

7

5

3

71,42%

2

71,42%

Կրթության
կառավարում

II

5

5

-

100%

1

100%

II

33

21

15

54,54%

8

77,57%

Ընդամենը

2016-2017 ուստարվա 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ըստ
մասնագիտությունների, հեռակա, մագիստրատուրա

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

I

Առաջադ.
պարտքերի
մարման
շրջանից
առաջ

ԳԵՐԱԶ.
ԱՌԱՋԱԴ.
ՈՒՍԱՆՈՂ.

ԲԱՑ.
ԱՌԱՋ.

ՈՒՍ. ՔԱՆԱԿ

Իրավագիտություն

ԿՈՒՐՍ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՆԲԱՎ.
ԳՆԱՀԱՏ.
ՍՏԱՑԱԾ
ՈՒՍԱՆՈՂ.

ՔՆՆՈՒԹ.
ՆԵՐԻՆ
ՄԱՍՆԱԿՑ
ԵԼ ԵՆ

21

21

-

21

71.42%

10

95.23%

21

21

-

21

71.42%

10

95.23%

ՊՊ

ՎՃ
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ԳՊՀ 2016-2017 ուստարվա հաշվետվություն
2016-2017 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ըստ
մասնագիտությունների, հեռակա, մագիստարտուրա

Իրավագիտություն

I

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2016-2017

Առաջադ.
պարտքերի
մարման
շրջանից
առաջ

ԳԵՐԱԶ.
ԱՌԱՋԱԴ.
ՈՒՍԱՆՈՂ

ԲԱՑ.
ԱՌԱՋ.

ՈՒՍ. ՔԱՆԱԿ

ԿՈՒՐՍ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՆԲԱՎ.
ԳՆԱՀԱՏ.
ՍՏԱՑԱԾ
ՈՒՍԱՆՈՂ.

ՔՆՆՈՒԹ.
ՆԵՐԻՆ
ՄԱՍՆԱԿՑ
ԵԼ ԵՆ

19

19

-

19

60%

8

73.68%

19

19

-

19

60%

8

73.68%

ուս.տարում

ՊՊ

ՎՃ

բակալավրիատի

առկա

ուսուցման

համակարգի

առաջադիմությունը 1-ին կիսամյակում կազմել է 97.13%, 2-րդ կիսամյակում՝ 91.93 %: Նույն
պատկերը չունենք հեռակա ուսուցման համակարգում: Այստեղ առաջադիմության անկում է
նկատվել՝ 1-ին կիսամյակում 9 %-ով, 2-րդ կիսամյակում 24 %-ով: Համապատասխանաբար
հեռակա ուսուցման համակարգի առաջադիմությունը 1-ին կիսամյակում կազմել է 88.13 %, 2րդ կիսամյակում
%: Մագիստրատուրայի առաջադիմությունը կազմել
կիսամյակում՝ 93.24 %, 2-րդ կիսամյակում ունենք նվազման միտում՝ 78.78%:

է

1-ին

Բակալավրիատի առկա ուսուցման համակարգի 1-ին կիսամյակում քննություններին
մասնակցած 159 ուսանողներից գերազանց առաջադիմություն են ունեցել 35-ը, անբավարար
ստացել են՝ 32-ը, խառը գնահատականներ՝ 92-ը:
2-րդ կիսամյակում քննություններին մասնակցած 122 ուսանողներից գերազանց
առաջադիմություն են ունեցել 20-ը, անբավարար են ստացել 12-ը, խառը գնահատականներ՝
90-ը:
Բակալավրիատի

հեռակա

ուսուցման

համակարգի

1-ին

կիսամյակում

քննություններին մասնակցած 395 ուսանողներից գերազանց առաջադիմություն են ունեցել
17-ը, անբարար են ստացել 165-ը, խառը գնահատականներ՝ 213-ը:
2-րդ

կիսամյակում

քննություններին

մասնակցած

228

ուսանողներից

գերազանց

առաջադիմություն են ունեցել 6-ը, անբարար են ստացել 170-ը, խառը գնահատականներ՝ 52ը: Լուծարքի երկու շրջաններից հետո առաջադիմությունը բարձրացել է ընդամենը 28 % -ով՝
կազմելով 67.59 %:
Մագիստրատուրայի

1-ին

կիսամյակում

քննություններին

մասնակցած

62

ուսանողներից գերազանց առաջադիմություն են ունեցել 21-ը, անբարար են ստացել 15-ը,
խառը գնահատականներ՝ 26-ը: Պարտքերի մարման շրջանից հետո առաջադիմությունը
բարձրացել է 13.52 % -ով՝ կազմելով 93.24 %:
2-րդ կիսամյակում մագիստրատուրայի առաջին կուրսերում քննություններին
մասնակցած 21 ուսանողներից գերազանց առաջադիմություն են ունեցել 8-ը, անբավարար են
ստացել 15-ը, խառը գնահատականներ՝ 8-ը:
Առկա ուսուցման կրթաձևում գերազանց առաջադիմությամբ սովորողների թիվը 1ին կիսամյակում կազմել է ընդհանուր թվի 22 %-ը, 2-րդ կիսամյակում՝ 16.3 %-ը:
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Պատկերը հեռակա ուսուցման համակարգում անկումային է. 1-ին կիսամյակում՝
գերազանց առաջադիմությամբ սովորողների թիվը կազմել է 4.3 %-ը , 2-րդ կիսամյակում՝ 2.6
%-ը:
Երկու կրթաձևերում էլ գրեթե պահպանվում է միայն բավարար գնահատական
ստացողների տոկոսային հարաբերակցությունը: Մեր խնդիրը պետք է լինի միայն բավարար
գնահատականներով սովորող ուսանողների՝ ուսման նկատմամբ վերաբերմունքը փոխել և
անհատական-խորհրդատվական

աշխատանքների,

ինքնուրույն

աշխատանքների

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

արդյունքները

քննարկվել

են

ֆակուլտետի

խորհրդում

ու

համապատասխան ամբիոններում, և առաջիկայում ևս կձեռնարկվեն համապատասխան
միջոցառումներ՝ վիճակը էլ ավելի բարելավելու ուղղությամբ:
2016-2017

ուսումնական

տարվա

ձմեռային

ու

գարնանային

քննաշրջանների

արդյունքների ամփոփումից հետո վեր են հանվել մի շարք թերացումներ, որոնք շտկման
փուլում են: Արդյունքում արձանագրվել է, որ











Պետք է առավել կարևորել դասավանդողի՝ յուրաքանչյուր ուսանողի հանդեպ
անհատական մոտեցումը, բավարար ուշադրություն դարձնել կիսամյակային
ընթացիկ գնահատականների պարբերականությանը, վերանայել դասավանդման
մեթոդները, առարկայական նկարագրերը հնարավորինս համապատասխանեցնել
ուսանողների
ընդհանուր
ծանրաբեռնվածությանը
և
մասնագիտական
հետաքրքրությունների շրջանակին:
Ամրապնդել ներֆակուլտետային և միջֆակուլտետային կապը: Համատեղ այդ
աշխատանքը հնարավորություն կտա առավել սահուն դարձնել ֆակուլտետների
ամենօրյա աշխատանքը և ուսանողների շարժունակությունը:
Օգտագործել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը որպես խթանիչ միջոց՝ դասընթացն
է‟լ ավելի լավ ընկալելու և յուրացնելու համար: Ապահովվել ուսումնական
գործընթացում ուսանողների առավել ակտիվ ներգրավվածություն
Պարբերաբար վերանայել դասավանդման մեթոդներն ու գնահատման չափանիշները:
Պարբերաբար վերանայել և անհրաժեշտ փոփոխությունների ենթարկվել
համակարգչային թեստավորմամբ գիտելիքների ստուգման համակարգը՝ ի նպաստ
ուսանողների ելքային գիտելիքների բարելավման ու ամրապնդման:
Թեստերում ներառել ոչ միայն բազմակի ընտրության առաջադրանքներ, այլև
առաջադրանքներ, որոնք միտված են խթանելու ուսանողների վերլուծական
ունակությունները:
Ամփոփիչ ատեստավորում
2016-2017

անցկացվել

ուսումնական

են

տարվա

Հայաստանի

ամփոփիչ

ատեստավորման

Հանրապետության

բարձրագույն

քննություններն
ուսումնական

հաստատությունների շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի դրույթների
համաձայն (հաստատված՝ ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի 2011թ. հոկտեմբերի 31-ի
N 1197-Ն հրամանով):
ՀՀՄ
քննաշրջանն

Ֆակուլտետի
անցկացվել

2016-2017
է

ս.թ.

ուս.տարվա

մայիսի

18-ից

ավարտական
27-ը:

խմբերի

Ամփոփիչ

ամփոփիչ

ատեստավորման
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քննություններ են հանձնել և ավարտական աշխատանքներ ու մագիստրոսական թեզեր են
պաշտպանել

բակալավրի

ու

մագիստրոսի

կրթական

ծրագրերով

սովորող

193

շրջանավարտներ:
Ամփոփիչ արդյունարար պատկերը ըստ մասնագիտությունների և ուսուցման
տարբեր ձևերի հետևյալն է`
Բակալավրիատ առկա


«Հայոց լեզու և գրականություն» - 18 ուսանող, միջին որակական գնահատականը`
62,16% (գերազ. առաջ.– 4 ուսանող., լավ -7 ուսանող, բավարար - 5, անբավարար - 2)



«Մանկավարժություն և մեթոդիկա» - 15 ուսանող, միջին որակական գնահատականը`
82,73% (գերազ. առաջ. – 10 ուս.,լավ -5 ուսանող)



«Պատմություն» - 12 ուսանող, միջին որակական գնահատականը` 81,66% (գերազ.
առաջ.– 8 ուսանող, լավ – 4 ուսանող)



«Իրավագիտություն» - 3 ուսանող, միջին

որակական գնահատականը`

87,33%

(գերազ. առաջ. – 3 ուսանող)
Բակալավրիատ հեռակա
 «Հայոց լեզու և գրականություն» - 12 ուսանող, միջին որակ. գնահատականը` 64,5%
(գեր. առաջ. – 2 ուսանող, լավ առաջ. – 7 ուսանող, բավ. – 3 ուսանող)


«Մանկավարժություն և մեթոդիկա» - 43 ուսանող, միջին որակ. գնահատականը`
68,83% (գեր. առաջ. – 11 ուսանող, լավ -26 ուսանող, բավ 6 ուսանող)



«Պատմություն» - 16 ուսանող, միջին որակ. գնահատականը` 59,43% (գեր. առաջ. –



1ուսանող, լավ – 9 ուսանող, բավ 6 ուսանող)
«Իրավագիտություն» - 32 ուսանող, միջին որակ. գնահատականը`

62,75% (գեր.

առաջ. – 8 ուսանող, լավ – 9 ուսանող, բավ – 15 ուսանող)
Մագիստրատուրա


«Հայոց լեզու և գրականություն» - 9 ուսանող, միջին որակ. գնահատականը` 86,44%
(գեր. առաջ. – 8ուսանող, լավ - 1ուսանող)



«Մանկավարժություն և մեթոդիկա» - 11 ուսանող, միջին որակ. գնահատականը`
81,45% (գեր. առաջ. – 6 ուսանող, լավ - 5ուսանող)



«Պատմություն» - 7 ուսանող, միջին որակ. գնահատականը` 85,77% (գեր. առաջ. – 8
ուսանող, լավ – 4 ուսանող)



«Իրավագիտություն» - 9 ուսանող, միջին որակ. գնահատականը` 82% (գեր. առաջ. – 5



ուսանող, լավ – 2 ուսանող)
«Կրթության կառավարում» - 6 ուսանող, միջին որակ. գնահատականը` 93% (գեր.
առաջ. – 6 ուսանող)

Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողներից ավարտական
աշխատանքներ են կատարել`


«Հայոց լեզու և գրականություն» - 8 ուսանող` «Հայոց լեզու» և «Հայ գրականություն»
առարկաներից,
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«Մանկավարժություն

և

մեթոդիկա

(տարրական

կրթության)»-

8

ուսանող`

«Մանկավարժություն», «Հայոց լեզու», «Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա»,
«Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա» առարկաներից,


«Պատմություն» - 5 ուսանող` «Հայոց պատմություն» առարկայից,



«Իրավագիտություն» - 2 ուսանող` «Իրավագիտություն» առարկայից:

Մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողներից մագիստրոսական
թեզեր են կատարել`


«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության 9 ուսանող,



«Մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտության 11 ուսանող,



«Կրթության կառավարում» մասնագիտության 6 ուսանող,



«Պատմություն» մասնագիտության 7 ուսանող,



«Իրավագիտություն» մասնագիտության 7 ուսանող:

Բակալավրիատի

առկա

ուսուցման

մասնագիտության 2 ուսանող

բաժնի

«Հայոց

լեզու

և

գրականություն»

անբավարար գնահատական են ստացել ամփոփիչ

ատեստավորումից:
Այսպիսով`ֆակուլտետում ավարտական ամփոփիչ քննաշրջանին մասնակցել է 193
ուսանող: Նրանցից 12-ը գերազանցության դիպլոմի հավակնորդ են եղել, ամփոփիչ
քննաշրջանից հետո հավակնորդների թվաքանակը պահպանվել է.
Գերազանցության դիպլոմներ են ստացել`
Բակալավրիատ



«Հայոց լեզու և գրականություն» առկա - 4 ուսանող
«Մանկավարժություն և մեթոդիկա» առկա- 3 ուսանող



«Պատմություն» առկա – 0 ուսանող



«Իրավագիտություն» առկա – 0 ուսանող



«Պատմություն» հեռակա – 0 ուսանող



«Իրավագիտություն» հեռակա – 0 ուսանող

Մագիստրատուրա


«Իրավագիտություն» - 1 ուսանող



«Պատմություն» - 1 ուսանող



«Հայոց լեզու և գրականություն» - 2 ուսանող

 «Կրթության կառավարում» - 1 ուսանող
Ամփոփիչ ատեստավորման քննաշրջանին մասնակցած 191 ուսանողները ստացել են
դրական գնահատականներ: Ֆակուլտետի ընդհանուր առաջադիմությունը ավարտական
ամփոփիչ ատեստավորման քննաշրջանից հետո կազմել է 98,96 % :
2016-2017 ուստարում ՀՀՄ ֆակուլտետում ամփոփիչ ատեստավորման
թույլատրված ուսանողների բաշխվածությունն ըստ մասնագիտությունների
Մասնագիտություն

Կրթաձևը

Ուս.
քանակ

Ամփոփիչ
ատեստ.

Ամփոփիչ
ատեստ.

Դիպլոմի
տեսակը
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1

անցած ուս.
քանակ

Գեր.

Սով

4

12

Առկա /բակալավր

18

18

16

Հեռակա/ բակալավր

12

12

12

-

12

Առկա/մագիստրատուրա
Առկա /բակալավր

9
15

9
15

9
15

2
3

7
12

և մեթոդիկա

Հեռակա/բակալավր

43

43

43

-

43

(տարրական

Առկա/մագիստրատուրա

11

11

11

-

11

Առկա /բակալավր

12

12

12

-

12

Հեռակա/բակալավր

16

16

16

-

16

Առկա/մագիստրատուրա

7

7

7

1

6

Առկա /բակալավր

3

3

3

-

3

Հեռակա/բակալավր

32

32

32

-

32

Առկա/մագիստրատուրա

9

9

9

1

8

Առկա/մագիստրատուրա

6

6

6

1

5

12

179

Հայոց լեզու և
գրականություն

2

թույլատրված.
ուս.քանակ

Մանկավարժություն

կրթություն)
3

Պատմություն

4

Իրավագիտություն

Կրթության

5

կառավարում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

193

193

191

2016-2017 ուստարում ՀՀՄ ֆակուլտետում ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները ըստ
մասնագիտությունների և կրթաձևերի
ԱՌԿԱ / ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
Մասնագիտություն

1

Ուս.
քանակ

Ավարտ.աշխ
պաշտպ.
ուս.քանակ

Գեր.

Լավ

Բավ.

Անբավ.

Ատեստ.
միջին
գնահատ.

Հայոց լեզու և
գրականություն
Մանկավարժություն և
մեթոդիկա (տարրական
կրթություն)

18

8

4

7

5

2

62,16

15

8

10

5

-

-

82,73

3

Պատմություն

12

5

8

4

-

-

81,66

4

Իրավագիտություն

3

2

3

-

-

-

87,33

48

23

25

20

5

2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2

78,47

ՀԵՌԱԿԱ / ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
Մասնագիտություն

1

Հայոց լեզու և
գրականություն

Ուս.
քանակ

Ավարտական
աշխատաք
պաշտպանած
ուս.քանակ

Գեր.

Լավ.

Բավ.

Անբավ.
Չներկ.

Ատեստ.
միջին
գնահատ.

12

-

2

7

3

-

64,5
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2

Մանկավարժություն և
մեթոդիկա (տարրական
կրթություն)

43

-

11

26

6

-

68,83

3

Պատմություն

16

-

1

9

6

-

59,43

4

Իրավագիտություն

32

-

8

9

15

-

62,75

103

-

22

51

30

-

63,87

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ԱՌԿԱ / ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
Մասնագիտություն

Ուս.
քանակ

3

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

4
5

1
2

Գեր.

Լավ.

Բավ.

Անբավ.

Ատեստ.
միջին
գնահատ.

9

Մագիստրոս.
թեզ
պաշտպանած
ուս.քանակ
9

8

1

-

-

86,44

11

11

6

5

-

-

81,45

7

7

5

2

-

-

82

Իրավագիտություն

9

9

7

2

-

-

88,77

Կրթության կառավարում

6

6

6

-

-

-

93

42

42

32

10

-

-

86,33

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Պրակտիկա
Հաշվետու ուստարում նախապատրաստական աշխատանքներից հետո ուսումնական
պլաններով նախատեսված պրակտիկաներն իրականացնելու համար համալսարանը
տարբեր հանրակրթական դպրոցների հետ կնքել է պայմանագրեր, որոնց համապատասխան
կազմակերպվել են նաև ՀՀՄ ֆակուլտետի մանկավարժական պրակտիկաները: Հաշվետու
տարում մանկավարժական պրակտիկա է անցել ֆակուլտետի 140 ուսանող (բակալավր և
մագիստրոս):
Պրակտիկայից
համապատասխան

առաջ

անպայման

կուրսերի

կազմակերպվում

ուսանողների,

են

մեթոդիստների,

խորհրդակցություններ
մանկավարժների

ու

հոգեբանների 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

ուսումնասիրելու

կրթական

աշխատանքային

ուսումնական

բովանդակությունը,
մասնագիտական

ծրագրերի

օգտագործվող
առարկաների

հնարավորություն
պետական

պլանները,

ուսանողներին

կրթական

չափորոշիչները,

մասնագիտական

դասընթացների

ուսումնամեթոդական
դասավանդման

տալով

համար

գրականությունը,
կիրառվող

տարբեր

ուսումնական
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պարապմունքների

ձևերը,

համալսարանի

կրթական

ու

գիտական

գործունեության

կազմակերպման ձևերը:
Հաշվետու

ուստարում

մագիստրատուրայի

ուսանողների

գիտամանկավարժական

պրակտիկան, ինչպես անցած ուստարում, կազմակերպվեց ամբիոններում: Փորձը ցույց է
տալիս, որ մագիստրատուրայի մի շարք ուսանողներ 2-րդ կուրսում արդեն ի վիճակի են
բակալավրիատում դասավանդելու: Մանկավարժ-մագիստրանտները, ըստ գործող կարգի,
գիտամանկավարժական պրակտիկան անցկացնում են իրենց աշխատավայրերում:
Գիտահետազոտական պրակտիկան կազմակերպվում է անհատական կարգով և բխում է
ուսանողի մագիստրոսական թեզի պահանջներից ու բովանդակությունից, անհատական
հետազոտական աշխատանքի պլանից:
2016-2017 ուստարվա ՀՀՄ ֆակուլտետի ուսանողների կողմից վճարված ուսման
վարձավճարները
ՀՀՄ ֆակուլտետի դեկանատը հետևողական է վարձավճարները ժամանակին
հավաքագրելու գործում: Հաշվետու տարում ֆակուլտետի ուսանողների կողմից վճարված
ուսման վարձավճարների չափը բակալավրիատի առկա ուսուցման բաժնում կազմել է
39.630.000 դրամ, հեռակա ուսուցման բաժնում՝ 90.870.000 դրամ, մագիստրատուրայի առկա
կրթաձևում՝ 17.270.000 դրամ, հեռակա կրթաձևում՝ 7.980.000դրամ:
ԸՆԴԱՄԵՆԸ`

155.750.000 դրամ: Վճարվել է՝ 144.966.622 դրամ: Հաշվետու տարվա ուսման վարձավճարի
պարտքը ֆակուլտետում կազմում է ՝ 10.783.378 դրամ
Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմ
2016-2017 ուս.տարում ՀՀՄ ֆակուլտետում աշխատել է 51 աշխատակից, այդ թվում`
մասնագիտական ամբիոնների 45 դասախոսներ (որոնցից 11-ը՝ արտաքին համատեղությամբ
ու ժամավճարային հիմունքներով, 31-ը՝ հիմնական), 2 համակարգչային կենտրոնների
պատասխանատուներ, 1 լաբորանտ, 2 գործավար, 1 գործավարի օգնական:
ԳՊՀ-ի ռեկտորի

31.08.2017թ. թիվ 289-Ա

հրամանով ֆակուլտետում տեղի ունեցած

կառուցվածքային փոփոխությունների արդյուքնում ՀՀՄ ֆակուլտետին կցվեց նաև Օտար
լեզուների ամբիոնը՝ 7 աշխատակիցներով: Այժմ ֆակուլտետի ՊԴԱ կազմը 52 է,
ուսումնաօժանդակ կազմը՝ 5:

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի քանակական կազմի քանակական բաշխումն ըստ
ամբիոնների (2016-2017)
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Продажи

Մանկավարժ
Ֆ իզ.դաստ. և
Հայոց լեզվի և
Պ ատմության Իրավագիտու
ության և
սպորտի
գրականությ
թյան ամբիոն
հոգեբանությ
ամբիոն
ան ամբիոն
ամբիոն
ան ամբիոն
14

9

10

9

3
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Պրոֆեսորադասախոսական կազմի քանակական կազմի քանակական բաշխումն
ըստ ամբիոնների (2017-2018)

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
Ամբոինի պրոֆեսորադասախոսական կազմը (հիմնական)
հհ

ԱԱՀ

Ծննդյան թիվը

Հաստիքը

Գիտ.աստիճան,
կոչում

1.

Ներսիսյան Լ. Ռ.

1969

1դրույք

բ.գ.թ., դոցենտ

2.

Քումունց Մ. Ս.

1972

1դրույք

բ.գ.թ., դոցենտ

3.

Մարության Թ. Հ.

1980

1դրույք

բ.գ.թ., դոցենտ

4.

Ստեփանյան Ռ. Մ.

1976

1դրույք

բ.գ.թ., ասիստենտ

5.

Մանուչարյան Ս.Ս.

1981

0,875դրույք

բ.գ.թ., ասիստենտ

6.

Մարգարյան Ի.Ա.

1987

0,375 դրույք

բ.գ.թ., ասիստենտ

7.

Սահակյան Գ. Կ.

1989

0,5 դրույք

ասիստենտ

8.

Գրիգորյան Ս. Ջ.

1961

0,75 դրույք

դասախոս

9.

Կարապետյան Մ. Ա.

1982

0,625 դրույք

դասախոս

10.

Կարապետյան Է. Մ.

1984

0,5

դրույք

դասախոս

11.

Աղամյան Շ. Ս.

1984

0,375 դրույք

դասախոս

12.

Անդրեասյան Թ. Բ.

1982

0,375 դրույք

դասախոս

Հաստիքը

Գիտ.աստիճան,

Համատեղողներ
հհ

ԱԱՀ

Ծննդյան թիվը

կոչում
1.

Թունյան Լ.Լ.

2.

Մուսայելյան Հ.Գ.

Ամբիոնի ՊԴԱ-ի

1987
1968

0,25 դրույք

բ.գ.թ., ասիստենտ

0,25 դրույք

բ.գ.դ., պրոֆեսոր

Մինչև 31

31-40

41-50

51-60

3

6

3

1

61-70

70 բարձր

միջին տարիք
38

-

-
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը (հիմնական)
ԱԱՀ

1.

Պետրոսյան Հրայր

1982 թ.

1.25

Գիտ.աստիճան,
կոչում
մ. գ. թ., դոցենտ

2.

Հախվերդյան Նազելի

1971 թ.

1.0

հ. գ. թ., դոցենտ

3.

Բաղդագյուլյան Նելլի

1981 թ.

0.875

4.

Հայրապետյան Գայանե

1976 թ.

0.625

5.

Ալավերդյան Հերմինե

1974 թ.

0.875

6.

Միրաքյան Կարինե

1952 թ.

0.875

7.

Գրիգորյան Կարինե

1976 թ.

0.375

հհ

Ծննդյան թիվը

Հաստիքը

Համատեղողներ
հհ
1.
2.

ԱԱՀ

Ծննդյան թիվը
1954 թ.
1950 թ.

Պետրոսյան Հայկ
Ասատրյան Սիլվա
Ամբիոնի ՊԴԱ-ի
միջին տարիք
48.5 ,43.8

Հաստիքը

Գիտ.աստիճան,
կոչում
մ.գ. դ., պրոֆեսոր

0,5
0,5

Մինչև 31

31-40

41-50

51-60

61-70

70 բարձր

-

2

4

-

3

-

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը (հիմնական)
հհ

ԱԱՀ

Ծննդյան թիվը

Հաստիքը

1.
2.

Հախվերդյան Սերգեյ
Բալասանյան Լիլիթ

27.09.1946/71 տ.
10.06.1971/46 տ.

1.0
0.625

3.
4.
5.
6.
7.

Եսայան Նորայր
Սարգսյան Կարեն
Հարությունյան Սվետա
Մկրտչյան Ասպրամ
Շաբունց Գայանե

30.06.1971/46 տ.
30.06.1978/39 տ.
29.08.1965/52 տ.
02.02.1981/36 տ.
04.08.1983/34 տ.

0.625
0.25
0.25
1.0
1.0, ամբ. վարիչ

Գիտ.աստիճան,
կոչում
դոցենտ
ասիստենտ
ասիստենտ

Համատեղողներ
հհ
1.
2.
3.

ԱԱՀ

Ծննդյան թիվը

Հարությունյան Գրիշա
Միրումյան Ժիրայր
Ստեփանյան Գևորգ
Ամբիոնի ՊԴԱ-ի

02.11.1961/56 տ.
25.07.1971/46 տ.
16.05.1966/51 տ.

Մինչև 31

31-40

Հաստիքը
0.5
0.25
0.5

41-50

51-60

Գիտ.աստիճան,
կոչում
Պ. գ. դ., պրոֆ.
61-70

70 բարձր

միջին տարիք
47.7

3

3

3

1
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ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ
Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը (հիմնական)
հհ

ԱԱՀ

Ծննդյան

Հաստիքը

Գիտ.աստիճան, կոչում

1.

Մալիկ Թելունց Միրաքի

թիվը
1950

2.

Մարտին Զիլֆուղարյան Մատվեյի

1952

0.25

3.

Սուրիկ Պետոնց Ավետիսի

1954

0.5

Պատմական գիտությունների
թեկնածու
Իրավաբանական
գիտությունների թեկնածու
-

4.

0.875

Տիգրան Ելյան Սեյրանի

1983

0.5

-

5.

Լենա Գյուլնազարյան Բորիսի

1977

0.5

-

6.

Առնո Առաքելյան Գրիգորիի

1984

0.5

-

Համատեղողներ
հհ

ԱԱՀ

Ծննդյան թիվը

Հաստիքը

Գիտ.աստիճան,
կոչում

1.

Ժամավճ.

-

Սերգեյ Խաչատրյան

2.

Մասիս Պողոսյան

Ժամավճ.

-

3.

Գևորգյան Հերմինե

Ժամավճ.

-

51-60

61-70

Ամբիոնի ՊԴԱ-ի

1979թ.

Մինչև 31

31-40

41-50

70 բարձր

միջին տարիք
47.7

3

3

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ԱՄԲԻՈՆ
Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը (հիմնական)
ԱԱՀ

հհ

Ծննդյան թիվը

Հաստիքը

Գիտ.աստիճան,
կոչում

1.

Աղաբեկյան Տիգրան

1974թ.

1,0

-

2.

Գյուլամբարյան Գարիկ

1976թ.

0,5

-

Ամբիոնի ՊԴԱ-ի

Մինչև 31

31-40

41-50

51-60

61-70

70 բարձր

միջին տարիք
43

2

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ (2017-2018 ուստարի)
Պրոֆեսորադասախոսական կազմը (հիմնական)
հհ

ԱԱՀ

Ծննդյան թիվը

Հաստիքը

Գիտ.աստիճան,
կոչում
Մ. գ. թ., դոցենտ

1.

Օհանյան Լիանա Սաշիկի

1976թ.

0,5

2.

Թունյան Հասմիկ Եղիշեի

1946թ.

0,375

դոցենտ

3.

Դադալյան Ռիմա Գրիգորիի

1949թ.

0,625

-
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4.

Իվանյան Լարիսա Իսակի

1955թ.

0,625

5.

Սաֆարյան Նաիրա Վիտալիի

1966 թ.

0.875

6.

Մեժլումյան Նաիրա Լյովայի

1976 թ.

0,75

-

7.

Տոռոզյան Սյուզաննա Վոլոդյայի

1984 թ.

0,375

-

Ամբիոնի ՊԴԱ-ի

-

Մինչև 31

31-40

41-50

51-60

61-70

70 բարձր

-

1

2

1

2

1

միջին տարիք
52

2016-2017 ուստարվա պրոֆեսորադասախոսական կազմն ըստ տարիքային խմբերի
Մինչև 31

61-ից բարձ

31-60
7%
18%

75%

Պրոֆեսորադասախոսական հիմնական կազմի գիտական կոչումներն ըստ
մասնագիտական ամբիոնների (2016-2017)
Պրոֆ եսոր

Դոցենտ

Առանց.գիտ.կոչման

9
7
6
5
3
2

2
1

0

0

Հայոց լեզու և
գրականություն

0

Մանկավարժություն
և հոգեբանություն

0

Պատմություն

0

0

Իրավագիտություն

0

Մարմնակրթության

Պրոֆեսորադասախոսական հիմնական կազմի գիտական աստիճաններն ըստ
մասնագիտական ամբիոնների (2016-2017)
Գիտ.թեկնածու

Գիտ.դոկտոր

Առանց գիտական աստիճանի

7
6

6

6
5

2

2

0

0

Հայոց լեզու և
գրականություն

Մանկավարժություն
և հոգեբանություն

0

2

0

0

Պատմություն

Իրավագիտություն

0

0

Մարմնակրթության
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Ֆակուլտետում աշխատում է 10 գիտությունների թեկնածու, 6 դոցենտ: Հիմնական ՊԴ
կազմում դոկտորներ և պրոֆեսորներ չկան, համատեղությամբ ունենք 3 դոկտոր,
պրոֆեսորներ և 1 թեկնածու, դոցենտ:
2016-2017 ուստարում ֆակուլտետի ՊԴԱ կազմից թեկնածուի գիտական աստիճան և
գիտական կոչում ստացող չի եղել: 5 աշխատակից հայցորդներ են և աշխատում են
թեկնածուական ատենախոսության վրա:
Ամբիոնների ընդհանուր ժամաքանակը և ծանրաբեռնվածությունը
2016-2017 ուս.տարում ֆակուլտետի օգտագործած ժամաքանակը եղել է 22063 ժամ:
2017-2018

ուս.տարում

դաստիարակության

և

կառուցվածքային

սպորտի

ամբիոնի

փոփոխությունների
փակվելու

արդյունքում

պատճառով

(Ֆիզ.

ժամաքանակը

տեղափոխվեց Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն, ՀՀՄ ֆակուլտետին կցվեց նաև
նախկինում ՃՏ ֆակուլտետում գործող Օտար լեզուների ամբիոնը), ինչպես նաև
ֆակուլտետում նոր մասնագիտությունների («Անգլերեն լեզու և գրականություն», «Հատուկ
մանկավարժություն») ներդրման արդյուքնում ֆակուլտետի ժամաքանակը աճել է՝ կազմելով
25.546 ժամ: Ավելացել է 3.483 ժամով:
2016-2017 ուսումնական տարում օգտագործել ենք 27.82 հաստիք: 2017-2018 ուս տարում
ձևավորվել է 32.375 հաստիք: Հաստիքների թիվը ավելացել է 4.555 –ով:

Միջին ուս.ումնական

ժամավճարային ֆոնդ

Հաստիքային կազմի վրա

Փաստացի ուսումնական

ստորաբաժանումներից

ստորաբաժանումների

6789

6595

194

460

Մանկավարժության և

5745

6.82

144

126

5763

5275

488

843

Պատմություն

5534

6.7

-

65

5599

5146

453

768

Իրավագիտության

2793

3.8

48

-

2847

2371

476

764

Մարմնակրթության

1202

1.5

-

-

1202

1202

-

601

22063

27.82

192

191

22200

20589

1611

3436

բեռնվածքը

-

Ուղղվել է

-

բաշխվել է

9

բեռնվածքը

6789

Ստացված այլ

Տրված այլ

Հայոց լեզվի և գրականության

Ամբիոնը

Հաշվարկային

Հաստիքների թիվը

ուսումնական բեռնվածք

ՀՀՄ ֆակուլտետի 2016-2017 ուստարվա ընդհանուր ժամաքանակը և
ծանրաբեռնվածությունը՝ ըստ ամբիոնների

հոգեբանության

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
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7022

6742

280

519

Մանկավարժության և

7621

9,25

632

111

7098

6185

915

773

Պատմություն

4956

6.2

-

46

5002

4701

301

758

Իրավագիտության

2895

3.8

48

-

2847

2371

476

764

Օտար լեզուների

3052

4,125

-

81

3155

3087

46

748

ֆոնդ

-

բաշխվել է

-

բեռնվածքը

9

Ստացված այլ

7022

Ամբիոնը

բեռնվածքը

Միջին ուս.ումնական

Ուղղվել է ժամավճարային

Հաստիքային կազմի վրա

Փաստացի ուսումնական

ստորաբաժանումներից

ստորաբաժանումների

Տրված այլ

Հայոց լեզվի և գրականության

Հաշվարկային

Հաստիքների թիվը

ուսումնական բեռնվածք

ՀՀՄ ֆակուլտետի 2017-2018 ուստարվա ընդհանուր ժամաքանակը և
ծանրաբեռնվածությունը՝ ըստ ամբիոնների

հոգեբանության

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

25.546

32.375

680

238

25.124

Ընդհանուր ժամաքանակ

հհ

23.086

2.018

3.562

Տարբերություն

Ամբիոնի անվանումը
2016-2017

1.
2.
3.
4.
5.

Հայոց լեզվի և գրականության
Մանկավարժության և
հոգեբանության
Պատմության
Իրավագիտության
Ֆիզ.դաստ. և սպորտի
Օտար լեզուների

2017-2018

6789
5745

7022
7621

+ 233
+ 1.876

5534
2793
1202

4956
2895

- 578
+ 102

3052

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

22063

25.546

+ 3.483

ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱԱՏՆՔ
Ամբիոնի կողմից իրականացվող դասընթացների ուսումնամեթոդական փաթեթներ
(առարկայական նկարագրեր)
2016-2017 ուստարում ԳՊՀ-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման պահանջներին
համապատասխան

ամբիոններում

վերանայվել

են

իրականացվող

դասընթացների

առարկայական նկարագրերը և հաստատվել ամբիոնների ու ֆակուլտետի խորհրդի
համապատասխան նիստերում: Ամբիոններն ունեն դասավանդվող բոլոր առարկաների
նկարագրերը, որոնք համապատասխանում են նկարագրված մասնագիտական ելքային
արդյունքներին:
Գիտահետազոտական աշխատանք

Ֆակուլտետը հաշվետու տարում ապահովել է հետազոտական գործունեության
իրականացումը և կապն ուսումնառության հետ՝ փորձելով իրականացնել հետազոտական
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ոլորտում

իր

հետաքրքրությունները

և

հավակնություններն

արտահայտող

ռազմավարություն:
Ֆակուլտետում իրականացվում է այլ համալսարանների և գիտահետազոտական
ինստիտուտների

հետ

համագործակցություն,

ինչը

կշարունակի

նպաստել

գիտահետազոտական ոլորտի զարգացմանը: Փորձում ենք նաև լուծել կրթության ու
գիտության ինտեգրման խնդիրը: Ֆակուլտետում կազմակերպվում են գիտաժողովներ և այլ
միջոցառումներ,

որոնք

հետազոտությունների

իրականացմանը

նպաստող

քաղաքականության մի տեսակ են: Այնուամենայնիվ, այդ միջոցառումներում ֆակուլտետի
դասախոսական անձնակազմի և ուսանողների քիչ ներգրավվածություն կա:
Հաշվետու
աշխատանքները
(հատկապես

տարում
մեծ

ՀԼԳ

միջոցառումներում,

ֆակուլտետում

մասով

առնչվել

ամբիոնը)

ակտիվ

հատկապես

են

իրականացված
բանասիրության

մասնակցություն

հանրապետական

ու

գիտահետազոտական
ոլորտին:

են

Ամբիոնները

ունեցել

միջազգային

գիտական

գիտաժողովների

աշխատանքներին ինչպես մեր համալսարանում, այնպես էլ ՀՀ և ԼՂՀ բուհերում,
գիտակրթական կառույցներում:
Պետք

է

է

նկատել,

որ

առանձին

ամբիոններում

գիտահետազոտական

ուսումնասիրությունները նորացվել և արդիականացվել են:
Հաշվետու տարում ՊԴ կազմից գիտական աստիճան և կոչում ստացող չի եղել:
Ամբիոնների գիտական գործունեության հեռանկարայանությունն ապահովվել է նաև 2016
թվականի դեկտեմբերին համապատասխան ատեստավորում անցած 3 հայցորդների կողմից:
Չնայած հաշվետու ժամանակաշրջանում գիտահետազոտական աշխատանքների
կատարման ուղղությամբ ֆակուլտետի ձեռք բերած հաջողություններին` դեռևս առկա են
լուրջ բացթողումներ ու թերություններ:
- դեռևս թույլ են միջամբիոնային կապերը գիտահետազոտական աշխատանքներում
համատեղ մասնակցության առումով:
- ներկայացված թվերը (հոդվածների, զեկուցումների քանակը) բավարար չափով չեն
արտահայտում նախ հետազոտական աշխատանքների արդյունավետության աստիճանը,
երիտասարդ

գիտնականների

ներգրավվածության

մակարդակը,

ինչպես

նաև

գիտնականների կողմից ստացված արդյունքների ներառումը ուսումնական պրոցեսում:
- 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 2015-2016 ուս.տարվա համեմատ իջել է գիտահետազոտական
աշխատանքներում պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընդգրկվածության աստիճանը, մի
քանի

դասախոսներ

ընդհանրապես

ներգրավված

չեն

գիտահետազոտական

աշխատանքներում, չեն զբաղվում մասնագիտական որկավորման բարձրացմամբ:
-

ամբիոններում

գրեթե

չեն

քննարկվում

ամբիոնների

գիտահետազոտական

աշխատանքներին առնչվող հարցեր,
- Օրախնդիր է մնում այն փաստը, որ Պատմության ամբիոնի հիմնական ՊԴ կազմում չկա
գիտական աստիճան ունեցող դասախոս:
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- Ինչպես նախորդ, այնպես էլ այս տարվա գիտական հրապարակումների մեջ չկան
աշխատանքներ, որոնք տպագրվել են ազդեցության գործակից ունեցող միջազգային
առաջատար գիտական պարբերականներում:
- որոշ ամբիոններ գրեթե չեն նախաձեռնում և կազմակերպում գիտական նստաշրջաններ,
գիտական սեմինարներ, կլոր սեղաններ և գիտական բանավեճեր:
- Առայժմ թույլ է ֆակուլտետի ՊԴԱ-ի և համալսարանի ՈՒԳԸ-ի կապը:
ՀՀՄ ֆակուլտետում ըստ ամբիոնների` 2016-2017 ուս.տարում, ինչպես նաև 2017-2018
ուս.տարում

/առ.15.12.2017/

կատարված

գիտահետազոտական

աշխատանքների

վիճակագրությունը հետևյալն է.
ՀՀՄ Ֆակուլտետում հիմնական հաստիքով աշխատող դասախոսների կողմից մինչև
15.12.2017թ. հրատարակած գիտական, ուսումնամեթոդական աշխատանքների
ցուցակը ըստ ամբիոնների.

Գիտ. հոդվածների

Ամբիոնը

թիվը

Ուսումնամեթոդ.

Մենագրությունների

աշխատանքների

թիվը

Ընդամենը

թիվը

Հայոց լ. և գրակ.

20

-

-

20

Մանկ. և հոգեբան.

4

-

-

4

Պատմության

4

-

-

4

Իրավագիտության

1

1

2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

29

-

1 30

Աշխատանք ուսանողների հետ
Հաշվետու տարում Ֆակուլտետում կարևորվել է ուսանողների գիտահետազոտական
գործունեությունը:
Ուսանողների
ուսումնադաստիարակչական գործընթացի
իրականացվում

է

ֆակուլտետներում,

գիտահետազոտական
հիմնական բաղկացուցիչ

ամբիոններում,

կուրսային

աշխատանքն
մասն է, որն
և

ավարտական

աշխատանքներ, մագիստրոսական թեզեր գրելիս:
Ամբիոններում հետևողական աշխատանքներ են տարվել ուսանողների հետ:
Ուսումնական
հաստատվել

ժամանակացույցի
են

մագիստրոսական

կուրսային
թեզերը:

համաձայն՝

ամբիոնների

աշխատանքները,
Այդ

ոլորտում,

նիստերում

ավարտական
սակայն,

կան

քննարկվել

աշխատանքներն
լուրջ

և
ու

թերացումներ՝

պայմանավորված հիմնականում ակադեմիական ազնվության սկզբունքների խախտման
հետ: Կուրսային, ավարտական և մագիստրոսական աշխատանքներում մեծ մասամբ
բացակայում է ուսանողի ինքնուրույնությունը, շատ են գրագողության դեպքերը, որոնք,
ընդհանուր առմամբ, մնում են անվերահսկելի ու անպատժելի: Անհրաժեշտ է ամբիոնների
նիստերում պարբերաբար քննարկել ակադեմիական բարեվարքության խնդիրները,
բարձրացնել ուսանողի հետ տարվող աշխատանքների արդյունավետությունը, խթանել
ուսանողի ինքնուրույնությունը: Այդ ոլորտում անելիք շատ կա, ինչը ռազմավարական լուրջ
խնդիր է ֆակուլտետի առաջանցիկ զարգացման համար:
Հաշվետու տարում Ֆակուլտետի մեծաթիվ ուսանողներ մասնակցել են բազմաթիվ
գիտաժողովների, սենինարների ինչպես մեր համալսարանում, այնպես էլ ՀՀ և ԼՂՀ
բուհերում: Պետք է ասել, որ հաշվետու տարում համալսարանում ՈՒԳԸ ստեղծմամբ
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բավականաչափ աճեց ուսանողների ներգրավվածությունը գիտական աշխատանքներում:
Սակայն դեռևս ակտիվ չի գործում ֆակուլտետի գիտական ընկերությունը, որի ոչ
նպատակասլաց աշխատանքը չի կարող նպաստավոր լինել ֆակուլտետի ուսանողության
գիտական հետաքրքրությունների ձևավորման համար:
2017 թվականի մայիսի 11-12-ը ֆակուլտետում մասնագիտական ամբիոնների
համատեղ ուժերով կազմակերպվեց երկօրյա ուսանողական գիտական նստաշրջան՝
նվիրված ԳՊՀ-ի հիմնադրման 50-ամյակին: Գիտաժողովը կազմակերպվել էր բարձր
մակարդակով և ընդգրկում էր ֆակուլտետի մասնագիտական բոլոր ուղղությունները:
Գիտաժողովին զեկուցումներ ներկայացրին ֆակուլտետի 22 ուսանողներ:
Հաշվետու

տարում

ուսանողների

հետ

տարվող

գիտահետազոտական

աշխատանքներում հատկապես ակտիվ են եղել Պատմության, Հայոց լեզվի և գրականության,
Իրավագիտության ամբիոնը: Առանձին ուսանողական գիտաժողովներ են կազմակերպվել
Պատմության ամբիոնի կողմից՝ նվիված Անիի 1055-ամյակին, Իրավագիտության ամբիոնի
կողմից՝ նվիրված Հովսեփ Էմինի 290-ամյակին և առաջին հայկական սահմանադրության՝
«Որոգայթ փառացի» 230-ամյակին: Վերջին երկու գիտաժողովներում ընդգրկված էին նաև
դասախոսներ:
Ուսանողների հետ արտալսարանային և դաստիարակչական աշխատանք
2016-2017 ուս. տարվա ընթացքում ֆակուլտետում քայլեր են ձեռնարկվել, ըստ գործող
կարգի, ուսումնական խորհրդատուների ինստիտուտի ձևավորման ուղղությամբ:
Ակադեմիական խմբերին կցվել են խորհրդատուներ, որոնց կատարած աշխատանքը,
սակայն, ավելի շատ կուրսղեկական աշխատանք է և դեռևս չի համապատասխանում
«Ուսումնական խորհրդատուների գործունեության» կարգում սահմանված պահանջներին:
Ինստիտուտը

ենթակա

է

բարելավման,

ինչին

մեծապես

կնպաստի

ուսումնական

խորհրդատուի աշխատանքի համար որոշակի ժամաքանակի կամ, սահմանված կարգով,
աշխատավարձի հատկացումը՝ ըստ նույն կարգի թիվ 1.7. կետի:
Ուսանողներին օգնելու, նրանց ուսումնառության գործընթացը կազմակերպելու,
ուսումնական

պլանները

իրականացնելու,

ուսումնական

կարգապահությունը

բարձրացնելու, ուսանողների իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչպես նաև
ուսումնառության տարբեր փուլերում գիտելիքների գնահատման ու վերջնարդյուքների
ձևավորման սկզբուքնենրը պարզաբանելու համար խիստ անհրաժեշտ է բարելավել
խորհրդատուների ինստիտուտը համալսարանում: Ֆակուլտետը սպասարկող ամբիոնների
կողմից խորհրդատուների աշխատանքի անբավարար լինելը դիտվել է որպես թույլ կողմ,
սահմանվել են նաև առկա վտանգներն ու հնարավորությունները:
Ուսանողների հետ արտալսարանային ու դաստիարակչական աշխատանքները
ֆակուլտետում առավել պլանաչափ կազմակերպվում են դեկանատի և անձամբ ամբիոնների
վարիչների կողմից: Ուսանողների հետ պարբերական խորհրդատվական աշխատանքներ են
իրականացնում ֆակուլտետի գործավարները:
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Մասնագիտական կողմնորոշման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներ
Երիտասարդութան շրջանում մասնագիտական կողմնորոշում անցկացնելու նպատակով
վերջին տարիներին համալսարանում մեծ ծավալի աշխատանքներ են տարվում, որից
անմասն չի մնում նաև ՀՀՄ ֆակուլտետը:
Այսուհանդերձ, մասնագիտական կողմնորոշման առումով ֆակուլտետի կողմից տարվող
աշխատանքները

դեռևս

բավարար

չեն:

Տարբեր

համայնքներում

ու

դպրոցներում

դիմորդների, նրանց ծնողների, մանկավարժական կոլեկտիվների և այլ շահակիցների հետ
հանդիպումներից պարզվում է, որ այդ շրջանակները դեռևս քիչ են տեղեկացված Գորիսի
պետական համալսարանի մասնագիտությունների, մարզի համար դրանց կարևորության,
աշխատաշուկայում

մեր

թողարկած

մասնագետների

պահանջարկված

լինելու,

համալսարանի ընդունելության արտոնյալ համակարգի, վարձավճարների համեմատաբար
ցածր լինելու և ընդհանրապես համալսարանի այլ առավելությունների մասին:
Հաշվի

առնելով

այս,

ինչպես

նաև

այն հանգամանքը,

որ

այսօր

դիմորդների

հավաքագրման առումով բուհերի միջև ընթանում է կոշտ մրցակցություն, ֆակուլտետի
յուրաքանչյուր ամբիոն մեծ պատասխանատվությամբ պետք է մոտենա մասնագիտական
կողմնորոշման աշխատանքներին և ամբողջ կոլեկտիվի աշխատանքով է հնարավոր միայն
ապահովել ուսանողական անհրաժեշտ համակազմ, ինչն էլ հանդիսանում է համալսարանի
բոլոր ծրագրերի իրականացման գլխավոր նախապայմանը:
Ֆակուլտետի ուսանողական կյանքի կազմակերպում
Հաշվետու ժամանակաշրջանում ֆակուլտետի ուսանողները ակտիվորեն մասնակցել են
համահամալսարանական

և

ներֆակուլտետային

միջոցառումներին:

պատասխանատու ամբիոնները, ուսանողական խորհուրդը
համատեղ
կազմակերպել
են
ուսումնաժամանցային,

Դեկանատը,

և նորաստեղծ ՈՒԳԸ-ն
ուսումնագիտական
և

ուսումնամարզական միջոցառումներ:
Սեպտեմբերի

1-ին

գիտելիքի

և

դպրության

օրը,

երբ

համալսարանի

բակում

հանդիսվորությամբ բացվեց Շահան Նաթալիի կիսանդրին, ֆակուլտետը կազմակերպեց
գրական ընթերցումներ՝ նվիրված մեծանուն հայորդուն:
Ֆակուլտետի դեկանատը կազմակերպչական աշխատանքներ է իրականացրել նաև
առաջին կուրսեցիների երդման արարողության համար, ինչը դարձել է Ֆակուլտետի
ուանողության սիրված տոնը: Այդ օրը նրանք ստանում են նաև ուսանողական տոմսերը և
ստուգարքային գրքույկները: Ֆակուլտետի ուսանողության համար սահմանվել է ուխտագիր՝
հետևյալ բովանդակությամբ.
Ես Գորիսի պետական համալսարանի ուսանողս.
 Իմ հայրենիքի իսկական քաղաքացին եմ, գործում եմ ելնելով ազգային շահերից ի
բարօրություն հայոց պետականության:
 Սիրում եմ իմ ընտանիքը, իմ համայնքը, իմ երկիրը, աշխարհն ու մարդկանց:
 Ընդունվել եմ ԳՊՀ կրթություն ստանալու նպատակով ԳՊՀ կանոնադրությանը և այլ
իրավական ակտերին համապատասխան:
 Ընդունում եմ համալսարանի ներքին կարգապահական կանոնների պահանջները:
 ԳՊՀ-ում գտնվելու իմ ամբողջ ժամանակը նվիրում եմ բացառապես ուսումնառությանը
և հանրօգուտ գործունեությանը:
 Սիրում եմ իմ մասնագիտությունը և մշտապես կուտակում եմ գիտելիքներ:
 Մարդկային բարձր հատկանիշներ կրող անձ եմ:
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 Լիիրավ տերն եմ հայ ժողովրդի հոգևոր ու նյութական արժեքների:

Ֆակուլտետի ՈՒԽ նախաձեռնությամբ 2016թ. դեկտեմբերի 3-ին տեղի ունեցավ
գրական ցերեկույթ՝ նվիրված Սերո Խանզադյանի 101-ամյակին:
Անցկացվեց Էսսեների մրցույթ՝ «Համալսարան՝ իմացության շտեմարան» թեմայով՝ նվիրված
ԳՊՀ-ի 50-ամյակին:
Ֆակուլտետի «Հայոց լեզվի և գրականություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի
ուսանողուհի Սոնա Ալավերդյանի՝ «Լավագույն ուսանող»-2016 հանրապետական մրցույթում
հայագիտության ոլորտում 1-ին տեղը գրավելու առթիվ ֆակուլտետի դեկանատի և ՈՒԽ
նաձառենությամբ մարտի 6-ին կազմակերպվեց շնորհավորանքի ցերեկույթ:
Մայիսի 18-ին Թանգարանների միջազգային օրվա առթիվ Պատմության ամբիոնի
նախաձեռնությամբ

թանգարանում

կազմակերպվեցին

ուսանողական

ճանաչողական

ընթերցումներ՝ «Մենք զոհվեցինք, որ դուք ապրեք» խորագրով՝ նվիրված ապրիլյան
հերոսներին:
ՀՀՄ ֆակուլտետի «Մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի
ուսանողուհի Լիանա Դավթյանը փորձուսուցման ընթացքում Ակների միջնակարգ դպրոցի 2րդ դասարանի աշակարտների հետ կազմակերպել էր «Խաղաղություն և հաղթանակ»
խորագրով ռազմահայրենասիրական միջոցառում՝ նվիրված մայիսյան հաղթանակներին:
2017թ. հունիսին ԵՊՀ-ի, «Ֆրիդրիխ Էրբերտ» և «Ուրբան կայուն զարգացման
հիմնադրամների կողմից ֆակուլտետի ուսանողության համար կազմակերպվեց կլոր-սեղան՝
եվրամիության ինտեգրացիոն գործընթացների վերաբերյալ:
Ֆակուլտետի ՈՒԽ նախաձեռնությամբ Ակսել Բակունցի ծննդյան 118-ամյակի առթիվ
տուն-թանգարանում կազմակերպվեց գրական ցերեկույթ:
Հուլիսի 8-ին՝ Ակսել Բակունցի մահվան 80-րդ տարելիցի առթիվ ֆակուլտետի ՈՒԽ-ի
և «Միրհավ» գրական ակումբի նախաձեռնությամբ թանգարանում կազմակերպվեց հուշցերեկույթ՝ «Ցավդ ինչպե՞ս պատմեմ» խորագրով:
2017 թվականի սեպտմեբրին Օտար լեզուների ամբիոնի և ՈՒԳԸ նախաձեռնությամբ
կազմակերպվեց գրական հանդիպում արձակագիր Դիանա Համբարձումյանի հետ:
2017

թվականի

սեպտեմբերի

27-ին

ֆակուլտետի

ՈՒԽ

նաձառենությամբ

կազմակերպվեց արիության դաս-ցերեկույթ՝ նվիրված Շահան Նաթալիին:
2017 թ. նոյեմբերի 2-ի ֆակուլտետի ՈՒԽ-ի և «Միրհավ» գրական ակումբի հետ
Ալբերտ Իսաջանյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ կազմակերպվեց այց Քարահունջ և
ծաղկեդրում գրողի շիրմաքարին: Ծաղկեդրման արարողությունն ուղեկցվեց գրական
ընթերցումներով:
Ֆակուլտետում

ուսանողների

համար

կազմակերպվել

են

նաև

բաց

դասախոսություններ (Թամար Անդրեասյան, «Լևոն Բաշալյան. մարդը, քաղաքացին, գրողը»,
Թ.Մարության. «Կանայք Ակսել Բակունցի կյանքում», որը կազմակերպվեց Բակունցի տունթանգարանում, Գևորգ Ստեփանյան. «Համազասպ Սրվանձտյանց. ազգային-ազատագրական
շարժման նվիրյալը»):
Հաշվետու տարում Ֆակուլտետի ուսանողները ակտիվորեն մասնակցել են տարբեր
հասարակական կազմակերպությունների ու հիմնադրամների կողմից կազմակերպված
հանրապետական միջոցառումներին, սեմինարներին, կլոր սեղաններին ու բանավեճերին:
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Ենթակառուցվածքներ և 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 երկու հերթով: Հեռակա ուսուցման բաժնի որոշ
մասնագիտությունների գծով ուսումնական պարապմուքների կազմակերպման համար
օգտագործում ենք ԳՊՀ 1-ին մասնաշենքի ուսումնական լսարանները և գրադարանի
մասնաշենքը:
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: Ի դեպ, Ստեփանոս Օրբելյանի անվան կաբինետի
գրականությունը հաշվետու տարում հաշվառվել ու ցուցակագրվել է և կազմում է 292 կտոր:
Հաշվառվել են նաև քարտեզները:
Թեև գրադարանում առկա նոր սարքավորման միջոցով էլեկտրոնային գրքաֆոնդը
անընդհատ համալրվում է ֆակուլտետի համար անհրաժեշտ գրականությամբ, ինչպես
ֆակուլտետում, այնպես էլ ԳՊՀ-ի գրադարանում առկա գրականությունը դեռևս չի
բավարարում ֆակուլտետի կրթական պահանջները:
ՀՀՄ ֆակուլտետի ռազմավարական խնդիրների իրականացումը 2017-2018 ուստարում
ենթադրում է՝


Ակտիվացնել մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները դիմորդների
ներգրավման, հանրակրթական դպրոցների աշակերտներին ՀՀՄ ֆակուլտետի
մասնագիտություններին
պահանջների

ծանոթացնելու,

վերաբերյալ

դրանց

անհրաժեշտ

նկատմամբ

աշխատաշուկայի

տեղեկատվություն

տրամադրելու

ուղղությամբ



Ուսումնասիրել աշխատաշուկայի պահանջները, գործատուների ակնկալիքները:
Ուսուցման բովանդակությունն ու գործնական գիտելիքները համապատասխանեցնել
աշխատաշուկայի

պահանջներին՝

ըստ

Սյունիքի

մարզի

զարգացման

առաձնահատկությունների:


Ուսումնական գործընթացի արդյունավետության բարձրացում:



Ապահովել առարկայական ծրագրերի շարունակական թարմացում, ակնկալվող
մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների հստակ
սահմանում,

կրթական

ելքային

գործատուների պահանջներին:

արդյունքների

համապատասխանեցում
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Ուսումնական գործընթացում կրեդիտային համակարգի բոլոր բաղադրիչների
հետևողական կիրառում, դրանց արդյունավետության բարձրացում, ուսանողներին
համակարգի վերաբերյալ լայն իրազեկում:



Ամբիոններում իրականացնել դասալսումներ և վերլուծել արդյունքները:



Կամընտրական

դասընթացների

վերաբերյալ

ուսանողների

իրազեկության

բարձրացում:


Ուսանողների

գնահատման

համակարգի

կատարելագործում,

գնահատման

օբյեկտիվության ապահովում:


Մագիստրոսական կրթական համակարգի բարելավում, ուսանողական համակազմի
ավելացում:



Բարձրացնել պրակտիկաների արդյունավետությունը: Պրակտիկաների ծրագրերը
նպատակամղել ուսանողների գործնական կարողությունների ու հմտությունների
լիարժեք ձևավորմանը, նրանց, որպես մասնագետի, կոնկրետ մասնագիտական
աշխատանքի նախապատրաստելը:



Ամփոփիչ

ատեստավորման

գործընթացի

բարելավում՝

ավարտական

աշխատանքների ու մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության արդյունքնում
ուսանողների
կողմից
ձեռքբերած
ուսումնական
վերջնարդյունքների
մասնագիտական կարողությունների օբյեկտիվ գնահատման նպատակներով:


և

Ամբիոնների գերակա գիտական ուղղությունների հստակեցում, գիտական ներուժի,
դասախոսների գիտական հետաքրքրությունների նպատակային ուղղորդում՝ ըստ
կարողությունների,

նախասիրությունների,

արդիական

ու

տարածաշրջանային

խնդիրների:


Բարձրացնել ուսումնական խորհրդատուների աշխատանքի արդյունավետությունը,
բացահայտել
ուսանողների
կրթական
կարիքները
և
կազմակերպել
խորհրդատվություններ:



Դասավանդման մեթոդների անընդհատ կատարելագործում, ավանդական և արդի
մեթոդների

արդյունավետ

համադրում,

համագործակցային,

փոխներգործուն,

ինտերակտիվ և այլ նորարակական կրթական տեխնոլոգիաների կիրառում:


Ուսանողներին պարբերաբար ծանոթացնել համալսարանի գործունեությունը
կանոնակարգող
իրավական
փաստաթղթերին՝
կանոնակարգերին
ու
ընթացակարգերին:



Ուսանողների

շրջանում

գիտահետազոտական

աշխատանքների

շրջանակների

ընդլայնում: Գիտական հետաքրքրություններ ունեցող ուսանողների ներգրավում


ներբուհական և հանրապետական գիտաժողովներում:
Գիտելիքների դերի արժևորում ուսանողների շրջանում, ուսման նկատմամբ գիտակից
և պատասխանատու վերաբերմունքի ձևավորում: Կրթադաստիարակչական, հոգևորմշակութային և այլ բնույթի միջոցառումների, ինտելեկտուալ վիկտորինաների
կազմակերպում:



Պահպանել հետադարձ կապ ֆակուլտետի շրջանավարտների հետ:



Հասարակայնության

հետ

կապերի

ու

լրատվության

բաժնի,

ուսումնական

ստորաբաժանումների, ուսանողական կառույցների, գործատուների և այլ շահագրգիռ
կազմակերպությունների ընդգրկումով` ֆակուլտետի գովազդարշավի ընդլայնում և
ակտիվացում:
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10.3. Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Գորիսի պետական համալսարանի ճարտարագիտության և տնտեսագիտության
ֆակուլտետը, որպես գիտակրթական գործունեություն իրականացնող կառուցվածքային
ստորաբաժանում,
կանոնադրությամբ,

ղեկավարվելով
ինչպես

նաև

ՀՀ

օրենսդրությամբ,

ԳՊՀ

կառավարման

ԳՊՀ

կանոնադրությամբ,

մարմինների,

իր

ֆակուլտետի

կառավարման մարմինների` իրենց իրավասության շրջանակում ընդունած իրավական
ակտերով,

2016-2017

ուստարում

իրականացրել

է

բարձրագույն

մասնագիտական

կրթություն` ըստ կրթական ծրագրի և ուսուցման ձևի հետևյալ մասնագիտություններով.
Բակալավրի կրթական ծրագիր`


Էլեկտրոնիկա- առկա,



Էլեկտրաէներգետիկա- առկա, հեռակա,



Տնտեսագիտություն- առկա, հեռակա,



Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում- առկա, հեռակա:

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր`


Տնտեսագիտության տեսություն- առկա:

Ֆակուլտետի գործունեությունը հաշվետու ուսումնական տարում իրականացվել է`
համաձայն ֆակուլտետի խորհրդում հաստատված տարեկան աշխատանքային պլանի և ըստ
ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի:

Կրթական գործընթացը կազմակերպվել է

կրեդիտային հենքով կազմված և ԳՊՀ գիտական խորհրդում հաստատված ուսումնական
պլաններով:
Ֆակուլտետը հաշվետու ուստարում ունեցել է 3 ամբիոն` «Էլեկտրոնիկայի և
էլեկտրաէներգետիկայի», «Տնտեսագիտության» (այժմ` Տնտեսագիտության և կառավարման)
և «Օտար լեզուների»: Վերջինս ԳՊՀ գիտական խորհրդի 2017թ. օգոստոսի 31-ի նիստի
որոշմամբ,
ուսումնական
գործընթացի
բարձրացնելու
նպատակով,
ելնելով

կազմակերպման
արդյունավետությունը
ամբիոնի
առարկայական
ծրագրերից,

ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի կառուցվածքից հանվել է և կցվել
հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետին:
Ուսանողական համակազմը: Ֆակուլտետի ուսանողների ընդհանուր թիվը 2016-2017
ուստարվա սկզբում եղել է 353, որից 101-ը (16 անվճար) առկա ուսուցման բակալավրիատում
(ակադեմիական խմբերի թիվը` 8), 37-ը (4 անվճար) առկա ուսուցման մագիստրատուրայում
(ակադեմիական խմբերի թիվը` 2) և 215-ը` հեռակա ուսուցման բակալավրիատում
(ակադեմիական խմբերի թիվը` 10): Ֆակուլտետում արտոնություն ունեցող ուսանողների
թիվը կազմել է 12-ը, որից 7-ը զոհված ազատամարտիկի երեխաներ են, 3-ը` մանկուց
հաշմանդամներ, 2-ը՝ 2-րդ խմբի հաշմանդամներ: 2016-2017 ուսումնական տարվա սկզբում
ֆակուլտետի ուսանողների ընդհանուր քանակային ցուցանիշները` ըստ կրթական ծրագրի և
ուսուցման ձևի, բերված են աղյուսակ 1-ում:

Աղյուսակ 1. 2016-2017 ուսումնական տարվա սկզբում ֆակուլտետի ուսանողների
քանակային ցուցանիշները` ըստ կրթական ծրագրի և ուսուցման ձևի
Կրթական

Ուսուցման

ծրագիրը

ձևը

Ուսանողների թիվը` այդ թվում
անվճար

վճ.

արտոն.

ընդամենը

Ակադեմիական
խմբերի թիվը
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Բակալավր
Մագիստրատուրա

առկա

16

84

1

101

8

հեռակա

-

205

10

215

10

առկա

4

32

1

37

2

20

321

12

353

20

Ընդամենը

Ուսանողական

շարժը:

2016-2017

ուստարում

ֆակուլտետի

ուսանողներից

ժամկետային զինծառայության են մեկնել 58 ուսանողներ (38 ուսանող` հեռակա ուսուցման
համակարգից, 20 ուսանող` առկա համակարգից), իսկ ժամկետային զինծառայությունն
ավարտելուց հետո իրենց ուսանողական իրավունքները վերականգնել են 31 ուսանողներ (24
ուսանող`

հեռակա

ուսուցման

համակարգում,

7

ուսանող`

առկա

համակարգում):

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ զորացրվելուց հետո ուսանողները հիմնականում
կրթությունը շարունակում են հեռակա ուսուցման համակարգում:
Հաշվետու ուստարում կրթությունը շարունակելու նպատակով այլ բուհից ԳՊՀ
ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետ են տեղափոխվել 9 ուսանողներ,
որից 7-ը հեռակա ուսուցման կրթաձևով, 2-ը` առկա:
Հաշվետու

ուստարում

միջին

մասնագիտական

հաստատություններից

ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետ են ընդունվել 3 ուսանողներ, իսկ 2րդ բարձրագույն կրթություն ստանալու նպատակով` 1 ուսանող:
Կրթությունը ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման համակարգում

շարունակելու

նպատակով առկա ուսուցման համակարգից տեղափոխվել են 9 ուսանողներ, իսկ հեռակա
ուսուցման համակարգից առկա ուսուցման համակարգ են տեղափոխվել 2 ուսանողներ:
Ակադեմիական ու ֆինանսական պարտքերի պատճառով 2016-2017 ուստարում
ֆակուլտետից ազատվել են ընդհանուր թվով 14 ուսանողներ (այդ թվում՝ 11 ուսանող
հեռակա կրթաձևից, 1 ուսանող՝ առկա կրթաձևից (բակալավր) և 2 ուսանող`
մագիստրատուրայից), իսկ ուսանողական իրավունքները վերականգնել են 5 ուսանողներ:
Ուսումնական

պարապմունքներից

անհարգելի

բացակայությունների

համար

7

ուսանող ստացել է նկատողություն, 2–ը` խիստ նկատողություն:
Ուսման վարձավճարների հավաքագրումը, կրթաթոշակների հատկացումը, ուսման
վարձավճարի մասնակի փոխհատուցումը: Հաշվետու ուսումնական տարում ֆակուլտետի
դեկանատը հետևողական է եղել ուսման վարձավճարները ժամանակին հավաքագրելու
գործում: Ուսանողների վճարած ուսման վարձավճարները առկա և հեռակա բաժիններում
հաշվետու ուսումնական տարում կազմել է 77.642.825 դրամ:
Ուսումնական տարվա սկզբում կնքվել են պայմանագրեր առկա և հեռակա բաժինների
բոլոր ուսանողների հետ, նշանակվել են կրթաթոշակներ և
վարձավճարի մասնակի փոխհատուցումներ ըստ տարակարգերի:

հատկացվել

ուսման

Հաշվետու ուստարվա 2 կիսամյակներում ֆակուլտետում ընդհանուր ուսման վարձի
մասնակի զեղչը կազմել է 7.249.500 դրամ, որը կազմում է ընդհանուր վարձավճարի 9.34%-ը:
Պետպատվերով սովորողների, կրթաթոշակ ստացողների և ուսման վարձավճարի մասնակի
փոխտահուցման իրավունքից օգտվողների ցուցակները նախ հաստատվել է ֆակուլտետի,
այնուհետև համալսարանի մանդատային հանձնաժողովի կողմից:
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Ֆակուլտետի խորհուրդը: Ֆակուլտետի խորհրդի կազմը` բաղկացած 19 անդամներից,
հաշվետու ուսումնական տարվա սկզբին հաստատվել է ռեկտորի կողմից: Հաշվետու
ուսումնական տարում գումարվել է ֆակուլտետի խորհրդի 8 նիստ, որոնցում քննարկվել,
որոշումներ են ընդունվել 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
հարցերի վերաբերյալ: Ուսումնական տարվա երկու կիսամյակներում ուսումնական
պլանները և առարկայական ծրագրերը ընդհանուր առմամբ կատարվել են, դասախոսները
հիմնականում

առաջնորդվել

են

կրեդիտային

ուսուցման

պահանջներով:

Ընթացիկ

ստուգումները կազմակերպվել են համակարգչային թետավորմամբ, իսկ կիսամյակային
քննությունները՝ բանավոր:
Ֆակուլտետի առաջադիմությունը: Ֆակուլտետի 2016-2017 ուստարվա ընդհանուր
առաջադիմությունը` ըստ մասնագիտությունների, առանձին կիսամյակներով ներկայացված
է աղյուսակ 2-ում:

Աղյուսակ 2. Ֆակուլտետի 2016-2017 ուսումնական տարվա առաջադիմությունը`
ըստ մասնագիտությունների և քննաշրջանների
Առաջադիմությունը, %
աշնանային
բակալավր բակալավր
առկա
հեռակա

Մասնագիտությունը

Էլեկտրոնային
տեխնիկա,
Էլեկտրաէներգետիկա
Էլեկտրաէներգետիկա
Ձեռն. տնտ. և
կառավարում
Ձեռն. տնտ. և
կառավարում
Տնտեսագիտության
տեսություն

մագիստր.

գարնանային
բակալավր բակալավր
մագիստր.
առկա
հեռակա

65

-

-

71

-

-

-

73

-

-

61

-

94

-

-

90

-

-

84

-

-

76
84

-

-
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Ամփոփիչ ատեստավորում: Ֆակուլտետի 2016-2017 ուստարվա ավարտական խմբերի
ամփոփիչ քննաշրջանն անցկացվել է 2017թ. մայիս ամսին` ռեկտորի կողմից հաստատված
ժամանակացույցով: Ամփոփիչ ատեստավորումների արդյունքները բերված են աղյուսակ 3ում և աղյուսակ 4-ում:

Աղյուսակ 3. Ֆակուլտետի 2016-2017 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորումների
արդյունքները առկա ուսուցման համակարգում:
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում, առկա, բակալավր,
15 ուսանող
Ամփոփիչ քննություն

Ավարտական աշխատանքի
պաշտպանություն
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Գերազանց

Լավ

Բավարար

Գերազանց

Լավ

Բավարար

9

2

4

9

3

3

Գերազանցության դիպլոմով ավարտած ուսանողներ - 2
Տնտեսագիտության տեսություն, առկա, մագիստրատուրա, 19 ուսանող
Մագիստոսական թեզի պաշտպանություն
Գերազանց

Լավ

11

Բավարար

8

-

Էլեկտրաէներգետիկա, առկա, բակալավր, 6 ուսանող
15 ուսանող
Ամփոփիչ քննություն

Ավարտական աշխատանքի
պաշտպանություն

Գերազանց

Լավ

Բավարար

Գերազանց

Լավ

Բավարար

3

1

2

3

1

2

Աղյուսակ 4. Ֆակուլտետի 2016-2017 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորումների
արդյունքները հեռակա ուսուցման համակարգում
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտությունը և կառավարում, հեռակա,
բակալավր, 24 ուսանող
Առարկա - ՁՏԿ

Առարկա - Միկրոտնտեսագիտություն

Գերազանց

Լավ

Բավարար

Գերազանց

Լավ

Բավարար

8

5

11

8

5

11

Էլեկտրաէներգետիկա, հեռակա, բակալավր, 21 ուսանող
Ամփոփիչ քննություն

Ավարտական աշխատանքի
պաշտպանություն

Գերազանց

Լավ

Բավարար

Գերազանց

Լավ

Բավարար

-

9

12

-

9

12

Ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքներով հաշվետու ուստարում ֆակուլտետի
առկա ուսուցման բաժինն ավարտել է 40 ուսանող, իսկ հեռակա բաժինը` 45 ուսանող,
ընդամենը` 95 ուսանող:
Պրակտիկա: Հաշվետու տարում բավարար մակարդակով կազմակերպվել են
ֆակուլտետի ուսանողների արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաները:
«Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտության առկա
և հեռակա բաժինների ուսանողների արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաները
անցկացվել են հետևյալ կազմակերպություններում`



«Արարատ» բանկի Գորիսի մասնաճյուղ,
Գորիսի տարածքային հարկային տեսչություն,



«Տաթևեր» ընկերություն,



«Դիանա» հյուրանոցային համալիր,



«Կրեդեբ» հաշվապահական կենտրոն,



«Գորիսի Գամմա» ԲԲԸ,
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ԱուգմենտԱր և Ինստիգեյթ ընկերություններ,



ՎՏԲ-Հայաստան բանկի Գորիսի մասնաճյուղ,



«Հայկ-Ժոս» ՍՊԸ,



Գորիսի միկրոշարժիչների գործարան:

«Էլեկտրոնային տեխնիկա» և «էլեկտրաէներգետիկա» մասնագիտությունների առկա և
հեռակա բաժինների ուսանողների արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաները
անցկացվել են հետևյալ կազմակերպություններում`


«Արմենտել» ՓԲԸ Գորիսի մասնաճյուղ,



«Գորիսի Գամմա» ԲԲԸ



«Քոնտուր գլոբալ հիդրոկասկադ» ՓԲԸ



Հայաստանի ԲԷՑ Գորիս մասնաճյուղ:

Պրակտիկաները
համապատասխան
հաշվետվությունները:

անցել

են

ամբիոններ

կազմակերպված
են

Ուսանողների

և

ներկայացրել
պրակտիկայի

արդյունավետ:
պրակտիկայի

ընթացքում

Ուսանողները
օրագրերը

և

ստացած գործնական

գիտելիքները գնահատվել են պրակտիկայի կազմակերպության կողմից տրամադրված
ղեկավարի և համալսարանի կողմից կցված ղեկավարի կողմից:
Պրոֆեսորադասախոսական կազմ և ուսումնական բեռնվածություն:
2016-2017 ուստարում ֆակուլտետում աշխատել է 34 աշխատակից, այդ թվում`
մասնագիտական ամբիոնների 31 դասախոսներ (որոնցից 4-ը արտաքին համատեղությամբ,
1-ը` ներքին համատեղությամբ), 1 լաբորանտ, 1 գործավար, համակարգչային լսարանկաբինետի 1 պատասխանատու:
Հաշվետու տարում ֆակուլտետի աշխատակիցների քանակական բաշխումն ունի
հետևյալ տեսքը (աղյուսակ 5).

Աղյուսակ 5. 2016-2017 ուստարում ֆակուլտետի աշխատակիցների քանակական բաշխումը
Աշխատակիցների թիվը
Ամբիոնը

Ուսումնաօժանդակ
կազմ

Դասախոս

Օտար լեզուների ամբիոն

14 (7-ը ներքին և
արտաքին
համատեղությամբ)
10 (1 արտաքին
համատեղությամբ)
7

Դեկանատ

-

Էլեկտրոնիկայի և
էլեկտրաէներգետիկայի ամբիոն
Տնտեսագիտության ամբիոն

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

31

Ընդ.

1 լաբորատորիաների
պատասխանատու

15

-

10

1 գործավար
1 համակարգչ.
լսարանի պատասխ.
3

7
2
34

Ֆակուլտետի հիմնական հաստիքային կազմից գիտական աստիճան ունեն 10
դասախոս, գիտական կոչում` 11 դասախոս (աղյուսակ 6):

Աղյուսակ 6. ֆակուլտետում գիտական աստիճան և կոչում ունեցող հիմնական հաստիքով
աշխատող դասախոսների թիվը

ԳՊՀ 2016-2017 ուստարվա հաշվետվություն
Գիտ. աստիճան
ունեցող
դասախոսներ
5
4
1
10

Ամբիոնը
Էլեկտրոնիկայի և էլեկտրաէներգետիկայի
Տնտեսագիտության
Օտար լեզուների
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Գիտ. կոչում
ունեցող
դասախոսներ
5
5
1
11

Ժամաքանակ: Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի 2016-2017
ուստարվա ընդհանուր ժամաքանակը և ծանրաբեռնվածությունը՝ ըստ ամբիոնների բերված
է աղյուսակ 7-ում:
Ընդհանուր առմամբ պետք է նշել, որ վերջին տարիներին, պայմանավորված
ուսանողական համակազմի թվաքանակի նվազմամբ, ինչպես նաև նոր ուսումնական
պլանների ներդրմամբ, նվազել է ուսումնական գործընթացի համար օգտագործվող
ժամաքանակը:

Էլեկտրոնիկայի և

բեռնվածքը

Միջին ուս.ումնական

ժամավճարային ֆոնդ

Ուղղվել է

վրա բաշխվել է

Հաստիքային կազմի

բեռնվածքը

ուսումնական

Փաստացի

ստորաբաժանումներից

Ստացված այլ

ստորաբաժանումների

Տրված այլ

Հաստիքների թիվը

բեռնվածք

Ամբիոնը

ուսումնական

Աղյուսակ 7. Ֆակուլտետի 2016-2017 ուստարվա ընդհանուր ժամաքանակը և
ծանրաբեռնվածությունը՝ ըստ ամբիոնների

Հաշվարկային

88

5203

8

30

969

6067

5827

240

728

Տնտեսագիտության

7561

8

852

80

6789

6130

659

766

Օտար լեզուների

3007

4,125

-

49

3056

3056

-

741

20.125

882

1098

15912

15013

899

746

էլեկտրաէներգետիկայի

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2016-2017

15771

ուստարում

ժամաքանակի

փոփոխություն

(նվազում) է

կատարվել

ամբիոնների ժամաքանակների մեջ: Այդ իրողությունն ուղղակի ազդեցություն ունի
պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հաստիքների ձևավորման վրա:
Գիտահետազոտական գործունեություն: Չնայած այն հանգամանքին, որ հաշվետու
շրջանում ֆակուլտետի ամբիոնների ուշադրության կենտրոնում են գտնվել նրանց
աշխատակիցների կողմից իրականացվող գիտահետազոտական ու գիտամեթոդական
աշխատանքների,

տարբեր

գիտաժողովներին

նրանց

մասնակցության,

աշխատանքների տպագրության հարցերը, այնուամենայնիվ
սուբյեկտիվ

պատճառներով

այս

ուղղությամբ

մասնավորապես`
 խիստ նվազել է հրատարակումների քանակը,

առկա

մի շարք
են

լուրջ

կատարված
օբյեկտիվ

ու

թերացումներ,
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 ամբիոններում

խիստ

ցածր

է

գիտահետազոտական

աշխատանքներում

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընդգրկվածության աստիճանը,
 ամբիոնների

աշխատակիցներն

ակտիվ

մասնակցություն

չեն

ցուցաբերում

հանրապետական ու միջազգային գիտաժողովների աշխատանքներին,
 ամբիոնների

աշխատակիցների

կողմից

գիտական

հետազոտությունները

հիմնականում իրականացվում են անհատական նախաձեռնությունների ձևով,
 բացակայում են ամբիոնների միջև գիտահետազոտական աշխատանքների գծով
փոխհամագործակցությունը,
 ֆակուլտետի

խորհրդի

նիստերում

գրեթե

չեն

քննարկվել

ամբիոնների

գիտահետազոտական աշխատանքներին առնչվող հարցեր,
 ամբիոնները գրեթե չեն նախաձեռնում և կազմակերպում գիտական նստաշրջաններ,
սեմինարներ, կլոր սեղաններ և գիտական բանավեճեր և այլն:
Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետում, ըստ ամբիոնների, 20162017 ուստարում կատարված գիտահետազոտական աշխատանքների վիճակագրությունը
բերված է աղյուսակ 7-ում:

Աղյուսակ 8. Գիտահետազոտական աշխատանքների վիճակագրությունը
Ամբիոնը

Գիտ. հոդվածների
թիվը

Ուսումնամեթոդ.
աշխատանքների
թիվը

Ընդամենը

1

1

2

2
2
5

1
2

2
3
7

Էլեկտրոնիկայի և
էլեկտրաէներգետիկայի
Տնտեսագիտության
Օտար լեզուների
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Ֆակուլտետի հիմնական խնդիրները 2017-2018 ուստարում
•

Նպաստել ֆակուլտետում կրթության որակի բարձրացմանը,

•

Աջակցել դասախոսների վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման ծրագրի
մշակմանը,

•

Նպաստել դասախոսների խրախուսման հստակ մեխանիզմների ներդրմանը,

•

Նպաստել գիտահետազոտական աշխատանքներում ՊԴ կազմի ընդգրկվածության
աստիճանի բարձրացմանը,

•

Ամբիոններում

ակտիվացնել

գիտական

նստաշրջանների,

սեմինարների

կազմակերպումը,
•

Բարելավել ուսումնական և աշխատանքային կարգապահությունը,

•

Բարելավել և առավել արդյունավետ դարձնել պրակտիկաների կազմակերպման

•

գործընթացը,
Հետևել ուսուցման կրեդիտային համակարգի պահանջների իրականացմանը,

•

Զարգացնել և ամրապնդել գործատու-համալսարան կապերը,

•

Ակտիվացնել և ընդլայնել մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները,

•

Կառուցվածքային ստորաբաժանումների, ուսանողական կառույցների, գործատուների
և այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների ընդգրկմամբ ընդլայնել և ակտիվացնել
ֆակուլտետի գովազդարշավը,
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•

Միջոցներ

ձեռնարկել

զարգացման,

ֆակուլտետի

ենթակառուցվածքների

լաբորատորիաների,

մասնագիտական

բարելավման

ու

լսարան-կաբինետների

վերազինման ուղղություններով:
•

Ակտիվորեն ընդգրկվել և գործուն աջակցություն ցուցաբերել ԳՊՀ ինստիտուցիոնալ
հավատարմագրման գործընթացի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքներին:
11. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԾՐԱԳՐԵՐ
Միջազգային

համագործակցության

և

որակի

ապահովման

բաժինը

(2017թ-ի

հոկտեմբերից՝ միջազգային համագործակցության և ծրագրերի բաժին) հաշվետու տարում
հիմնական գործառույթներն իրականացրել է միջազգային ինստիտուցիոնալ և մարդկային
ռեսուրսների կարողությունների զարգացմանը միտված ծրագրերում:
2016-2017 ուստարին հատկանշական է եղել այն առումով, որ ԳՊՀ-ում մեկնարկել են
երկու միջազգային ծրագրեր՝ Էրազմուս+ LNSS (Գրադարանային ցանցի աջակցության
ծառայություններ.
Բելառուսում`

գրադարանների

գրադարանների

արդիականացում
անձնակազմի

Հայաստանում,

զարգացման

Մոլդովայում

և

և

գրադարանային

ծառայությունների բարեփոխումների միջոցով)և Էրազմուս+ HERITAG (Բարձրագույն
կրթության

միջառարկայական

բարեփոխումներ

զբոսաշրջության

կառավարման

և

երկրատեղեկատվության ոլորտների ուսումնակրթական ծրագիր) ծրագրերը:
Էրազմուս+ (LNSS) ծրագրի համակարգողը ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան
է: Ծրագրի գործընկերներն են`
1. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա - Հայաստան
2. ԵրևանիՎ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան - Հայաստան
3. Գորիսի պետական համալսարան - Հայաստան
4. Լիմերիկի տեխնոլոգիական ինստիտուտ - Իռլանդիա
5. Կրետեի համալսարան -Հունաստան
6. Պիրամիդ խումբը - Գերմանիա
7. Բրասովի Տրանսիլվանիա համալսարան - Ռումինիա
8. Մոլդովայի պետական կառավարման ակադեմիա - Մոլդովա
9. Բելցիի Ալեկու Ռուսոյի անվան պետական համալսարան - Մոլդովա
10.Բելառուսի Հանրապետության
ակադեմիա - Բելառուս

Նախագահին

առընթեր

պետական

կառավարման

11. Բելառուսի պետական համալսարան - Բելառուս
12. Բրեստի պետական տեխնիկական համալսարան -Բելառուս
13. Գրոդնոյի ՅանկաԿուպալայի անվան պետական համալսարան -Բելառուս
Ասոցիացված գործընկերներն են`
14. Հայաստանի էլեկտրոնային գրադարանների կոնսորցիումը
15. Մոլդովայի գրադարանների կոնսորցիումը
16. Բելառուսի ազգային գրադարանը:
LNSS –ի շրջանակներում 2016-2017թթ-ին իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ և
վերապատրաստումներ:

1. LNSS ծրագրի մեկնարկային հանդիպում
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2016թ. մարտի 8-9-ը Տրանսիլվանիայի համալսարանում (Ռումինիա, Բրաշով) տեղի
ունեցավ LNSS ծրագրի մեկնարկային հանդիպումը, որին մասնակցում էին կոնսորցիումի
անդամ

հաստատությունների

ներկայացուցիչները:

Այն

հնարավորություն

տվեց

կոնսորցիումի բոլոր անդամներին ծանոթանալու համագործակցող բուհերին, նրանց
գրադարանների կարիքներին, անձնակազմին, ծրագրի ընձեռած հնարավորություններին և
մասնակից բուհերի ունեցած ակնկալիքներին, ճշգրտելու աշխատանքների ժամկետները,
հստակեցնելու

ֆինանսական

ու

տեխնիկական

հաշվետվությունների

ներկայացման

պահանջները:

2. «Անգլերեն հատուկ նպատակներով» դասընթաց
LNSS ծրագրի շրջանակում 2016թ-ի մայիսի 17-18-ը ԳՊՀ-ում անցկացվեց «Անգլերեն
հատուկ նպատակներով» խորագրով դասընթաց, որին մասնակցեցին համալսարանի
գրադարանների

աշխատակիցները,

դասախոսները

և

վարչական

աշխատողները:

Դասընթացը վարում էին ծրագրի ներկայացուցիչներ, Եվրոմիության դասընթացավարներ
պրոֆեսոր Ջերարդ Քուլենը և Սաբրինա Հյութերը (Պիրամիդ խումբ):

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

4. Վերապատրաստման դասընթացներ Լիմերիկում, Իռլանդիա
2016 թ. օգոստոսի 22-ից սեպտեմբերի 2-ը Լիմերիկի տեխնոլոգիական ինստիտուտում
(Իռլանդիա) կազմակերպվեցին 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
ու
դասախոսներ
Հայաստանից, Բելառուսից և Մոլդովայից: ԳՊՀ-ից դասընթացին մասնակցում էին ԳՊՀ-ի
դասախոս և ծրագրի համակարգող Ն. Սաֆարյանը և ԳՊՀ գրադարանի աշխատակից Ա.
Ղազարյանը:

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 Կոուկոուրակիսի ղեկավարությամբ և խորհրդատվությամբ:
Կոնսորցիումի անդամ երեք երկրների բուհերի ներկայացուցիչները դասընթացները վարող
եվրոպական գործընկերների աջակցությամբ պատրաստեցին ու ներկայացրին բուհական
գրադարանների ուժեղ և թույլ կողմերը երեք երկրներում, ինչպես նաև մշակեցին
գրադարանավարների համար նախատեսված 8 ուսումնական մոդուլների նախնական
տարբերակները.
 Անգլերեն

հատուկ

նպատակներով

(գրադարաններ,

տերմինաբանություն և գրադարանների հասանելիություն),

գրադարանային
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 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,
 Էլեկտրոնային գրադարան,
 Գրադարանների և հասարակության հասանելիությունը հատուկ կարիքներ ունեցող
սովորողների համար,
 Գրադարանային հավաքածուի զարգացման քաղաքականություն:
Կոնսորցիումի անդամ համալսարաններին հանձնարարվեց լրամշակել մոդուլները և
իրականացնել պիլոտային դասընթացներ նոյեմբեր-դեկտմբեր ամիսների ընթացքում: ԳՊՀ-ի
աշխատանքային
խումբը
պարտավորվեց
իրականացնել
«Անգլերեն`
հատուկ
նպատակներով (գրադարաններ, գրադարանային տերմինաբանություն և գրադարանների
հասանելիություն)» մոդուլի մշակումը և դասընթացը:
5. (LNSS) ծրագրի մշտադիտարկման հանդիպում ՀՀ ՊԿԱ-ում
2016թ-ի հոկտեմբերի 21-ին (LNSS) ծրագրի մշտադիտարկման հանդիպում տեղի ունեցավ
ՀՀ ՊԿԱ-ում: Եվրոպական հանձնաժողովի կրթության, աուդիովիզուալ ու մշակութային
գործադիր գործակալության Հայաստանում իրականացվող ծրագրերի ներկայացուցիչ
Ալմուդենա Սաենցդը Միեռայի այցի նպատակն էր հավաքել ծրագրի մասնակից կրթական
հաստատությունների՝ ՀՀ ՊԿ ակադեմիայի, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական
լեզվահասարակագիտական

համալսարանի

և

Գորիսի

պետական

համալսարանի

գրադարանավարներին ու ծրագրում ընդգրկված աշխատակիցներին և տեղեկանալ, թե ինչ
աշխատանքներ են իրականացել, ինչ խնդիրներ են ծագել ծրագրի իրականացման առաջին
տարվա ընթացքում, ինչով կարող է գործակալությունը օգնել դրանց լուծմանը և հետագա
անելիքները հստակեցումը: Հանդիպմանը մասնակցում էին նաև Հայաստանում «Էրազմուս+»
ծրագրի ազգային գրասենյակի ներկայացուցիչներ Լանա Կառլովան և Անի Թորոսյանը: ԳՊՀից հանդիպմանը մասնակցում էին ԳՊՀ-ի դասախոս և ծրագրի համակարգող Ն. Սաֆարյանը
և ԳՊՀ գրադարանի վարիչ Ն. Շալունցը:

6. «Անգլերեն`
հատուկ
նպատակներով
(գրադարաններ,
գրադարանային
տերմինաբանություն և գրադարանների հասանելիություն)» մոդուլի պիլոտային
դասընթաց
2016թ-ի նոյեմբերի 28-ին Գորիսի պետական համալսարանում Erasmus+ (LNSS) ծրագրի
շրջանակներում

«Անգլերեն` հատուկ նպատակներով (գրադարաններ, գրադարանային

տերմինաբանություն և գրադարանների հասանելիություն)» մոդուլի պիլոտային դասընթացը,
որին մասնակցում էին ԳՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ,
գրադարանային բաժնի աշխատակիցներ, վարչական աշխատողներ, ինչպես նաև Գուսան
Աշոտի

անվան

մշակույթի

կենտրոնի

գրադարանային

բաժնի

ներկայացուցիչներ:
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Դասընթացի մշտադիտարկումն իրականացնում էին ԵՄ փորձագետներ Ռումինիայից
Բրաշովի

Տրանսիլվանիայի

համալսարանի

պրոֆեսոր

Անջելա

Ռեպանովիչը

և

Հունաստանից Կրետեի համալսարանի գրադարանի տնօրեն Մանոլիս Կոուկոուրակիսը:
Նրանք

խանդավառ

էին՝

տեսնելով

ծրագրի

շրջանակներում

իրականացված

աշխատանքների արդյունքները և բարձր գնահատելով դրանք: Դասընթացն իրականացնում
էին ծրագրի աշխատակիցներ և դասընթացավարներ Ն. Սաֆարյանը և ՀասմիկՄիրզոյանը:

7. Հանդիպում-աշխատաժողով Դրեզդենում
2017թ. մարտի 1-3-ը Դրեզդենի տեխնոլոգիական համալսարանում (Գերմանիա) տեղի
ունեցավ

Էրազմուս+

ներկայացուցիչների

LNSS

ծրագրի

կոնսորցիումի

հանդիպում-աշխատաժողովը`

անդամ

նվիրված

հաստատությունների

ծրագրի

իրականացման

առաջին տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքների հաշվետվությանը` սկսած
դրամաշնորհային պայմանագրի կնքումից մինչև գրադարանավարների վերապատրաստման
համար

մշակված

ութ

ուսումնական

մոդուլների

պիլոտային

դասընթացների

կազմակերպումն ու ԵՄ ներկայացուցիչների դիտորդական այցը` դասընթացները ինը
բուհում մշտադիտարկելու նպատակով: Ծրագրի ամենատպավորիչ արդյունքներից մեկը
վերապատրաստված գրադարանավարների, դասախոսների և ուսանողների թիվն է: Մինչ
օրս ծրագրի մասնակից ինը բուհում վերապատրաստում անցած և հավաստագրերի
արժանացած մասնակիցների թիվը կազմում է 426, այդ թվում` հայաստանյան երեք
բուհերում` 152, բելառուսական չորս բուհում` 170 և մոլդովական երկու բուհում` 104:
Հանձնարարվել էր կոնսորցիումի բոլոր անդամներին մինչև մարտի 15-ը համակարգող
բուհին`

ՀՀ

պետական

կառավարման

ակադեմիային

ներկայացնել

ծրագրի

գործողությունների և ֆինանսական միջոցների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություններ ԵՄ
պահանջներին համապատասխան, ինչպես նաև ներկայացնել յուրաքանչյուր բուհում
մշակված ուսումնական մոդուլների և գրադարանների իրազեկման օրվա միջոցառումների
լրամշակված և վերջնական տեսքի բերված նախագծերը` հաշվի առնելով քննարկումների
ժամանակ կատարված դիտողությունները:
ԳՊՀ-ից հանդիպմանը մասնակցում էին ծրագրի համակարգող Ն. Սաֆարյանը և ծրագրի
աշխատակից Հ. Միրզոյանը:

8. Միջազգային ծրագրերի
ներկայացում-քննարկում

շրջանակներում

իրականացված

աշխատանքների

2017թ-ի ապրիլի 11-ին Գորիսի պետական համալսարանում կայացավ Erasmus+ LNSS և
Erasmus+ Heritag միջազգային ծրագրերի շրջանակներում իրականացված աշխատանքների
ներկայացում-քննարկումը: Erasmus+ LNSS ծրագրի նպատակների, ծրագրի շրջանակներում
ըստ աշխատանքային փաթեթների իրականացված գործունեության, դասընթացների
անցկացման, SWOT վերլուծության, 1-ին մոդուլի (գրադարաններ, գրադարանային
տերմինաբանություն և գրադարանների հասանելիություն) շրջանակում իրականացված
Պիլոտային

դասընթացների

անցկացման

և

արդյունքների,

որպես

ծրագրի

համաֆինանսավորում` ԳՊՀ վերանորոգված և արդիականացված ընթերցասրահի, Ազգային
իրազեկության օրվա նախապատրաստական աշխատանքների և հետագա անելիքների
մասին հաշվետվություն ներկայացրեց ԳՊՀ–ում Erasmus+ LNSS ծրագրի համակարգող
Ն.Սաֆարյանը:
Erasmus+

Heritag

ծրագրի

համակարգող

Հ.Բաբայանը

խոսեց

Heritag

ծրագրի

շրջանակներում համագործակցող երկրների կողմից փոխադարձ այցելությունների և
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համագործակցության արդյունքների, ծրագրի մեկնարկին իրականացված հարցումների,
շահառուների ներգրավվածության, ԳՊՀ կազմում ընդգրկված անդամների գործունեության
մասին: Erasmus+ Heritag ծրագրի աշխատակից, ԳՊՀ Տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ
Գ.Մինասյանը

իր

ելույթում

անդրադարձավ

ծրագրի

շրջանակներում

ներդրվելիք

«Զբոսաշրջության կառավարում» մասնագիտության ուսումնական պլանին, շուկայական
պահանջներին ու առաջնահերթություններին համապատասխանեցված ակադեմիական
առարկայացանկին,

ԳՊՀ-ում

GIS

լաբորատորիայի

առկայության

պայմաններում

նախատեսվող քայլերին ու աշխատանքներին: Ցուցադրություններին հաջորդեց ակտիվ
քննարկում, որի ընթացքում ներկաները տարաբնույթ հարցեր ուղղեցին ծրագրերի ԳՊՀ
համակարգողներին ու ներկայացուցիչներին: Հարցերն առավելապես վերաբերում էին LNSS
ծրագրային ԳՊՀ խմբի կողմից մշակվելիք ռազմավարական ծրագրի քայլերին, ծրագրի
նպատակային դրույթների իրատեսական արդյունքներին, ԳՊՀ գրադարանի էլեկտրոնային
ֆոնդի ստեղծմանն ու թվայնացմանն ուղղված հրատապ աշխատանքներին, SWOT
վերլուծության

արդյունքում

շրջանակներում

առանձնացված

պատրաստվելիք

(մասնավորապես`

Սյունիքի

սպառնալիքներին,

մասնագետների

տարածաշրջանում),

Heritag

շուկայական

ծրագրի

մասին

ծրագրի

պահանջարկին
ուսանողների

ու

շահառուների իրազեկվածության խնդրին, խորհրդակցական մարմնի ստեղծմանն ու նոր
անդամների ներգրավմանը:

9. Գրադարանային իրազեկման օրվան նվիրված միջոցառումներ ԳՊՀ-ում
2017թ-ի մայիսի 3-ին Գորիսի պետական համալսարանում Erasmus+ LNSS ծրագրի
շրջանակներում տեղի ունեցավ Գրադարանային ազգային իրազեկման օրվան նվիրված
<<Գիտելիքի դուռ>> կարգախոսով միջոցառումների համալիր շարք, որի նպատակը
կրթական գործընթացներում գրադարանների և գրադարանավարների ներդրումը
գնահատելն էր և Հայաստանում գրադարանների հասանելիությունը խթանելը:
Միջոցառմանը մասնակցում էին ԳՊՀ դասախոսական և վարչական աշխատակազմի,
գրադարանի, Գորիսի համայնքապետարանի, մամուլի, համայնքային գրադարանների
ներկայացուցիչներ և ուսանողներ: Միջոցառումը բազմաբովանդակ էր.
 ցուցադրություններ և կլոր-սեղան քննարկումներ
 գրական-մշակութային ցերեկույթ ԳՊՀ-ի գրադարանի ընթերցասրահում
 ֆլեշմոբ ԳՊՀ-ի ուսանողների մասնակցությամբ

10. Որակի ապահովման դասընթաց Կրետեի համալսարանում, Ռեթիմնո
Էրազմուս + LNSS ծրագրի շրջանակներում 2017թ. սեպտեմբերի 24-30-ը Կրետեի
համալսարանում, Ռեթիմնո, տեղի ունեցան «Որակի ապահովում» թեմայով դասընթացներ:
Դասընթացներին մասնակցում էին ԵՄ
հաստատությունների ներկայացուցիչները:

փորձագետները

և

ծրագրի

գործընկեր

Դասընթացն ընդգրկում էր հետևյալ թեմաները՝
 որակի կառավարում և որակի ապահովում
 որակի

ապահովման

եվրոպական

չափորոշիչներ

և

որակը

ԵՄ

կողմից

ֆինանսավորվող ծրագրերի համատեքստում
 որակի եվրոպական չափորոշիչները բարձրագույն կրթության ոլորտում
 որակի եվրոպական չափորոշիչները և որակի ապահովումը հանրային սեկտորում
 ռիսկերի վերահսկում
 անգլերենը որպես դասավանդման միջոց
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Մանոլիս

Կոուկոուրակիսը

(Տրանսիլվանիայի

(Կրետեի

համալսարան)

և

Անջելա

Ռեպանովիչին

համալսարան) ներկայացրին Հայաստանում, իսկ Ջերրի

Կուլենը

Մոլդովայում իրականացված ազգային իրազեկման օրվա մշտադիտարկման և SWOT
վերլուծությունները և իրենց նկատառումներն ու դիտողությունները:
Ծրագրի գործընկեր հաստատությունները ներկայացրին ազգային իրազեկման օրվա
կազմակերպման

ու

իրականացման

աշխատանքների

նկարագրությունը,

ձեռքբերած

հաջողությունները և շոշափելի արդյունքները՝ հատկապես ընդգծելով ութ ուսումնական
մոդուլների

ստեղծումը

և

դրանց

պիլոտային

իրականացումը

գործընկեր

հաստատություններում:

11. «Տեղեկատվական գրագիտություն և հետազոտական հմտություններ» պիլոտային
դասընթաց ԳՊՀ-ում
2017թ-ի նոյեմբերի 27-ից դեկտեմբերի 10-ը ԳՊՀ-ում իրականացվեց մոդուլ 4-ի՝
«Տեղեկատվական

գրագիտություն

և

հետազոտական

հմտություններ»

պիլոտային

դասընթացը: Դասընթացին ներկա էին նաև ԵՄ փորձագետներ՝ Բրաշովի Տրանսիլվանիայի
համալսարանի պրոֆեսոր Անջելա Ռեպանովիչը և Հունաստանի Կրետեի համալսարանի
գրադարանի վարիչ Մանոլիս Կոուկոուրակիսը, ովքեր ծրագրի ընթացքը դիտարկելու
նպատակով երրորդ անգամ էին այցելում ԳՊՀ:
Դասընթացն ընդգրկում էր հետևյալ թեմաները.
 Ինչ է ՏՀՏ
 Համացանցի նշանակությունը և զարգացման ուղղությունները
 Գրադարանների դերը ինֆորմացիայի որոնման գործում
 Թվային գրագիտություն
 Գիտական տեղեկատվության որոնումը և ստացումը ժամանակակից աշխարհում,
 Փնտրման համակարգեր: Scopus, Web of Science, Science Direct համակարգեր
 Տեղեկատվության պահպանման շտեմարաններ, մեթոդներ
 Գրադարանների զարգացման ռազմավարություն
 Գրադարանների ավտոմատ կառավարման համակարգեր (Koha):
Ծրագրի շրջանակներում վերանորոգվել է ԳՊՀ գրադարանի ընթերցասրահը և հագեցվել
ծրագրի միջոցներով ձեռքբերված սարքավորումներով:
Էրազմուս+ HERITAG (Բարձրագույն կրթության միջառարկայական բարեփոխումներ
զբոսաշրջության կառավարման և երկրատեղեկատվության ոլորտների ուսումնակրթական
ծրագիր) ծրագրի տևողությունը 3 տարի է: Ծրագրի նպատակն է խթանել բարձրագույն
կրթության

միջառարկայական

ոլորտի

բարեփոխումները,

մշակել

մագիստրոսական

կրթական ծրագրեր, ներառել գեոինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները ուսումնական
գործընթացներում և դրանց կիրառման միջոցով զարգացնել ու մշակութային ժառանգության
փաստաթղթավորումը, զբոսաշրջության բիզնեսի զարգացումն ու ձեռներեցությունը:
Ծրագրի

գլխավոր

համալսարանի

կոորդինատորը

պրոֆեսոր

Լուիզ

Իսպանիայի`

Ֆերնանդեսն

է:

Վալենսիայի

ERASMUS+

պոլիտեխնիկ

HERITAG

ծրագրի

Հայաստանյան կոորդինատորն է Վարազդատ Հովհաննիսյանը: Ծրագրի գործընկերներն են՝
 Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (ASUE)
 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
(NUACA)
 Գորիսի պետական համալսարան (GSU)
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 Վրաստանի Իլիա պետական համալսարան (ISU)
 Բաթումիի Ռուսթավելու անվան պետական համալսարան (BSU)
 Հայաստանի ներգնա տուրօպերատորների Միություն (UITO)
 Վրաստանի Տեխնիկական համալսարան (GTU)
 GeoGraphic(Georgia)
 Վրաստանի

մշակութային

ժառանգության

պահպանության

ազգային

գործակալություն (NACHPG)
 RUMEA զբոսաշրջային ընկերություն
 SkyTravel-վրացական կազմակերպություն
 Հայաստանի ճարտարապետների միություն(UAA)
 Վալենսիայի պոլիտեխնիկական համալսարան (UPV),
 Սալոնիկիի Արիստոտելի համալսարան (AUTH),
 Բոլոնիայի համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետ (UNIBO),
2016 թվականի փետրվարին Հայաստանի ճարտարապետության և շինարարության
ազգային համալսարանում տեղի ունեցավ Էրազմուս+ HERITAG ծրագրի մեկնարկային
հանդիպումը:
2016թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների ընթաքում ներքին և արտաքին
շահառուների շրջանում անցկացվեց հարցում HERITAG ծրագրի կողմից մշակված և
կազմված հարցաթերթիկների միջոցով, որի նպատակն էր գնահատել
երկրատեղեկատվական համակարգերից (GIS) ունեցած գիտելիքները,

ուսանողների
և ուսանողների

կարծիքը տուրիզմի ոլորտում դրանց ներդրման ու կիրառման հնարավորությունների
վերաբերալ և կարիքների ու հնարավորությունների վերլուծությունը մշակութային տուրիզմի
արդյունաբերության մեջ:
2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին ԳՊՀ-ում էին HERITAG ծրագրի համակարգող,
Վալենսիայի պոլիտեխնիկ համալսարանի պրոֆեսոր Լուիս Անգել Ռուիզ Ֆերնանդեզը և
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի դասախոս, ծրագրի հայաստանյան
համակարգող Վարազդատ Հովհաննիսյանը:
Ծրագրի շրջանակներում անցկացվել են մի շարք վերապատրաստման դասընթացներ,
որոնց մասնակցել են նաև ԳՊՀ-ից ծրագրի աշխատանքային խմբի անդամները.
 Մայիս, 2016թ. /Ստոկհոլմ/ Լազերային սկանավորում և 3D մոդելավորում/
 Մարտ,

հունիս,

2016թ.

/Թբիլիսի/

Երկրատեղեկատվական

տեխնոլոգիաների

հիմունքներ/
 Հոկտեմբեր,

2016թ.

/Վալենսիա/

Մշակութային

ժառանգության

Mobile

վեբքարտեզագրում/
 Հոկտեմբեր, 2016թ. /Վալենսիա/ Զբոսաշրջային ձեռնարկատիրություն/
2017թ. փետրվարի 28-ին Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի
ազգային համալսարանում տեղի ունեցավ ERASMUS+ HERITAG ծրագրի մոնիտորինգը, որին
ներկա էին ERASMUS+ ծրագրերի հայաստանյան համակարգող Լանա Կարլովան և ծրագրի
մասնակից բուհերի համակարգողները: Մոնիտորինգին ներկաները քննարկեցին մասնակից
բուհերի կողմից կատարված առանձին ու ընդհանրական գործունեությունը, ֆինանսական և
տեխնիկական բնույթի հարցեր և ամբողջացրին առաջիկա անելիքների ցանկը: ԳՊՀ-ից
ծրագրի մոնիտորինգին մասնակցեցին ԳՊՀ ռեկտոր Ա. Ղուկասյանը, ՄՀԿՈԱ բաժնի
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մասնագետ, ERASMUS+ HERITAG ծրագրի ԳՊՀ համակարգող Հ.Բաբայանը, գլխավոր
հաշվապահ Ռ. Թապտուղյանը, Տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ Գ.Մինասյանը:
2017թ.

մարտի

20-31-ը

Ռիմինիում

(Իտալիա)

HERITAG–ի

շրջանակներում

անցակցվեցին դասընթացներ «Տնտեսագիտությունը զբոսաշրջության զարգացման գործում»
և ծրագրի մասնակից կողմերի տնօրենների ժողով (մարտի 23-24), որոնց կազմակերպիչն էր
Բոլոնիայի համալսարանի (UNIBO) տնտեսագիտության ֆակուլտետը և Զբոսաշրջության
հետազոտությունների բարձրագույն դպրոցը: Հանդիպման նպատակն էր վերանայել ծրագրի
իրականացման

առաջընթացը

խորհրդատվական

մարմնի

և

պլանավորած

կազմավորում

և

գործունեությունը,
համագործակցային

ինչպիսիք

են

պայմանագրեր,

հարցաթերթիկներ, հարցախույզ մշակութային զբոսաշրջության ոլորտի կարիքների և
հնարավորությունների վերլուծության վերաբերյալ, սարքավորումների անհրաժեշտության
ձևավորում, ձեռքբերում, տեղադրում և հետագա անելիքներ:
2017թ.

սեպտեմբերի

26–28-ը

Erasmus+

HERITAG

ծրագրի

շրջանակներում

Շ.Ռուսթավելու անվան Բաթումիի պետական համալսարանում տեղի ունեցավ «Որակի
ապահովումը բարձրագույն կրթության համակարգում» դասընթաց և ծրագրի կառավարման
խորհրդի

հերթական

չորրորդ

հանդիպումը:

Միջոցառումներին

մասնակցում

էին

ներկայացուցիչներ ծրագրի գործընկեր կազմակերպություններից:
Դասընթացն ընդգրկում էր հետևյալ թեմաները.
 ՈԱ չափորոշիչներ և ուղենիշեր եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում
 Որակի ներքին ապահովումը և իրականացումը Բոլոնիայի համալսարանում
 Հավատարմագրման իրականացում
 Կարողությունների և ուսումնառության արդյունքների վրա հիմնված կրթական
ծրագրերի ստեղծում
 ՈԱ քաղաքականությունը և իրականացումը ՀՊՏՀ-ում
 Ուսումնառության

արդյունքների

վրա

հիմնված

կրթության

կազմակերպում

(Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի և
Իլիայի պետական համալսարանների փորձը)
 Որակի ապահովումը Իլիայի պետական համալսարանում
Ծրագրի կառավարման հերթական չորրորդ հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին
հետևյալ հարցերը.
 Աշխատանքային փաթեթների վերանայում, իրականացված աշխատանքներ

և

միջանկյալ հաշվետվություն
 Խորհրդատվական մարմնի ստեղծման համաձայնագրերի կնքում
 Կարիքների բացահայտման և հնարավորությունների վերլուծման վերաբերյալ
հաշվետվություններ
 Սարքավորումների ձեռքբերում և տեղադրում, լաբորատորիաների բացում
2017թ. նոյեմբերին ԳՊՀ-ի նորաստեղծ երկրատեղեկատվական տեխնոլոգիաների
լաբորատորիան հագեցվեց ծրագրի միջոցներով ձեռքբերված սարքավորումներով:
Գիտակրթական բարեփոխումների հիմնադրամը /SERF/ նախատեսում է հիմնական
դասընթացների
արարողությունը

ծրագիր,

որը

նախատեսվում

կիրականացվի
է

ԳՊՀ-ում:

իրականացնել

Լաբորատորիայի

կարիերայի

օրվան

բացման
նվիրված

միջոցառումների կամ արտաքին գնահատման նպատակով այցելությունների ընթացքում:

98

ԳՊՀ 2016-2017 ուստարվա հաշվետվություն
2018թ-ի հունվար-փետրվար ամիսներին երեք փորձագետներ կայցելեն գործընկեր
համալսարաններ և կներկայացնեն հաշվետվություններ, որոնք կընդգրկեն խորհուրդներ
հետագա աշխատանքների արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ:
Աշխատանքային

փաթեթ-6-ում

նախատեսված

դասավանդման

մեթոդների

վերաբերյալ դասընթացը նախատեսվում է անցկացնել ԳՊՀ-ում, 2018թ-ի մայիսի 16-19-ը: ԵՄ
գործընկերները կապահովեն դասընթացը դասընթացավարներով և անհրաժեշտ նյութերով:
ԳՊՀ-ի դասախոսները մասնակցել են Հայաստանում Էրազմուս+ ծրագրի ազգային
գրասենյակի կազմակերպած միջոցառումներին ու վերապատրաստումներին:
ԳՊՀ-ն կոնսորցիումի անդամության և համագործակցության առաջարկ է ստացել
Էրազմուս+-ի

ապագա

ծրագրերի

համար:Արտաքին

կապերի

և

միջազգայնացման

շրջանակներում ԳՊՀ-ն նախատեսում է ընդլայնել համագործակցությունը և ընդգրկվել նոր
ծրագրերի մեջ, ինչպես նաև կնքել նոր համագործակցության պայմանագրեր հայաստանյան և
միջազգային բուհերի հետ:
12. ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԻԵՐԱ
Հաշվետու տարում Կրթության որակի ապահովման և ուսանողների կարիերայի
աջակցման բաժինը համալսարանական այլ ստորաբաժանումների հետ համատեղ զգալի
աշխատանք է կատարել ԳՊՀ-ի պետական հավատարմագրման համար ինստիտուցիոնալ
կարողությունների զեկույցի ներկայացման ուղղությամբ:
Պետական ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում

անցնելու

համար

ԳՊՀ-ն

31.03.2017թ.-ին դիմել է ՈԱԱԿ` ներկայացնելով սահմանված փաստաթղթերը: Դիմում-հայտի
ընդուման մասին որոշումը կայացվել է 10.04.2017թ.-ին, որից հետո ՈԱԱԿ-ի և ԳՊՀ-ի միջև
կնքվել է երկկողմ պայմանագիր: Կազմվել և հաստատվել է աշխատանքների իրականացման
ժամանակացույց: Այնուհետև համալսարանը, ըստ ՈԱԱԿ-ի կողմից սահմանած ձևաչափի,
18.07.2017թ.-ին ներկայացրել է ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծությունը`
ուղեկցող փաստաթղթերի փաթեթով:
Ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծության զեկույցի ներկայացվելիք
տարբերակը ավարտուն տեսքի է բերվել ռեկտորի 03.02.2017թ-ի 59-Ա հրամանի համաձայն
հատուկ այդ նպատակով ձևավորված խմբի կողմից: ՈԱԱԿ-ի կողմից փաստաթղթերի
փաթեթը ընդունվել է 31.07.2017թ.-ին` հավատարմագրման գործընթացի համակարգողի
դրական

կարծիքը

ստանալուց

հետո:

Ինքնավերլուծության

զեկույցը

նախնական

գնահատման համար տրամադրվել է փորձագիտական խմբին, որի կազմը նախօրոք
համաձայնեցվել է համալսարանի հետ և հաստատվել ՈԱԱԿ-ի տնօրենի հրամանով:
Փորձագիտական խումբը, ուսումնասիրելով ԳՊՀ ինքնավերլուծությունը և ուղեկցող
փաստաթղթերի փաթեթը, իրականացրել է նախնական գնահատում 22.09.2017թ.-30.10.2017թ.
ընկած
ժամանակահատվածում:
Ըստ
ձևաչափի`
պատրաստվել
է
լրացուցիչ
ուսումնասիրման ենթակա անհրաժեշտ փաստաթղթերի, ինչպես նաև պարզաբանման
ենթակա խնդիրների և հարցերի ցանկը՝ նշելով համապատասխան ստորաբաժանումները և
թիրախային խմբերը:
Նախատեսված ժամկետներում փորձագիտական խումբն ամփոփել է նախնական
գնահատման

արդյունքները,

և

գործընթացի

համակարգողը

ղեկավարի հետ կազմել է փորձագիտական այցի ժամանակացույցը:

փորձագիտական

խմբի
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Նախնական այցը տեղի է ունեցել առցանց եղանակով 2017 թվականի հոկտեմբերի 23ին: Նշյալ հանդիպմանը ՈԱԱԿ-ի կողմից մասնակցում էին գործընթացի համակարգողը և
Ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրման բաժնի ղեկավարը, իսկ ԳՊՀ-ի
կողմից`բուհի ռեկտորն ու ինքնավերլուծության խմբի մի շարք ներկայացուցիչներ:
Առցանց հանդիպումից հետո համալսարանին ներկայացվել է ուսումնասիրման
ենթակա փաստաթղթերի ցանկը: Փորձագիտական այցը տեղի է ունեցել 2017թ.-ի նոյեմբերի
01-ից 03-ն ընկած ժամանակահատվածում: Փորձագիտական այցը մեկնարկել և ավարտվել է
ռեկտորի հետ հանդիպմամբ: Իրականացվել են ըստ ժամանակացույցի նախատեսված բոլոր
հանդիպումները: Այցի դիտարկումների հիման վրա փորձագիտական խմբի կողմից
պատրաստվել է հավատարմագրման զեկույցի նախնական տարբերակը և դեկտեմբերի 12-ին
ուղարկվել բուհ:
Ըստ ԳՊՀ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացի ժամանակացույցի՝
զեկույցի նախնական տարբերակի՝ ԲՈՒՀ ուղարկելուն պետք է հաջորդի մեր կողմից զեկույցի
նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողությունների և առաջարկությունների

կամ

համաձայնության ներկայացումը: Աշխատանքներն այս առումով շարունակվելու են նաև
2018 թվականին: 2018թ. մարտ ամսին ակնկալվում է հավատարմագրման վերաբերյալ
որոշման կայացումը:
2017թ. օգոստոսի

31-ի

ռեկտորի

289-Ա

հրամանի

համաձայն՝

Միջազգային

համագործակցության և որակի ապահովման բաժինը վերակազմավորվել է 2 առանձին
բաժինների`1. Միջազգային համագործակցության և ծրագրերի բաժին, 2. Կրթության որակի
ապահովման և ուսանողների կարիերայի աջակցման բաժին (ԿՈԱ և ՈՒԿԱ):
ԲՈՒՀ-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացի աշխատանքներին
զուգահեռ ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժինը օժանդակել է բուհում իրականացվող մի շարք
միջոցառումների իրականացմանը:
13. ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՊՀ գրադարանը բուհի առաջատար կառուցվածքային ստորաբաժանումներից է,
որն ապահովում է ուսումնական
գրականությամբ և տեղեկատվությամբ:

գործընթացի

կազմակերպումը

մասնագիտական

2016-2017 ուս.տարում ԳՊՀ-ի գրադարանն իր գործունեությունը ծավալել է`
ղեկավարվելով գրադարանային գործի և տեղեկատվության մասին ՀՀ օրենքներով ու բուհի
կանոնադրությամբ: Գրադարանային գործն 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
տեղեկատվական

խնդիրներն

են

սպասարկումը՝

գրադարանավության

ԳՊՀ

ընթերցողական

համալսարանական

չափանիշներով,

գրադարանային

համակազմի

պահանջների
ֆոնդերի

գրականու

արդի

շարունակական

ձևավորումն ու համալրումը, տեղեկատու-մատենագիտական ապարատի (քարտարան)
կազմակերպումը և այլն:
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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 գրադարանի ֆոդը կազմում է 68.991 միավոր: Գրադարանը զբաղեցնում է 5
գրապահոց,
Գրադարանը

իր

տրամադրության

գործում

է

որպես

տակ
բաց

ունի

մեկ

մասնագիտացված

ընթերցասրահ:

համակարգ՝

հնարավորության

սահմաններում

սպասարկելով թեʹ համալսարանի ուսանողական համակազմին, թե' աշխատակազմին և թե'
քաղաքացիներին: Ամբողջ գրականությունը դասակարգված է ըստ մասնագիտությունների,
ստանում է 3 անուն պարբերական: Գրադարանում գործող համակարգչային ցանցում
մուտքագրված է 400 միավոր գիրք, շարունակվում են թվայնացման աշխատանքները,
առաջնահերթությունը տրվում է դասագրքերին: 2016-2017 ուս. տարում գրադարանը ստացել է
21 միավոր գիրք՝ 92000 դրամ արժողությամբ: Համալրումն իրականացվում է գնումների և
նվիրատվության միջոցով:
2016-2017 ուս. տարում նվիրատվության միջոցով գրադարանը ստացել է 54 միավոր
գիրք: 2016թ. Erasmus+ LNSS միջազգային ծրագրի շրջանակներում վերանորոգվել ու
նորագույն տեխնիկայով վերազինվել է ընթերցասրահը, ինչը նպաստում է թվայնացման
աշխատանքների կազմակերպմանը:
Ընթերցողների սպասարկում
Հաշվետու տարում գրադարանի ընթերցողների հաճախումների թիվը կազմել է 21.400
մարդ, իսկ գրադարանի գրքատածքը կազմել է 32.300 միավոր գրականություն,
էլեկտրոնային տածքը (փոխանցում էլեկտրոնային փոստով)` 35 էլեկտրոնային գրիք:
Գրադարանից օգտվողների թիվը հաշվետու տարում 551 է.
 Բակալավրիատի ուսանողներ՝ 414,
 Մագիստրատուրայի ուսանողներ՝ 27,
 Դասախոս՝ 110:
14. ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐ
2016-2017 ուստարում ԳՊՀ հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժնի
գործունեությունը միտված է եղել Գորիսի պետական համալսարանի պատշաճ
ներկայացմանը
լայն
հասարակությանը,
համալսարանի
վերաբերյալ
հավաստի
տեղեկատվության

մատչելի

ապահովմանը,

հանրության

պահանջներին

համապատասխանելու համար հանրային կարծիքի ուսումնասիրությանը, հետադարձ կապի
կայուն մեխանիզմների հաստատմանը, ներքին ու արտաքին շահակիցների համար բուհի
գործունեության թափանցիկությանը, ինչպես նաև ներքին ու արտաքին «Փի Ար»-ի
արդյունավետ իրականացմանը, հաշվետվողականության ապահովմանը:
Հաշվետու ժամանակահատվածում առանձնակի ուշադրության են արժանացել
Գորիսի պետական համալսարանի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված ծրագրերն ու
միջոցառումները:
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Բաժինն աշխատանքներ է իրականացրել հիմանականում հետևյալ ուղղություններով.
 Ներհամալսարանական միջոցառումների, ծրագրերի լուսաբանում, իրազեկում ԳՊՀ
պաշտոնական կայքէջով (gorsu.am), ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջով, մարզային և
հանրապետական ԶԼՄ-ներով.
 «Լրատու Գորիսի պետական համալսարանի» եռամսյա պաշտոնաթերթի, ԳՊՀ-ին
վերաբերող, հանրային նշանակություն ունեցող բուկլետների, տեղեկատվական
թերթիկների,
գովազդող

էլեկտրոնային տեսանյութերի պատրաստում, ինչպես նաև ԳՊՀ-ն

գրքույկների,

աշխատանքներում

ուղեցույցների,

ՀԿԼ

ստորաբաժանումներին

խտասկավառակների

բաժնի

տրամադրվել

կողմից
է

ԳՊՀ-ի

անհրաժեշտ

պատրաստման

համապատասխան
տեղեկատվություն

և

աջակցություն.
 Ֆոտոարխիվավորում.
 Հանրային կապեր և համագործակցություն:
Հաշվետու

տարում

Գորիսի

պետական

համալսարանի

ինստիտուցիոնալ

հավատարմագրման աշխատանքների առաջին փուլում ՀԿԼ բաժինը ներկայացրել է 20132016թթ.

գործունեության

վերլուծական

զեկույցը`

հաշվի

առնելով

իրականացված

աշխատանքների, հանրության տարբեր շերտերի, ուսանողության շրջանում իրականացված
հարցումների արդյունքները:
2017թ-ի մարտին համալսարանականների

և

հասարակական

լայն

շերտերի

ներկայացուցիչների շրջանում իրականացված հարցումներից հետո հուլիսին ՀԿԼ բաժինն
անցկացրել է տվյալների հավաքագրման մեխանիզմների արդյունավետության 2016-2017թթ.
ուսումնասիրություններ և ուսումնասիրության արդյունքում վերհանված խնդիրների համար
մշակել հետևյալ մեխանիզմները.
Աղյուսակ 1. ՀԿԼ բաժնի 2016-2017 ուստարվա գործունեության SWOT վերլուծություն
ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ

ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ

Հասարակայնության
հետ
կապերի
և
լրատվության
բաժնի
կողմից
հասարակության
տարբեր
շերտերի
իրազեկման
ու
ներկայացվող
տեղեկատվության
գործընթացների
կազմակերպան
գործում
համացանցային ռեսուրսների
ակտիվ
կիրառություն
և
հասանելիության
բարձրացում:
ՀԿԼ բաժնի կողմից
իրականացվող
աշխատանքների
թափանցիկության,տեղեկատվ
ության մատչելիության ու
անկողմնակալության

Տվյալների
հավաքագրման
մեխանիզմներն
ամբողջապես
չեն իրականացվում ու երբեմն
ժամանակավրեպ են լինում:

Տեղեկատվության տարածումն
իրականանում է հիմնականում
միևնույն մեդիահարթակների
ծածկույթում:

ՆՈՐ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ,
ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ
Բաժնի
գործունեության
իրականացման
ճիշտ,
սիստեմատիկ պլանավորում և
ժամաբաշխում,
բուհի
ստորաբաժանումների
ռեսուրսների
նպատակային
կիրառում:

Լայնացնել մեդիա ծածկույթը,
օգտագործել
թե
հեռուստատեսությունը և թե
սոցիալական կայքերը:
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տեսանելի բարելավում:
Պաշտոնաթերթը բարձրորակ է
իր բովանդակային և
կառուցվածքային ընդհանուր
հայեցակարգով:

Տարբեր լրատվամիջոցների հետ
թույլ համագործակցություն:

ՀԿԼ բաժինն
աշխատակիցների
սահմանափակ ռեսուրսներով
փորձում է իրականացնել
լիարժեք գործունեություն, որը
պետք է համապատասխանի
կոնկրետ չափանիշներին:

ՀԿ սեկտորի և մյուս կառույցների
հետ համագործակցությունը
վերջին ամիսներին գրեթե
ուսանողական խմբերի հետ է
իրականանում:

Պաշտոնական կայքի
հասնելիությունն ու
նորացումը:

Պաշտոնական կայքի
պատուհան- բաժիններում օտար
լեզվով տեղեկատվության
հիմնականում բացակայություն և
բաժիններում նյութերի
պարբերաբար թարմացում:

Թերթի տարածումն
իրականացվում է ոչ լիարժեք,
այն հասանելի չէ հանրության
տարբեր շերտերին:

Լրատվամիջոցների
հետ
համագործակցության
ակտիվացման
համար
անհրաժեշտ
է
համագործակցային
նոր
կապեր հաստատել ոչ միայն
նեղ
մարզային,
այլև
մայրաքաղաքային, նաև ողջ
հանրապետության
տիրույթում, որի արգասիքն էլ
կլինի դիմորդների աճն ու
ուսանողների
շարժունակության
բարձրացումը:
Պետք
է
կոնկրետ
աշխատանքներ
իրականացնել
նախ
լրատվամիջոցների
նպատակային
ընտրության,
ապա կապերի հաստատման
ու ամրապնդման գործում:
Աշխատանքի
ստույգ
ժամաբաշխում` ըստ օրերի,
պրոֆեսորադասախոսական և
վարչական
կազմի
հետ
կոնկրետ
աշխատանքներ
համագործակցող կառույցների
հետ
համագործակցության
ակտիվացման համար, ինչպես
նաև
ինֆորմացիայի
հասանելիության
բարձրացում(անհատական
մոտեցում):
Համապատասխան օղակների
կամ աշխատանքային խմբերի
հետ աշխատանքի ավելի
օպերատիվ և նպատակային
գործունեության
կազմակերպում(կազմել
ժամանակացույց` նյութերի
տրամադրման,
թարգմանությունների
կատարման և տեղադրման
համար` ըստ ամսվա օրերի)
Թերթի բաշխումն
իրականացնել ոչ միայն
կրթական
հաստատություններում և
համագործակցող
կազմակերպություններում,
այլև լայն հասարակության
շրջանում` անվճար
տրամադրելով թերթի
կրպակներին, մյուս
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կառույցերին, իսկ
համագործակցող
կառույցներում ավելացնել
տրամադրվող թերթի քանակն
ու հետևել կառույցում դրա
համապատսխան
տարածմանը:

2016-2017 ուստարում հանրությանն է ներկայացվել ամբողջապես վերափոխված և
նորացված ԳՊՀ-ի պաշտոնական կայքէջը (gorsu.am), որի տարեկան դիտումների քանակը
նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելացել է՝ կազմելով 39.367:

Նկար 1. 2016-2017թթ. ԳՊՀ-ի կայքի տարեկան դիտումների քանակը

Պաշտոնական կայքում հաշվետու տարում տեղադրվել են 100-ից ավելի նորություններ
և հայտարարություններ, 20-ից ավելի փաստաթղթեր:
Կայքի լրահոսի թեմատիկան տարբեր է`պաշտոնական, գիտական, կրթամշակութային,
մարզական և այլն: Կայքի նյութերը տեղադրվում են նաև ռուսերեն և անգլերեն
տարբերակներով:
Պարբերաբար
շրջանակներում

լուսաբանվում

ԳՊՀ-ի

են

Միջազգային

Erasmus

+

միջազգային

համագործակցության

և

կրթական

ծրագրի

ծրագրերի

բաժնի

աշխատանքները` փոխադարձ հանդիպումները, LNSS և HERITAG ծրագրերի պիլոտային և
հիմնական դասընթացները, ծրագրերի արդյունքներն ու մշտադիտարկումները, ամփոփիչ
նիստերը:
Ստորև ներկայացնում ենք հաշվետու տարում համալսարանի պաշտոնական
կայքում ամենաշատ ընթերցված առաջին հինգ նյութերը .
 «Լավագույն ուսանող» Սոնա Ալավերդյանին հանդիսավորությամբ ընդունեցին
համալսարանում -147 հավանում
 Հանդիպում գրքի ու գրողի հետ -128 հավանում
 Ուսանողների միջազգային օրը Գորիսի պետական համալսարանում -117 հավանում
 Հուշ-ցերեկույթ` նվիրված Ակսել Բակունցի մահվան 80-րդ տարելիցին- 96 հավանում
 Գիտաժողովի հրավեր. «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ» - 96 հավանում:
Սոցցանցում ակտիվորեն գործել է ԳՊՀ-ի ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջը: Այստեղ ևս
նախորդ տարիների համեմատությամբ ավելացել է ինչպես հրապարակված նյութերի
քանակը, այնպես էլ էջի հավանումների քանակը (2015-2016 թթ.` 1195, 2016-2017թթ. ` 1967 ):
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Նկար 2. 2016-2017թթ. Համալսարանի ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջի տարեկան հավանումների
քանակը

ԳՊՀ-ն

գովազդող,

բուհի

տարբեր

ստորաբաժանումների

գործունեությունը

ներկայացնող նորություններ, Գորիսի պետհամալսարանի հիմնադրման 50-ամյակին
նվիրված հանրապետական գիտաժողովների մասին տեղեկատվական նյութեր, տարբեր
հոդվածներ, հայտարարություններ են հրապարակվել մեծաթիվ ընթերցողներ ունեցող
կայքէջերում
և սոցցանցերում`
www.armscoop.com,
www.granish.org,www.aravot.am
www.news.am,
www.syuniacyerkir.am,
www.mirhav.blogspot.am,
www.academhistory.am,
www.youtube.com, նյութեր են տպագրվել մարզային և հանրապետական հեղինակավոր

թերթերում, ամսագրերում`«Armenian vip business», «Սյունյաց երկիր», «Մանկավարժական
համալսարան»:

Նկար 3. Armenian vip business ամսագիր,
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Նկար 4. Սյունյաց երկիր թերթ, N 35(453)

Նկար 5. «Մանկավարժական համալսարան»
պաշտոնաթերթ, N 14 (1014)

Հաշվետու ժամանակահատվածում գործել է կայքէջի հետ կապ հաստատելու
info@gorsu.am

էլ. փոստը և ֆեյսբուքյան էջի նամակների բաժինը, որոնց միջոցով լայն

հասարակության
տարբեր
ներկայացուցիչներ`
ուսանողներ,
դպրոցականներ,
շրջանավարտներ, մեդիա ոլորտի աշխատակիցներ ուղարկել են բազմաթիվ նամակներ`
ներդրվելիք

մասնագիտությունների,

ընդունելության

ժամկետների,

ուսանողների

կրեդիտային շարժունակության և նման այլ հարցերի մասին:
Բուհի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ»
խորագրով հանրապետական գիտաժողովը լուսաբանվել է
հեռուստաալիքով, համացանցային www.youtube.com հարթակով:

Աղյուսակ 2. Հանրային միջոցառումների աղյուսակ
Բովանդակություն
Միջազգային, հանրապետական
գիտաժողովներ, ՈՒԳԸ
նստաշրջաններ, գիտական
նվաճումներ
Բուհական առօրյան ներկայացնող
լրահոս(դասընթացներ,
քննարկումներ)
Ամենամյա միջոցառումներ
(ուսանողական տոմսերի,
շնորհակալագրերի, դիպլոմների
հանձնման արարողություններ)
Տոներ, հիշատակի օրեր
ԳՊՀ-ի հիմնադրման 50-ամյակին
նվիրված միջոցառումներ

հանրապետական

Քանակ
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Միջազգային համագործակցություն
Erasmus+ կրթական ծրագրի
շրջանակներում

13

«Սյունիքի հոգևոր և նյութական
ժառանգությունը» գիտական ծրագիր

5

15. ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՊՀ-ի
արհեստակցական
կազմակերպությունը
հաշվետու
տարում
իր
գործունեությունը իրականացրել է՝ համաձայն համապատասխան կազմակերպության
կանոնադրության,

համախմբել

և

գործատուին

է

ներկայացրել

արհեստակցական

կազմակերպության անդամների աշխատանքային, մասնագիտական և սոցիալ-տնտեսական
շահերին առնչվող պահանջները:
Լրամաշակվել և ստորագրվել է արհեստակցական կազմակերպության և գործատուի ՝
ԳՊՀ-ի ռեկտորի միջև կոլեկտիվ պայմանագիրը:
Հաշվետու տարում արհեստակցական կամակերպությունը ակտիվորեն մասնակցել
ներհամալսարանական

բոլոր

գործընթացներին,

ինչպես

կառավարման,

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 12 դասախոս:



Կանանց



աշխատակից,
Ապրիլի 7 - գեղեցկության և մայրության տոնին մասնակցել է 110 աշխատակից,



Նոր

միջազգային

տարվա

տոնի

Մարտի

միջոցառումներին

8-ի

միջոցառմանը

մասնակցել

են

մասնակցել

տնտեսական

է

մասի

115

36

աշխատակցներ, դասախոսական և ուսումնաօժանդակ մասի 90 աշխատակիցներ,
աշխատակիցների 115 երեխաներ:
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

կազմակերպման հարցու,



պետք է ակտիվացնել ֆակուլտետային արհկոմների աշխատանքը:

միջոցառումների
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Արհկոմի ֆինանսական ելքերն ու մուտքերը վերահսկվում են արհկոմի վերստուգիչ
հանձնաժողովի կողմից:
16. ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ
ԳՊՀ-ի ուսանողական կառույցներն են Ուսանողական խորհուրդը և Ուսանողական
գիտական ընկերությունը:
ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Համալսարանի ուսանողական խորհուրդը, առաջնորդվելով ԳՊՀ գիտխորհրդի 2008թ.
նոյեմբերի 28-ի նիստի թիվ 4 որոշմամբ հաստատված ուսխորհրդի կանոնակարգով,
բազմակողմանի գործունեություն է ծավալել ուսանողության շրջանում: Նպատակ ունենալով
աջակցելու ուսումնական գործընթացի կատարելագործմանը, նպաստելու 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, հուշցերեկույթներ,

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:


2017թ.ապրիլի 23-ին ԳՊՀ ուսանողական խորհրդի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ
ամենամյա «Ջահերով երթ»՝ ի հիշատակ Հայոց Մեծ Եղեռնի զոհերի:



2017 մայիս- ՀՀՄ ֆակուլտետի ՈւԽ-ի և Պատմության ամբիոնի նախաձեռնությամբ
Թանգարանների միջազգային օրվան նվիրված թեմատիկ ընթերցումներ տեղի
ունեցան Ակսել Բակունցի տուն-թանգարանում՝ «Նրանք զոհվեցին, որ մենք ապրենք»
խորագրով:
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2017թ. մայիսին ԳՊՀ բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի ՈՒԽ և
ՈՒԳԸ նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ «Ի՞նչ, որտե՞ղ, ե՞րբ» ինտելեկտուալ խաղմրցույթ` նվիրված ԳՊՀ-ի հիմնադրման 50-ամյակին:



2017թ. հուլիսին ԳՊՀ բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի
ուսանողական խորհուրդը ֆակուլտետի դեկանատի հետ կազմակերպեց
«Դիպլոմների հանձնման արարողություն»:



2017թ.

սեպտեմբերին

Գորիսի

պետական

համալարանի

բնագիտական

մասնագիտությունների ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նախաձեռնությամբ
կազմակերպվեց էքստրեմալ արշավ`դեպի «Սուրիկի լիճ» հանգստյան գոտի:
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2017թ. սեպտեմբերին ԳՊՀ ուսանողական խորհուրդն իր մասնակցությունը բերեց ՀՀ
անկախության տոնին նվիրված միջոցառումներին:



2017թ. հոկտեմբերին ԳՊՀ ուսանողական խորհրդի անդամները մասնակցեցին
Սպարապետի օրվան նվիրված միջոցառումներին:



2017թ. նոյեմբերին ԳՊՀ ուսանողական խորհրդի անդամները մասնակցեցին Գորիսի
համայնքապետարանի կողմից կազմակերպված ծառատունկին:



2017թ. նոյեմբերին «Միրհավ» գրական ակումբի անդամները և ՀՀՄ ֆակուլտետի
ուսանողները Քարահունջում մասնակցեցին Ալբերտ Իսաջանյան ծննդյան 80ամյակին նվիրված ծաղկեդրման արարողությանը:



2017թ. նոյեմբերի 17-ին Գորիսի պետական համալսարանում ուսանողական խորհրդի
նախաձեռմությամբ կազմակերպվեց

ուսանողների միջազգային օրվան նվիրված

ցերեկույթ:



2017թ. դեկտեմբերին Գորիսի թիվ 6 դպրոցի աշակերտների և ՀՀՄ ֆակուլտետի
ուսանողների համատեղ ջանքերով կազմակերպվեց գրական ցերեկույթ` նվիրված
Ս.Խանզադյանի ծննդյան 102- ամյակին:
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ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
2016-2017 թթ. ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակի և 2017-2018 թթ. ուս. տարվա 1-ին
կիսամյակի ընթացքում Գորիսի պետական համալսարանի Ուսանողական գիտական
ընկերությունն իրականացրել է կանոնադրային պահանջներից բխող գործառույթներ ու
քայլեր, աջակցել է ուսանողությանը գիտական և կրթական ոլորտներում, նպաստել
ուսանողների գիտական, ստեղծագործական ու հոգևոր զարգացմանը և ուսանողական
առօրյայի կազմակերպմանը:
Նշյալ ժամանակահատվածում ՈւԳԸ-ի աշխատանքները կարգավորելու համար
իրականացվել են կազմակերպության երեք նիստ: Առաջին նիստի,օրակարգային գլխավոր
խնդիրն է եղել ՈւԳԸ ղեկավար մարմնի՝ ՈՒԳԸ խորհրդի ձևավորումը և ՈՒԳԸ կազմի
հաստատումը: Մշակվել է ՈՒԳԸ ընթացիկ և հեռանկարային ծրագրերի ցանկը: Երկրորդ
նիստը օրակարգում ընդգրկված էին ՈւԳԸ կազմի նորացման, ինչպես նաև ԳՊՀ ՈՒԳԸ-ի
կողմից հրավիրված հանրապետական ուսանողական գիտաժողովի կազմակերպչական
խնդիրների քննարկման հարցերը: 2017-2018 թթ. ուս. տարվա 1-ին կիսամյակի վերջում
ՈՒԳԸ-ն գումարել է երրորդ նիստը, որի ժամանակ ամփոփվել են

տարեսկզբին

հաստատված ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման արդյունքները,
քննարկվել և մշակվել են հաջորդ կիսամյակում իրականացվելիք քայլերը, ըստ որոնց՝
նախատեսվում է ձևավորել մասնագիտական և ժամանցային մի քանի խմբակներ:
Ելնելով ՈւԳԸ-ի բուն գործառույթներից՝ ստորև ներկայացնում ենք ծրագրով
նախատեսված այն բոլոր աշխատանքները, որոնք բավարար մակարդակով իրականացվել
են:
1. Ներֆակուլտետային գիտաժողովներ
 2017 թ. մայիսի 11-12– ՈՒԳ նստաշրջան Հումանիտար և հասարակագիտական
մասնագիտությունների ֆակուլտետում,
 2017թ.

մայրիսի

18–ՈՒԳ

նստաշրջան

Ճարտարգիտության

և

տնտեսագիտության ֆակուլտետում,
 2017թ. հունիսի 21-22–ՈՒԳ նստաշրջան Բնագիտական մասնագիտությունների
ֆակուլտետում:
2. Ինտելեկտուալ խաղեր
 ԳՊՀ-ի

50-ամյա

պատմության

ընթացքում

ԲՄՖ-ի

ունեցած

դերակատարությանը նվիրված «Ի՞նչ, որտե՞ղ, ե՞րբ» ինտելեկտուալ խաղմրցույթ՝ կազմակերպված Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի
ՈւԳԸ-ի և ՈւԽ-ի կողմից (2017 թ. մայիսի 24)
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 «Գիտելիքը բանալի է» հեղինակային ինտելեկտուալ խաղի պրեզենտացիա՝
կազմակերպված Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի ՈւԳԸ
կողմից (2017 թ. սեպտեմբերի 27):
3. Հանրապետական ուսանողական գիտաժողովներ
 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-6-ը Գորիսի պետական
համալսարանում տեղի ունեցավ ԳՊՀ-ի հիմնադրման
50-ամյակին

նվիրված

ուսանողական

հանրապետական գիտաժողով, որին

մասնակցելու

հայտ էին ներկայացրել 60 ուսանողներ ԳՊՀ-ից և ՀՀ 5
բուհերից՝

Գավառի

պետական

համալսրանից

(ամենաշատ մասնակիցներ ունեցող), Խ.Աբովյանի
անվան

հայկական

համալսարանից,

պետական

Երևանի

պետական

մանկավարժական

Վ.Բրյուսովի

անվան

լեզվահասարակագիտական

համալսարանից, Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանից
և Վանաձորի պետական համալսարանից: Նստաշրջանի ընթացքում գործում էր
մասնագիտական 7 բաժանմունք՝ Մանկավարժության, հոգեբանության և
փիլիսոփայության,

Լեզվաբանության,

Գրականության,

Պատմության

և

իրավագիտության, Կենսաբանության և քիմիայի, Ֆիզիկամաթեմատիկական
գիտությունների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, Տնտեսագիտության և
կառավարման:

Զեկուցումների

թեմատիկան

ազատ

էր:

Յուրաքանչյուր

զեկուցումից հետո բաժանմունքի մասնակիցները հարցերի և քննարկումների
միջոցով ամփոփեցին այնֈ Ելույթներից հետո հյուրերը շրջայց կատարեցին
Գորիսում, ծանոթացան քաղաքի պատմամշակութային հուշարձաններին,
այցելեցին Ակսել Բակունցի տուն-թանգարան: Գիտաժողովի երկրորդ օրը՝
հոկտեմբերի 6-ին, տեղի ունեցավ գիտաժողովի աշխատանքների ամփոփման և
փակման հանդիսավոր արարողությունըֈ Ուսանողների համար նախատեսված
էր

նաև

պատմաճանաչողական

փորձագիտական

հանձնաժողովի

այց

դեպի

Խնձորեսկ:

երաշխավորությամբ

ԳՊՀ

ՈՒԳԸ

գիտական

նստաշրջանի լավագույն զեկուցումները կտպագրվեն «ԳՊՀ Ուսանողական
գիտաժողովի նյութեր» ժողովածուում:
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4. Այլ միջոցառումներ
 «Ինչպե՞ս գրել գիտական աշխատանք» թեմայով դասընթացների անցկացում
ԳՊՀ երեք ֆակուլտետներում (2017 թ. սեպտեմբեր 21-28),
 Հանդիպումների կազմակերպում գիտության, մշակույթի և այլ բնագավառների
նշանավոր մասնագետների հետ:
 Արիության դաս-ցերեկույթ՝ նվիրված Շահան Նաթալիին (2017, սեպտեմբերի
27):

17. 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 և սոցիալական ծրագրերի իրականացման ուղիներն ու ոլորտի
զարգացման հեռանկարները:
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Որոշումները պարունակում են նաև համակարգային բնույթի հարցադրումներ՝
գիտաուսումնական գործունեության սոցիալական և մասնագիտական երաշխիքների
ապահովագրման և մասնագիտական երաշխիքների ապահովման առումով:
Սոցիալական

ծրագրերը

համալսարանի

զարգացման

պլանի

կարևորագույն

բաղկացուցիչն են և ուղղված են սոցիալական ինֆրակառուցվածքների զարգացմանը:
17.1.

Ուսումնական

մասնաշենքերի

հիմնական

և

ընթացիկ

վերանորոգում,

կենսաապահովման համակարգեր, սանհիգիենիկ պայմանների ապահովում և բարեկարգում
17.1.1. Հիմնական և ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ
Հաշվետու ժամանակաշրջանում համալսարանում իրագործվել են ընթացիկ որոշակի
վերանորոգման աշխատանքներ.
-

Կահավորվել

է

թիվ

2

մասնաշենքում

«Քոնթուր

Գլոբալ»

ընկերության

կողմից

վերանորոգված լաբորատորիան,
- Ընթացիկ նորոգման են ենթարկվել թիվ 1 մասնաշենքի կաթսայատան գազայրիչները և ջրի
խողովակները,
- Ամբողջությամբ վերանորոգվել են թիվ երկու մասնաշենքերի և հանրակացարանի
ջրահեռացման դիտահորերը,
- Բարեկարգվել են երկու մասաշենքերի բակային տարածքները,
- Ասֆալտապատվել է թիվ 2 մասնաշենքի բակը,
- Ամբողջությամբ վերանորոգվել են թիվ 2 մասնաշենքի երկու սանհանգույցները,
-

Թիվ

2

մասնաշենքի

մեկ

բլոկում

ամբողջությամբ

փոխվել

են

ջրահեռացման

խողովակաշարերը` մինչև դիտահորը,
- Մասնակի վերանորոգման
ուսանողական սենյակներում,

աշխատանքներ

են

կատարվել

հանրակացարանի

- Թիվ 2 մասնաշենքում փոխվել են մեծ քանակությամբ էլեկտրական ավտոմատ
ապահովիչներ,
- Թարմացվել են թիվ 2 մասնաշենքի տանիքի մետաղյա կապերը:
Ուսումնական շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքնրը կրում են մշտական բնույթ:
17.1.2. 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

ժամանակաշրջանում ձեռք են բերվել.
 Գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր – 1524,5 հազար դրամ
 Տնտեսական ապրանքներ և նյութեր – 822,7 հազար դրամ
 Ընթացիկ նորոգման շինարարական նյութեր – 3322,8 հազար դրամ
 Սարքեր և սարքավորումներ – 2249,1 հազար դրամ
 Վառելիք – 1965,0 հազար դրամ
 Գրականություն - 179,5 հազար դրամ
17.2. Կենսաապահովման համակարգեր
17.2.1. Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

հաշվետու
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Համալսարանի բոլոր մասնաշենքերը ապահովված են մշտական խմելու ջրով: Տարվա
ընթացքում իրագործվող սպասարկման և մասնակի նորոգման աշխատանքների շնորհիվ
ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերը գործում են անխափան ռեժիմով:
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համար ծախսը կազմել է 495,5 հազ.դրամ, նախորդ
տարվա

836,6

հազար

դրամի

դիմաց:

Այստեղ

խնայողությունը

հիմնականում

պայմանավորված է հին մաշված խողովակների փոխարինումով, սանհանգույցների
սարքավորումների նորացումով և մասնակի նորոգումներով:
17.2.2. Էլեկտրամատակարարում և կապ
2017թ.-ի ընթացքում էլեկտրամատակարարման, հեռախոսային և ինտերնետ կապի
ծառայությունները գործել են առանց էական ընդմիջումների:
Կարճաժամկետ անջատումները, կապված ընթացիկ նորոգման և սպասարկման
աշխատանքների իրականացման հետ, չեն ազդել բնականոն գործունեությանը:
Ընթացիկ
էլեկտրաէներգիա՝

ժամանակահատվածում
2941,8

համալսարանում

ծախսվել

է

71580

կվտ

հազ. դրամ գումարով, նախորդ տարվա 86528կվտ-ի դիմաց,

3900,7 հազար դրամ գումարով՝ հիմնականում պայմանավորված տաք եղանակով, ինչի
արդյունքում էլեկտրական տաքացուցիչներ քիչ են օգտագործվել լսարաններում, քան անցած
տարվա նույն ժամանակահատվածում:
17.2.3. Ջեռուցում
2017թ. ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցվել են ուսումնական թիվ 1 և թիվ 2
ուսումնական մասնաշենքերը, գրադարանի մասնաշենքը: Կապված գիշերօթիկ դպրոցի
կարգավիճակի փոփոխությոն հետ՝ ընթացիկ տարվա չորրորդ եռամսյակում չեն ջեռուցվել
այդ տարածքում գտնվող ԳՊՀ-ի կողմից օգտագործվող լսարանները: Լիարժեք
ջերմաստիճանային պայմաններ չեն ապահովվում թիվ 2 ուսումնական մասնաշենքում,
ինչպես նաև գիշերօթիկ դպրոցի տարածքի լսարաններում՝ պատուհանների և դռների
անորակ վիճակի պատճառով, ուստի որոշ լսարաններում օգտագոծում ենք էլեկտրական
տաքացուցիչներ:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում համալսարանում ծախսվել է 31,9 հազար մ3 գազ՝
4442,3 հազ. դրամ գումարով՝ նախորդ տարվա 38,7 հազար մ3-ի գազի դիմաց, որը կազմել է
4471,9 հազար դրամ գումար: Այստեղ խնայողությունը նույնպես պայմանավորված է տաք
եղանակների հետ: Օրվա կտրվածքով ավելի կարճ ժամանակահատվածով են աշխատել
կաթսայատները:
17.2.4. Սանհիգիենիկ պայմանների ապահովում և տարածքի բարեկարգում
Համալսարանի
տնտեսական
մասի
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 և կանաչապատման աշխատանքներ:
17.2.5. Նախատեսվող աշխատանքներ
Համալսարանում առկա են սոցիալական ոլորտի լուծում պահանջող որոշակի
խնդիրներ: Ուսումնական նորմալ պայմանների ապահովման գործում կարևոր է թիվ 2
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ուսումնական մասնաշենքի փայտյա պատուհանների փոխարինումը մետաղապլաստե
պատուհաններով, իսկ հնարավորության դեպքում ամբողջական վերանորոգում:
Վերանորոգման որոշակի աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտություն կա
համալսարանի գրադարանի մասնաշենքում, ճաշարանում:
18. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
18.1. 2017թ. 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

Աղյուսակ

18.1.1.–ում

բերված

է

Գորիսի

պետական

համալսարանի

2017թ.եկամուտների ճշտված նախահաշիվը և նրա կատարողականը.
Աղյուսակ 18.1.1.

հ/հ

1.

Եկամտի անվանումը

Դրամական միջոցների մնացորդը

Տարեկան
նախահաշիվ

Կատարողական

%

60652.2

60652.2

100.0

331322.5

331049.0

99.9

70268.4

70268.4

100.0

2.1.1 Ուսման վարձ

53442.8

53442.8

100.0

2.1.2 Կրթաթոշակ

5133.0

5133.0

100.0

11692.6

100.0

2.
2.1

տարեսկզբին
Ընթացիկ տարվա

մուտքեր, այդ

թվում
Պետական բյուջեից, այդ թվում

2.1.3 Գիտ. թեմաների ֆինանսավորում 11692.6
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2.2

Արտաբյուջետային մուտքեր, այդ

261054.1

260780.6

99.9

2.2.1 Վճարովի ուսուցում

242000.0

241726.5

99.9

2.2.2 Այլ աղբյուրներ

19054.1

19054.1

100.0

391974.7

391701.2

99.9

թվում

Ընդամենը եկամուտներ

Ինչպես երևում է աղյուսակ 18.1.1.-ից, 2017թ.-ին պետական բյուջեով նախատեսվել էր
70268.4 հազ. դրամ, այդ թվում՝ ուսման վարձ՝ 53442.8 հազ. դրամ (ներառում է վճարովի
համակարգի՝ ՀՀ օրենքով սահմանված արտոնություններ ունեցող ուսանողների ուսման
վարձի լրիվ փոխհատուցումը` 5519.7 հազ. դրամ, մասնակի փոխհատուցումը`4553.5
հազ.դրամ դրամ), կրթաթոշակ՝ 5133.0 հազ. դրամ, գիտ. թեմաների ֆինանսավորում՝ 11692.6
հազ. դրամ: Վերջինս ընդգրկում է «Սյունիքի նյութական և հոգևոր ժառանգությունը» ծրագրի
իրականացման համար 10192.6 հազ. դրամ, ինչպես նաև ծրագրի մեջ ներգրավված
գիտաշխատողների գիտական աստիճանի համար տրվող հավելավճարների վճարման
պարտավորությունները (3 թեկնածու և 1 դոկտոր)`1500.0 հազ դրամ: Ֆինանսավորումն
իրականացվել է միջին տարեկան 82 պետպատվերային և ուսման վարձավճարի լրիվ
փոխհատուցմամբ արտոնություններ ունեցող միջին տարեկան 21 ուսանողների համար:
Ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցում պետբյուջեից տրվել է վճարովի համակարգում
սովորող 25 ուսանողի: Պետբյուջետային ֆինանսավորման պլանը կատարվել է 100%-ով:
Ճշտված

նախահաշվով

ատաբյուջետային

մուտքերը

տարվա

ընթացքում

պլանավորվել էր 261054.1 հազ. դրամ, կատարողականը կազմել է 99.9%, կամ 260780.6 հազ.
դրամ: Նշենք, որ այդ մուտքերն իրենց մեջ ներառում են ինչպես վճարովի ուսուցումից
ստացված մուտքերը՝ 241726.5 հազ. դրամ, այնպես էլ այլ աղբյուրներից ստացված մուտքերը`
19054.1 հազ.դրամ: Վերջինս արտաբյուջետային մուտքերի մեջ կազմել է 7.3%, 92.7%-ը կազմել
են վճարովի ուսուցումից ստացված մուտքերը:
Այլ աղբյուրներից ստացված մուտքերն, ըստ իրենց կազմի և կառուցվածքի, ունեն
հետևյալ պատկերը`
Աղուսակ 18.1.2. 2017թ.-ին այլ աղբյուրներից ստացված մուտքերը՝ ըստ իրենց կազմի և
կառուցվածքի
Այլ աղբյուրներից ստացված ընթացիկ

Գումարը,

մուտքեր

հազ.դրամ

1.Դրամաշնորհ LNSS (Գրադարանային ցանցի

Կառուցվածքը,%

11373.4

59.7

2. Բանկային տոկոսագումար

211.8

1.1

3.Տարածքի սպասարկման վճար (Յուքոմի և

1600.9

8.4

4.Արտարժույթի փոխարժեքային
տարբերությունից եկամուտ

4814.3

25.2

5.Ընդունելությունից հավաք. գումար

838.5

4.4

աջակցում)

Վեոն Արմենիա ՓԲԸ-ի կողմից)
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6.Ուսանողների՝ հանրակացարանում

33.0

0.2

7. Այլ մուտքեր

182.2

1

Ընդամենը

19054.1

100.0

բնակվելու վարձ

Այլ աղբյուրներից ստացված ընթացիկ մուտքերի կառուցվածքում ամենամեծ
տեսակարար կշիռը կազմել են դրամաշնորհային ծրագրերից ստացված գումարները`59.7%
կամ 11373.4 հազ.դրամ: Ինչպես տեսնում ենք, ֆինանսական միջոցների գերակշիռ մասը
գոյանում է ուսման վարձերից: ԳՊՀ-ն հիմնական ուսումնական գործունեությունից ստացվող
մուտքերից բացի այլ կայուն ֆինանսական ներհոսք չունի:
Դրամական

միջոցների

մնացորդի

հետ

միասին

համալսարանի

ընդհանուր

նախահաշվային եկամուտը կազմել է 391974.5 հազ. դրամ, փաստացի եկամուտները կազմել
են ընդամենը 391701.2հազ. դրամ: Եկամուտների կատարողականը կազմել է 99.90%:
Ինչպես երևում է գծանկար 1-ից, եկամուտների ընդհանուր կառուցվածքում
բյուջետային ֆինանսավորումը կազմել է 17.9%, արտաբյուջետային միջոցները` 66.6%,
դրամական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին` 15.5%:
Գծ.1 2017թ.-ի եկամուտների կատարողականի գրաֆիկական պատկերը

Աղյուսակ 18.1.3-ում բերված է 2013-2017թթ-ը ընկած ժամանակահատվածում
եկամուտների փոփոխման դինամիկան:
Աղյուսակ 18.1.3. Եկամուտների փոփոխման դինամիկան 2013-2017թթ.
N

1

2

Եկամուտներ

2013

2014

Դրամական միջոցների 77610.2
մնացորդը տարեսկզբին 17.7%
Ընթացիկ տարվա
մուտքեր, այդ թվում

361889.7

2015

2016

2017

64574.4

51187.7 46454.5

60652.2

15.6%

13.6%

15.5%

348091.2

325004.1 359288.0

11.4%

331049.0
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Պետական բյուջեից,

55840.1

56839.4

65451.3 66995.6

70268.4

այդ թվում

12.7%

13.8%

17.4

17.9%

2.1.1 Ուսման վարձ

37585.7

42123.0

47564.6 49786.8

53442.8

2.1.2 Կրթաթոշակ

4856.0

3884.6

4294.8

5133.0

10831.8

12841.9 12442.6

11692.6

259552.8 292292.4

260780.6

69.0

66.6%

2.1

16.5%

4766.2

Գիտ. թեմաների
2.1.3 ֆինանսավորում և միջ. 13398.4
կոնֆերանսի գումար

2.2

Արտաբյուջետային

306049.6 291251.8

եկամուտներ,այդ թվում 69.6%

70.6%

72.1%

2.2.1 Վճարովի ուսուցում

271054.0 257539.6

240558.2 253613.5

241726.5

2.2.2 Այլ աղբյուրներ

34995.6

18994.6 38678.9

19054.1

376191.8 405742.5

391701.2

33712.2

Ընդամենը եկամուտներ 439499.9 412665.6
Ինչպես

երևում

է

աղյուսակ

3-ից,

2013-2015թթ-ին

ընդամենը

եկամուտները

տարեցտարի նվազել են՝ 439499.9 հազ.դրամից հասնելով 376191.8 հազ.դրամի: Միայն 2016թ.
ընդամենը եկամուտները 2015թ-ի նկատմամբ աճել են 7.9%-ով, կամ 29550.7 հազ.դրամով:
2017թ.-ին ընդամենը եկամուտները 2016թ-ի նկատմամբ նվազել են 14041.3 հազ.դրամով:
Նվազումը

առկա

է

հատկապես

վճարովի

ուսուցման

գծով,

չնայած

տարեսկզբին

հաստատված նախահաշվով վճարովի ուսուցումից ստացվող մուտքերի աճ էր պլանավորվել
կապված նոր մասնագիտությունների ավելացման հետ:
2013-2017թթ-ին պետբյուջեից ֆինանսավորվող
դինամիկան բերված է հետևյալ աղյուսակում`

ուսման

վարձի

փոփոխման

2013-2017թթ.-ին պետբյուջեից ֆինանսավորվող ուսման վարձի փոփոխման
դինամիկան
Աղյուսակ 18.1.4.
2013
Պետ.պատվերային
ուսանողների
ուսման վարձ

28288.1

2014
31453.9

2015
38257.5

2016
40366.8

2017
43369.6
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Oրենքներով

7664.0

7476.7

5675.6

5600.0

5519.7

1633.6

3192.4

3631.5

3820.0

4553.5

76

60

71

80

82

372.2

524.2

538.8

504.6

528.9

սահմանված
արտոնություններ
ունեցող
ուսանողների
ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցում
Մասնակի
փոխհատուցում
Պետպատվերային
ուսանողների միջին
տարեկան քանակ
Միջին տարեկան 1
պետպատվերային
ուսանողին ընկնող
ֆինանսավորման
չափ
Արտաբյուջետային եկամուտների գերակշիռ մասը`92.7%-ը, կազմում են վճարովի
ուսուցումից ստացված մուտքերը: 2017թ. զեղչերի ընդհանուր գումարը կազմել է 18783.1 հազ.
դրամ (340ուսանող): Բուհի շահույթի հաշվին զեղչվել են 225 ուսանողներ`ընդամենը 12435.1
հազ.դրամ: 2017թ. պետության կողմից ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի
մասնակի փոխհատուցում է տրամադրվել 4553.5 հազ.դրամ:

18.2. 2017թ. ծախսերի նախահաշիվը և կատարողականը
Աղյուսակ 18.2.1.
Տարեկան
Ծախսերի անվանումը

նախահաշիվ

Կատարողական

%

1.

Ընթացիկ Ծախսեր

307490.3

307267.3

99.93

1.1

Աշխատավարձ

245700.0

245686.0

99.99

1.2

Կրթաթոշակ

5157.5

5157.5

100.00

2350.0

2347.2

99.88

Գրասենյակային և տնտեսական
1.3

ծախսեր
Փափուկ գույքի և հանդերձանքի

1.4

ձեռք բերման ծախսեր

0.0

0.0

0.0

1.5

Սննդի ծախսեր

0.0

0.0

0.0

Գործուղման և ծառայողական
1.6

շրջագայության ծախսեր

8350.0

8314.3

99.57

1.7

Տրանսպորտային ծախսեր

3650.0

3618.7

99.14
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1.8

Կապի ծառայությունների ծախսեր

1600.0

1592.6

99.54

1.9

Էլեկտրաէներգիայի ,վառելիքի և
ջեռուցման ծախսեր

8000.0

7954.0

99.43

490.0

488.8

99.76

Ջրմուղ-կոյուղու ծառայությունների
1.10

գծով ծախսեր
Կոմունալ ծառայությունների

1.11

վճարներ

340.0

336.0

98.82

1.12

Ընթացիկ վերանորոգման ծախսեր

3350.0

3322.8

99.19

1.13

Հարկեր, տուրքեր

9426.8

9426.8

100.0

576.0

576.0

100.0

Արտարժույթի փոխարժեքային
1.14

տարբերությունից ծախսեր
Այլ ծառայությունների և այլ

1.15

ապրանքների ձեռքբերման ծախսեր

18500.0

18446.6

99.71

1.16

Արտագերատեսչական ծախսեր

0.0

0.0

0.0

1.17

Շենքերի վարձակալության ծախսեր

0.0

0.0

0.0

1.18

Վճարումներ ՀԵՀ -ին

0.0

0.0

0.0

2

Կապիտալ ծախսեր

3608.5

3608.5

100.0

2249.1

2249.1

Սարքերի և սարքավորումների
2.1

ձեռքբերման ծախսեր
Այլ ակտիվների ձեռքբերման

2.2

ծախսեր

1359.4

1359.4

2.3

Կապիտալ վերանորոգման ծախսեր

0.0

0.0

Ընդամենը ծախսեր

311098.8

310875.8

99.93

2017թ. ճշտված նախահաշվով պլանավորվել էին 311098.8 հազ. դրամի ծախսեր:
Ինչպես երևում է աղյուսակից, 2017-ի դրամարկղային ծախսը կազմել է 310875.8 հազ. դրամ:
Ծախսերի կատարողականը կազմել է 99.93%;
«Աշխատավարձ» հոդվածով կատարողականը կազմել է 245686.0

հազ դրամ: Այն

կազմում է ընդհանուր դրամարկղային ծախսերի 79.0 %-ը, ընդամենը եկամուտների 62.7%ը:
«Կրթաթոշակ» հոդվածով ծախսերը կազմել են 5157.5 հազ. դրամ, այդ թվում պետ.
Բյուջեից ֆինանսավորվել է 5133.0 հազ.դրամ: 24.5 հազ.դրամի կրթաթոշակ է տրվել
արտաբյուջետային միջոցներից:
«Գրասենյակային և տնտեսական ծախսեր» հոդվածով ծախսվել է 2347.2հազ, դրամ:
«Գործուղման և ծառայողական շրջագայության ծախսեր» հոդվածով ծախսը կազմել է 8314.3
հազ. դրամ, որից 6818.5 հազ.դրամը դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակում:
«Տրանսպորտային ծախսեր» հոդվածով ծախսվել է 3618.7 հազ. դրամ, որն իր մեջ ներառում է
1965.0

հազ.դրամ

վառելիքի,

1653.7

հազ.դրամ

ավտոմեքենաների

պահպանման

և

սպասարկման ծախսեր
«Կապի ծառայությունների ծախսեր» հոդվածով դրամարկղային ծախսը ընթացիկ
տարում կազմել է 1592.6 հազ. դրամ:
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«Էլեկտրաէներգիայի, վառելիքի և ջեռուցման ծախսեր» հոդվածով դրամարկղային
ծախսը կազմել է 7954.0 հազ. դրամ, որից էլեկտրաէներգիայի գծով ծախսը`3102.4 հազ.դրամ,
գազի գծով`4851.6 հազ.դրամ:
Ջրմուղ-կոյուղու ծառայությունների գծով դրամարկղային ծախսերը կազմել են 488.8
հազ. դրամ:
«Ընթացիկ վերանորոգման ծախսեր» հոդվածով ծախսը կազմել է 3322.8 հազ.դրամ:
Հիմնովին

վերանորոգվել

են

2-րդ

մասնաշենքի

2-րդ

հարկի

2

սանհանգույցները,

իրականացվել է 2-րդ մասնաշենքի բակի ասֆալտապատում, ինչպես նաև կատարվել են
որոշակի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ:
«Այլ ծառայությունների և այլ ապրանքների ձեռքբերման ծախսեր» հոդվածով
դրամարկղային ծախսը կազմել է 18446.6 հազ. դրամ, որն, ըստ կազմի, հետևյալն է`
Աղյուսակ 18.2.2.
Այլ ծառայությունների և այլ ապրանքների ձեռքբերման

Գումարը, հազ.դրամ

ծախսեր
1.Թերթերի

և

ամսագրերի

բաժանորդագրության

և 451.4

տպագրության գումար
2. Գովազդներ,հայտարարություններ

250.0

3. Պրակտիկա

1146.2

4. Համակարգչային սպասարկում

1343.5

5. Ծաղիկներ և ծաղկեպսակներ

188.7

6.Մասնագիտական վերապատրաստման գումար
/սեմինարի արժեք/

165.0

7.Դեղորայքև բժշկական պարագաներ

31.5

8.Տեխ.անվտանգության փորձաքննություն և գազասպառման 423.1
համակարգի տեխնիկական սպասարկում
9.Ներկայացուցչական այլ ծախսեր

342.1

10.Գիտ.նյութերի տպագրություն

282.4

11.Նյութական օգնություն

220.5

12.Բարեգործություն

500.0

13.Բանկային սպասարկում

87.0

14.Սպորտային ապրանքներ

57.0

15.Հավատարմագրման գործընթացի հետ կապված ծախսեր

7417.8

16. Բուհի 50-մյա հոբելյանի առթիվ աշխատակազմի համար 1017.8
կազմակերպված միջոցառման ծախսեր
17.Ուսանողական միջոցառումների հետ կապված ծախսեր

100.4

18.Համաֆինանսավորում LNSS դրամաշնորհային ծրագրին

150.6
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19.Տրանսպորտային ծառայություն
20.Դոմենի
ծառայություն

199.0

հաշվեգրում/www.gorsu.am/

և

հոսթինգ 76.8

21. ԳՊՀ-ի 50-ամյակին նվիրված «Սյունիքը կրթության և 1707.1
մշակույթի օջախ» խորագրով հանրապետական գիտաժողովի
ծախսեր
21.Ուսանողական

հանրապետական

գիտաժողովի

և 543.8

ներֆակուլտետային գիտաժողովների ծախսեր
22. Դիպլոմների տպագրման ծախսեր

923.4

23. Գույքի վերագնահատման ծախսեր

250.0

24. Այլ ծախսեր

571.5

Ընդամենը

18446.6

2017 թ-ի ընթացքում «Կապիտալ ծախսեր» հոդվածով դրամարկղային ծախսը կազմել է
3608.5 հազ. դրամ, այդ թվում՝ սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր՝ 2249.1
հազ.դրամ,

այլ

ակտիվների

ձեռքբերման

ծախսեր`

1359.4

հազ.դրամ,

այդ

թվում՝

գրականություն՝ 179.5 հազ.դրամ: Բացի դրանից, Heritag դրամաշնորհային ծրագրի
շրջանակներում անհատույց բուհին է տրամադրվել 5617.3 հազ.դրամի համակարգչային
տեխնիկա: «Քոնթուր Գլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից նվիրաբերության կարգով
ամբողջությամբ վերանորոգվել է էլեկտրաէներգետիկայի լաբորատորիան և լաբորանտի
սենյակը: Փոխարինվել են դռները, պատուհանները, հատակը, էլեկտրամատակարարման
գծերը, ջրագծերը` ընդամենը 6270.8 հազ.դրամով, լաբորատորիային է տրամադրվել
էլեկտրամատակարարման ուսումնական ստենդ՝ 3230.5 հազ.դրամ արժողությամբ:
Հաշվետու տարում եկամուտների և ծախսերի համեմատական վերլուծությունը ցույց է
տալիս հետևյալը.



2017-ի տարեսկզբի մնացորդ` 60652.2 հազ. դրամ,
ընթացիկ տարվա մուտքեր` 331049.0 հազ. դրամ,



ընթացիկ տարվա ծախսեր 310875.8 հազ. դրամ,



ընթացիկ տարվա մուտքերի գերազանցումը ծախսերի նկատմամբ (20173.2
հազ.դրամ),



2017թ-ի տարեվերջի մնացորդը`80825.4 հազ. դրամ:

Տարեվերջի մնացորդի մեջ դրամաշնորհային ծրագրերի գծով մնացորդը կազմել է
15789.3 հազ.դրամ:

18.3 Աշխատավարձերի դինամիկան համալսարանում
Յուրաքանչյուր բուհի հիմնական նպատակը կրթության բարձր որակի ապահովումն
է: Այն ուղղակիորեն պայմանավորված է դասախոսների աշխատանքի վարձատրության
մակարդակով:

2003թ.

հունվարի

1-ից

մինչև

2013թ

հունվարի

1-ը

համալսարանի

աշխատակիցների աշխատավարձերի պլանաչափ բարձրացումը դարձել էր համալսարանի
ֆինանսական գործունեության հիմնական ուղենիշներից մեկը: Սակայն կապված վերջին
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տարիների ֆինանսական դժվարությունների հետ՝ 2013թ.-ից մինչև հիմա աշխատավարձերի
բարձրացում չի կատարվել:
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատավարձերը, ըստ տարիների, հետևյալն է`
Աղյուսակ 18.3.1.
Պաշտոն

01.09.2013

Պրոֆեսոր
Գիտ. դոկտոր,
դոցենտ
Գիտ.թեկնածու,
դոցենտ
Դասախոս
Գիտ. թեկնածու
ասիստենտ
Ասիստենտ

01.01.2014

01.01.2015

01.09.2016

01.01.2017

211263

211263

211263

212000

213500

179073

179073

179073

180000

181500

159073

159073

159073

160000

161500

119535

119535

119535

120000

121500

133107

133107

133107

134000

135500

123107

123107

123107

124000

125500

2016-2017թթ.-ին

հաշվարկված

աշխատավարձերի

կազմի

և

կառուցվածքի

վերլուծությունից երևում է, որ 2017թ.-ին 2016թ-ի համեմատ աշխատավարձի ֆոնդը
պակասել է 36502.7 հազ.դրամով: Աշխատավարձի ֆոնդում ամենամեծ տեսակարար կշիռը
կազմում է պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատավարձը: 2017թ.-ին այն կազմել է 46%
կամ 112828.9 հազ.դրամ, որը պակաս է 2016թ.-ի աշխատավարձից 24735.3 հազ.դրամով:
2016թ.-ի համեմատությամբ 2017թ.-ին միջին հաշվով պրոֆեսորադասախոսական 15
հաստիքի նվազում է տեղի ունեցել: Ճիշտ է, այդ նվազումը պայմանավորված է նաև
ուսանողների թվի կրճատմամբ, բայց ավելի շատ բուհի կողմից կատարված ճիշտ
ռեսուրսախնայողությամբ, ինչն արդյունքն է՝
-

Ուսանողների հոսքային ուսուցման կազմակերպման,

-

Որոշ ակադեմիական խմբերի խոշորացման,

-

Ժամային

նորմատիվային

ֆոնդի

մեջ

որոշակի

ժամային

նորմատիվների

օպտիմալացման:
Հաստիքների օպտիմալացման աշխատանքներ կատարվել են նաև վարչատնտեսական և
ուսումնաօժանդակ կազմի հաստիքների մեջ: 2017թ.-ին 2016թ-ի համեմատությամբ միջին
հաշվով կրճատվել է 10 հաստիք:
Հաշվետու տարում պարգևատրության գումարը կազմել է 8307.1 հազ.դրամ, որից 6280.0
հազ.դրամը տրվել է Ամանորի առիթով:
2016-2017թթ. հաշվարկված աշխատավարձը՝ ըստ կազմի և կառուցվածքի
(հազ.դրամ)
Աղյուսակ 18.3.2.
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Աշխատավարձերի

2016թ.

%

տեսակները

Գումար

2017թ

Շեղումը

Շեղումը

Գումար

ըստ

ըստ %-ի

գումարի
Պրոֆեսորադասախոսական

137564.2

48.8

112828.9

46.0

-24735.3

-2.8

Վարչական

38632.5

13.7

38174.9

15.6

-457.6

1.9

Ուսումնաօժանդակ

29278.4

10.4

21445.9

8.7

-7832.5

-1.7

Սպասարկող

41070.1

14.6

41906.5

17.1

836.4

2.5

Պարգևատրություն

7349.6

2.6

8307.1

3.4

957.5

0.8

ժամավճար

6703.3

2.4

7148.9

2.9

445.6

0.5

Գիտական ծրագիր

9636.0

3.4

9636.0

3.9

0.0

0.5

Հավելավճար

2250.0

0.8

1500.0

0.6

-750.0

-0.2

ծրագրերի 5698.6

2.0

3721.5

1.5

-1977.1

-0.5

838.6

0.3

697.0

0.3

-141.6

0.0

2848.1

1.0

0.0

0.0

-2848.1

-1.0

281869.4

100

245366.7

100

36502.7

0.0

Դրամաշնորհային

շրջանակում աշխատավարձ
Ընդունելության
քննությունների
Համաֆինանսավորում
MAHATMA դրամաշնորհային
ծրագրին արտաբյուջետային
միջոցներց
Ընդամենը

Աշխատավարձի ֆոնդի կառուցվածքում այլ աղբյուրների, մասնավորապես գիտական
թեմաների, դրամաշնորհային ծրագրերի հաշվին տրված աշխատավարձերի տեսակարար
կշիռը կազմել է ընդամենը 6.3%: 93.7%-ի աշխատավարձ տրվել է հիմնականում վճարովի
ուսուցումից գոյացած միջոցների հաշվին:
01.01.2018թ.-ի դրությամբ աշխատակազմի 1 հաստիքին ընկնող միջին ամսական
աշխատավարձը կազմում է`
N

Աշխատակազմ

հազ.դրամ
Հաստիքների
քանակ

Ամսական
աշխատավարձի

1 հաստիքի
միջին

ֆոնդ

ամսական
աշխատավարձ

1.

Պրոֆեսորադասախոսական

61.5

9147.7

148.7

կազմ
2.

Վարչական կազմ

22.5

3391.4

150.7

3.

Ուսումնաօժանդակ կազմ

19.5

1557.3

79.8

4.

Սպասարկող կազմ

37.75

3224.6

85.4

Եզրակացություններ և առաջարկություններ
 Բուհի եկամուտների ընդհանուր կառուցվածքում ամենամեծ տեսակարար

կշիռը

կազմում են արտաբյուջետային եկամուտները, որի մեջ վճարովի ուսուցումից
ստացված մուտքերը կազմում են 92.7%:
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 Հիմնական ուսումնական գործունեությունից ստացվող մուտքերից բացի բուհը չունի
այլ կայուն ֆինանսական ներհոսքեր:

 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 բավարար չեն, ուստի
առաջանում է արտաբյուջետային միջոցների ընդլայնման անհրաժեշտություն:

 2017թ.-ին, ինչպես նաև նախորդ 5 տարիներին բուհն ունեցել է պետական բյուջեից
ֆինանսավորվող ընդամենը 1 թեմա՝ հայագիտության բնագավառում:

 2017թ.-ին վճարովի ուսուցումից ստացվող մուտքերը 2016թ.-ի նկատմամբ նվազել են
11887.0 հազ.դրամով, չնայած տարեսկզբին հաստատված նախահաշվով վճարովի
ուսուցումից ստացվող մուտքերի աճ
մասնագիտությունների ավելացման հետ:

էր

պլանավորվել՝

կապված

նոր

 2017թ.

բուհի ռեսուրսային բազայի հարստացումը, ենթակառուցվածքների
բարելավումը, արդականացումը հիմնականում կատարվել է միջազգային ծրագրերի,
«Քոնթուր Գլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ-ի կողմից նվիրաբերության շրջանակներում:

 Բուհը, չնայած ֆինանսական դժվարություններին, փորձել է սեփական միջոցներով
աստիճանական լուծում տալ ենթակառուցվածքների բարելավման հետ կապված
որոշակի հարցերի:

 Բուհի 50-ամյա հոբելյանի, ինչպես նաև հավատարմագրման գործընթացի հետ
կապված բուհը հաշվետու տարում կատարել է լրացուցիչ ծախսեր, միաժամանակ
չփոքրացնելով կայունացման ֆոնդի մեծությունը տարեվերջին:

 Աշխատավարձի գծով ծախսերը 2017թ. կազմել են ընդհանուր ծախսերի 79.0%-ը,
նախորդ տարվա 82.5%-ի փոխարեն, կամ ընդամենը եկամուտների 62.7%-ը՝ նախորդ
տարվա 70.2 %-ի փոխարեն: Սա խոսում է այն մասին, որ բուհը փորձել է
ֆինանսները արդյունավետ կառավարել, իրականացնել ռեսուրսախնայողության
քաղաքականություն, աստիճանաբար մեծացնել ենթակառուցվածքի բարելավմանն ու
բուհի զարգացմանն ուղղվող ծախսերի մասնաբաժինը:

 Աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացումը, եթե հաշվի առնենք, որ վերջին 5
տարիներին (բացի նվազագույն աշխատավարձի պահպանումից) տեղի չի ունեցել,
մնում է որպես հրատապ խնդիր:

 2017թ. հաստիքների օպտիմալացման աշխատանքները, ինչպես նախորդ երկու
տարիներին, կրել են շարունակական բնույթ:
Բուհի ֆինանսական բարելավման հետագա ուղիները.


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,
Կենտրոնացնել համալսարանի բոլոր հնարավորությունները ուսուցման բոլոր ձևերով
2017-2018 ուս.տարվա ընդունելության պլանի կատարումն ապահովելու համար,
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Զարգացնել

պայմանագրային

հարաբերություններ

պատվիրատու

կազմակերպությունների հետ կադրերի պատրաստման գործում,


Իրականացնել ռեսուրսախնայողության ռեժիմ,



Հաստիքային քաղաքականության արդյունավետ վարումը դարձնել շարունակական
աշխատանք:
19. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ԳՊՀ-ՈՒՄ

Գորիսի

պետական

համալսարանի

բոլոր

ստորաբաժանումները,

ամբիոնները,

դեկանատները, կենտրոնները համալրված են համակարգիչներով:
Համալսարանում գործում է վեց համակարգչային կենտրոն՝ 68 համակարգիչներով,
որոնք

միացված

են

ինտերնետին:

Երեք

կենտրոններում

կան

ինտերակտիվ

գրատախտակներ: Ներառական կրթության խթանմանն ընդառաջ ունենք 15 շարժական
համակարգիչներով և ժամանակակից տեխնիկայով հագեցած լսարան:
Թիվ 1 մասնաշենքի բոլոր հարկերում առկա է Wi - Fi կապ:
Ունենք ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած կոնֆերանս սրահ, որտեղ կա
գերարագ Wi-Fi, ինտերակտիվ էկրան և պրոյեկտոր, անլար ու լարով բարձախոսներ,
նոթբուք դյուրակիր համակարգիչներ, լիարժեք կահավորում:
Համալսարանի համակարգչային ցանցը պարունակում է՝


150 համակարգիչ, որից 26-ը՝ շարժական,



50 տպիչ և պատճենահանող սարք,



3 Wi Fi զոն և 3 ինտերնետային կապուղի,

 1 Պլոտեր A1 չափի պրինտեր:
Համալսարանի թիվ 1 և թիվ 2 մասնաշենքերը կապված են ներքին ցանցով:
Համալսարանը կարևորում է համակարգչային ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կիրառումն ուսումնական գործընթացում:
20. 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 լրիվ 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 սահմանում 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 20-ից 25 ուսանող և
աշխատակից`

ստանալով

համապատասխան

բուժօգնություն,

խորհրդատվություն,

անհրաժեշտության դեպքում ապահովվում համապատասխան դեղորայքով:
Բուժքույրն անցկացնում է բուժիչ ընթացակարգ, հետևում հիվանդի առողջանալու
ընթացքին: Բուժքույրը պատասխանատու է նաև դեղամիջոցների ծախսը հսկելու, դրանք
հաշվառելու և պահպանելու հարցում:
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21. 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՈՒ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎԸ
Չափ. միավորը հազ. դրամ

N

Հոդվածի անվանում

Գումար

Եկամուտներ

80825.4

1

Դրամական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին

2

Ընթացիկ տարվա մուտքեր

316656.0

այդ թվում`
2.1

Պետական բյուջեից

62681.0

այդ թվում`
2.1.1

Կրթաթոշակ

4758.6

2.1.2

Ուսման վարձ

46900.5

2.1.3

Գիտ. թեմաների ֆինանսավորում

11021.9

2.2

Արտաբյուջետային մուտքեր

253975.0

այդ թվում`
2.2.1

Վճարովի ուսուցում

245475.0

2.2.2

Այլ աղբյուրներ

8500.0

Ընդամենը եկամուտներ

397481.4

3

Ընդամենը ծախսեր

347481.5

3.1

Ընթացիկ ծախսեր

331067.8

3.1.1

Աշխատավարձ

259482.2

3.1.2

Կրթաթոշակ

4758.6

3.1.3

Գրասենյակային և տնտեսական ծախսեր

2500.0

3.1.4

Գործուղման ծախսեր

8000.0

3.1.5

Տրանսպորտի շահագործման և պահպանման ծախսեր

3100.0

3.1.6

Կապի ծառայության ծախսեր

1784.0

3.1.7

Էլեկտրաէներգիայի և ջեռուցման ծախսեր

8000.0

3.1.8

Ջրմուղ-կոյուղու ծառայությունների գծով ծախսեր

600.0

3.1.9

Այլ կոմունալ ծառայությունների վճարներ

412.8

3.1.10

Ընթացիկ վերանորոգման ծախսեր

20000.0

3.1.11

Հարկեր, տուրքեր

9000.0

3.1.12

Այլ ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր

10930.2

3.1.13

Վճարումներ Համահայկական երիտասարդական հիմնադրամին

2500.0

3.2

Կապիտալ ծախսեր

16413.7

Այդ թվում`
3.2.1

Սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր

13126.5

3.2.2

Այլ ակտիվների ձեռք բերման ծախսեր

3287.2

3.2.3

Կապիտալ վերանորոգման ծախսեր

4

Դրամական միջոցների մնացորդը տարեվերջին(01.01.2019թ.)

49999.9
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Գորիսի պետական համալսարանի դրամական միջոցների մնացորդը 2018թ.-ի
տարեսկզբին կազմել է 80825.4 հազ.դրամ: Նախորդ տարվա նույն

ժամանակաշրջանի

համեմատ այն ավել է 20173.2 հազ.դրամով կամ 33.3%-ով:
Ընթացիկ տարվա մուտքերը պլանավորվել են 316656.0 հազ. դրամ, այդ թվում` 62681.0
հազ. դրամ պետական բյուջեից, 253975.0 հազ. դրամ արտաբյուջետային միջոցներից:
Պետական բյուջեով նախատեսվել է 62681.0 հազ. դրամ, այդ թվում` կրթաթոշակ՝ 4758.6 հազ.
դրամ, ուսման վարձ` 46900.5 հազ. դրամ, գիտ. թեմաների ֆինանսավորում`11021.9 հազ.
դրամ: Վերջինս իր մեջ ներառում է «Սյունիքի նյութական և հոգևոր ժառանգությունը»
ծրագրի իրականացման նպատակով 10521.9 հազ. դրամ, ինչպես նաև թեմայում ընդգրկված
գիտաշխատողների գիտական աստիճանի համար տրվող հավելավճարը` 1500.0 հազ. դրամ:
Արտաբյուջետային եկամուտների մեջ վճարովի ուսուցումից ստացվող մուտքերը
պլանավորվել են 245475.0 հազ. դրամ, որը կազմել է ընդամենը արտաբյուջետային
եկամուտների 96.7%-ը: 3.3%-ը բաժին է ընկել այլ աղբյուրներից ստացվող մուտքերին:
Վճարովի

ուսուցումից

ընդունելության

ստացվող

ցուցանիշը

մուտքերի

հաշվարկվել

է

պլանավորման
2017թ.-ի

ժամանակ

ընդունելության

2018թ.-ի
փաստացի

մակարդակով: Դրամական միջոցների հետ միասին ընդամենը եկամուտները պլանավորվել
են 397481.4 հազ.դրամ:
2018թ.-ին շարունակական

գործընթացի

մեջ

են

գտնվում

2

միջազգային

դրամաշնորհային ծրագրեր և պետբյուջեից ֆինանսավորվող 1 գիտական թեմա:
2018թ-ին պլանավորվել են ընդամենը 347481.5 հազ. դրամի ծախսեր: Ընդամենը
ծախսերի մեջ աշխատավարձի գծով ծախսերը կազմել են 259482.2 հազ. դրամ կամ 74.7%,իսկ
ընդամենը եկամուտների մեջ` 65.3 %-ը: Հետազոտության և զարգացման ծախսերին ուղղվել է
բյուջեի համարյա 9%-ը, ենթակառուցվածքի բարելավմանն ու պահպանմանը` 5.3%-ը:
2018 թվականի նախահաշվով դրամական միջոցների մնացորդը տարեվերջին
կկազմի 49999.9 հազար դրամ:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ
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ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԿՈՄԻՏԵ
ԱՐՏՈՒՇ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

ԳՊՀ ռեկտոր, ֆ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր
(կազմկոմիտեի նախագահ)

ԹԵՀՄԻՆԱ ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՊՀ ՀՀՄ ֆակուլտետի դեկանի պ/կ, բ.գ.թ., դոցենտ
(պատասխանատու քարտուղար)
ԶԱՐԵՀ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԳՊՀ պրոռեկտոր, ֆ.մ.գ.դ., դոցենտ

ԱԵԼԻՏԱ ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ ՀՊՄՀ, ԳԱԱ թղթակից անդամ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր,
ԼԱՈՒՐԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

ՀՊՄՀ, մ.գ.դ., պրոֆեսոր

ԹԱՄԱՐ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, բ.գ.դ., դոցենտ

ԳԵՎՈՐԳ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ, պ.գ.դ., պրոֆեսոր

ՀՈՎԻԿ ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆ

ԱրՊՀ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր

ՏԻԳՐԱՆ ՎԱՆԴՈՒՆՑ

ԳՊՀ գիտքարտուղար, տ.գ.թ., դոցենտ

ԼՈՒՍԻՆԵ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ

ԳՊՀ Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ.,
դոցենտ

ՀՐԱՅՐ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

ԳՊՀ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի

ՄԱԼԻԿ ԹԵԼՈՒՆՑ

վարիչ, մ.գ.թ. դոցենտ
ԳՊՀ Իրավագիտության ամբիոնի վարիչ, պ.գ.թ.

ԼԻԱՆԱ ՕՀԱՆՅԱՆ

ԳՊՀ Օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ, մ.գ.թ., դոցենտ

ՀԱՍՄԻԿ ՍԱՖԱՐՅԱՆ

ԳՊՀ Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի վարիչ, կ.գ.թ.,
դոցենտ

ՆԱԻՐԱ ՍԱՖԱՐՅԱՆ

ԳՊՀ Օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս
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ORGANIZATIONAL COMMITTEE OF THE CONFERENCE

ARTUSH GHUKASYAN

Rector of Goris State University, Doctor of Sciences (Physics and
Mathematics), Professor
(Chairman of the Organizational Committee)

TEHMINA MAROUTYAN Dean of the Faculty of the Humanities and Social Sciences
of GSU, PhD in Philology, Associate Professor
(Responsible Secretary)
ZAREH GRIGORYAN

Vice-rector of Goris State University, Doctor of Sciences (Physics
and Mathematics), Associate Professor

AELITA DOLUKHANYAN Correspondent Member of NAS RA, Doctor of Sciences
(Philology), Professor, ASPU
LAURA ASATRYAN

Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor, ASPU

TAMAR HAYRAPETYAN

Doctor of Sciences (Philology), Associate Professor, NIA, NAS
RA

GEVORG STEPANYAN

Doctor of Sciences (History), Professor, Institute of History,
NAS RA

HOVIK MUSAYELYAN
TIGRAN VANDUNTS
LUSINE NERSISYAN

Doctor of Sciences (Philology), Professor, ASU
Academic Secretary, PhD in Technical Sciences, Associate
Professor, GSU
Head of the Chair of Armenian Language and Literature, PhD in
Philology, Associate Professor, GSU

HRAYR PETROSYAN

Head of the Chair of Pedagogy and Psychology, PhD n Pedagogy,
Associate Professor, GSU

LIANA OHANYAN
HASMIK SAFARYAN

Head of the Chair of Foreign Languages, PhD in Pedagogy,
Associate Professor, GSU
Head of the Chair of Biology and Chemistry, PhD in Biology,
Associate Professor, GSU

NAIRA SAFARYAN

Lecturer at the Chair of Foreign Languages, GSU
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ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ
18 հոկտեմբերի, 2017թ.
Գորիս
15:00 – 19:00

Հյուրերի ժամանում և իջևանում «Գորիս» հյուրանոցում (ք. Գորիս,
Խորենացի 53)

20:00

Ընթրիք
19 հոկտեմբերի, 2017թ.

8:30 – 9:00

Նախաճաշ

9:00 – 9:50

Գիտաժողովի մասնակիցների գրանցում (Գորիսի պետական
համալսարան, թիվ 1 մասնաշենք, ճեմասրահ)

9:30 – 9:50

Գորիսի պետական համալսարանի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված
հոբելյանական ցուցահանդեսի բացում

10:00 – 11:30

Գիտաժողովի բացման արարողություն և լիագումար նիստ

11:30 - 12:00
12:00 – 14:00

Սուրճի ընդմիջում
Աշխատանք մասնախմբերում

14:00 - 14:30

Ընդմիջում

14:30 – 16:30

Աշխատանք մասնախմբերում

16:30 – 18:00

Մշակութային ծրագիր, այցելություն Ակսել Բակունցի տուն-թանգարան
20 հոկտեմբերի, 2017թ.

8:30-9:00

Նախաճաշ

9:30-11:00

Աշխատանք մասնախմբերում

11:00 – 11:30 Սուրճի ընդմիջում
11:30 – 12:00 Գիտաժողովի փակում. մասնախմբերի նախագահների հաղորդումները
քննարկումների մասին
12:00 – 15:00 Պատմաճանաչողական շրջայցեր
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CONFERENCE AGENDA
October 18, 2017
Goris
15:00 – 19:00

Guests arrival and accommodation at Goris hotel (53, Khorenatsi str., Goris)

20:00

Dinner
October 19, 2017

8:30 – 9:00

Breakfast

9:00 – 9:50

Registration of the participants (GSU, Campus 1, Lobby)

9:30 – 9:50

Opening of the jubilee exposition devoted to the 50th anniversary of GSU foundation

10:00 – 11:30 Opening of the conference and a plenary session
11:30 - 12:00 Coffee break
12:00 – 14:00 Workshops
14:00 - 14:30 Break
14:30 – 16:30 Workshops
16:30 – 18:00 Cultural program, visits to the house-museum of A. Bakunts

October 20, 2017
8:30-9:00
9:30-11:00

Breakfast
Workshops

11:00 – 11:30 Coffee break
11:30 – 12:00 Closing ceremony of the conference: The Reports of the Chairmen of the Sections on
the Results of Discussions
12:00 – 15:00 Historical-cognitive site-visits
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ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԲԱՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ ՆԻՍՏ
OPENING CEREMONY OF THE CONFERENCE AND PLENARY SESSION
19.10.2017թ.
10:00 – 11:30
Բացման խոսք`

ԱՐՏՈՒՇ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ (Գորիսի պետական համալսարանի ռեկտոր, ֆ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր)
Opening Speech

ARTUSH GHUKASYAN (Rector of Goris State University, Doctor of Sciences (Physics and
Mathematics), Professor)
ԳՊՀ նորաստեղծ օրհներգի պաշտոնական ներկայացում

(երաժշտությունը` Արկադի Շեկունցի, խոսք` Տիգրան Գրիգորյանի)
The official presentation of the newly created GSU Hymn

(Music by Arkadi Shekunts, Lyrics by Tigran Grigoryan)
Ողջույնի խոսք

Վահե Հակոբյան, Սյունիքի մարզպետ
Welcome Speech

Vahe Hakobyan, Syunik Governor
Զեկուցումներ
Reports

Արտուշ Ղուկասյան (ԳՊՀ-ի ռեկտոր, ֆ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր)
Գորիսի

պետական

համալսարանի

անցած

ուղին.

ձեռքբերումները

և

զարգացման

հեռանկարները

Artush Ghukasyan (Rector of Goris State University, Doctor of Sciences (Physics and Mathematics),
Professor)
The traversed path of GSU: achievements and prospects for development

Աելիտա Դոլուխանյան (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր)
Սյունյաց Մեծ անապատը և հայ հոգևոր կյանքի վերածնունդը

Aelita Dolukhanyan (Correspondent Member of NAS RA, Doctor of Sciences (Philology),
Professor)
The great Anapat of Syunik and the renaissance of the Armenian spiritual life

Գևորգ Ստեփանյան (պ.գ.դ., պրոֆեսոր)
Կրթական գործի սկզբնավորումը Գորիսում. Սբ Հռիփսիմեի եկեղեցական-ծխական դպրոցի
պատմությունից

Gevorg Stepanyan (Doctor of Sciences (History), Professor)
The formation of education work in Goris, from the history of the Church community school in St.
Hripsime

135

ԳՊՀ 2016-2017 ուստարվա հաշվետվություն

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍՆԱԽՄԲԱՅԻՆ ՆԻՍՏԵՐ
WORKSHOP SESSIONS
12:00 – 16:30
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐՎԵՍՏ
(ԳՊՀ-ի կոնֆերանս սրահ)
HISTORY, ARCHEOLOGY, ETHNOGRAPHY, ARTS
(Conference Hall, GSU)
19.10.2017թ.
Առաջին նիստ / First Session
12:00 – 14:00
Նախագահողներ` Ալբերտ Խառատյան (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, պ.գ.դ., պրոֆեսոր)

Գևորգ Ստեփանյան (պ.գ.դ., պրոֆեսոր)
Chairpersons: Albert Kharatyan (Correspondent Member of NAS RA, Doctor of Sciences
(History), Professor)
Gevorg Stepanyan (Doctor of Sciences (History), Professor)
ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
REPORTS

Ալբերտ Խառատյան (ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ, պ.գ.դ., պրոֆեսոր, ԳԱԱ թղթակից անդամ)
Գաղթը Սյունիքից Զմյուռնիա (17-18-րդ դարեր)

Albert Kharatyan (Correspondent Member of NAS RA, Doctor of Sciences (History), Professor)
The emigration from Syunik to Zmyurnia (from the 17th to 18th centuries)

Սարգիս Մխիթարյան (ԵՊՀ, բ.գ.դ.)
Ստեփանոս Օրբելյանը և Խաչատուր Կեչառեցին որպես ընկեր ու համախոհ

Sarkis Mkhitarian (YSU, Doctor of Sciences (Philology)
Stephanos Orbelyan and Khachatur Kecharetsi as Friends and Adherents

Գևորգ Ստեփանյան (ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ, պ.գ.դ., պրոֆեսոր)
Զանգեզուրի գավառի առաջին պարբերական մամուլը. «Գավառ» շաբաթաթերթ

Gevorg Stepanyan (NAS RA, Institute of History, Doctor of Sciences (History), Professor)
The first regular press of the province of Syunik: the weekly newspaper “The Gavar”

Թամար Հայրապետյան (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, ԵՊՀ, բ.գ.դ., դոցենտ)
Բանահյուսական նյութերի հավաքման և հրատարակման պատկերը Զանգեզուրում (ըստ 19-րդ
դարի վերջի և 20-րդ դարի գրառումների)

Tamar Hayrapetyan (NAS RA, Institute of Archaeology and Ethnography, YSU, Doctor of Sciences
(Philology, Associate Professor)
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The general view of collecting and publishing folklore materials in Zanguezur (according to the records of
the late 19th and the 20th centuries).

Համո Սուքիասյան (ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ, պ.գ.թ., դոցենտ)
Գորիսի «Սասուն» տպարանի գրահրատարակչական գործունեությունը (1909-1921թթ.)

Hamo Sukiasyan (NAS RA Institute of History, PhD in History, Associate Professor)
The literary-publishing activities of the Publishing House “Sassun” in Goris (1909-1921)

Լեռնիկ Հակոբյան (ԼՂՀ պետական արխիվի տնօրեն, բ.գ.թ.)
Արցախը Ստեփանոս Օրբելյանի «Պատմութիւն նահանգին Սիսական» երկում

Lernik Hakobyan (Head of the State Archives of Nagorno-Karabakh Republic, PhD in Philology)
Artsakh in the novel «The history of the Province Sisakan» by Stepanos Orbelyan

Շանթ Հովհաննիսյան (ԵԹԿՊԻ Գորիսի մասնաճյուղ, ՀՀ վաստակավոր արտիստ)
Գորիսի դրամատիկական թատրոնի գործունեությունը. ԵԹԿՊԻ Գորիսի մասնաճյուղի
կազմավորումը և կրթամշակութային դերը տարածաշրջանում

Shant Hovhannisyan (Goris Branch of YSITC, Honoured artist of RA)
The activities of Dramatic Theatre after V. Vagharshyan of Goris, the formation of Goris Branch of YSITC
and its educational-cultural role in the region

Մկրտիչ Զարդարյան (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, պ.գ.թ.), Նորա Ենգիբարյան (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, պ.գ.թ.), Համլետ
Սարգսյան (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, պ.գ.թ.)
Պատմական

Սյունիքի

ճանապարհացանցի

հետազոտման

խնդիրները

(մեթոդաբանական

ակնարկ)

Mkrtich Zardaryan(NAS RA Institute of Archaeology and Ethnography, PhD in History), Nora
Engibaryan(NAS RA Institute of Archaeology and Ethnography, PhD in History), Hamlet Sargsyan(NAS
RA Institute of Archaeology and Ethnography, PhD in History)
Some methods of exploring the road net of historical Syunik (A methodological hint)

Սվետլանա Պողոսյան (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, պ.գ.թ.)
Սյունիքի տարազը. ավանդույթներ և արդիականություն

Svetlana Poghossyan (NAS RA Institute of Archaeology and Ethnography, PhD in History)
The Syunik national costumes: traditions and contemporaneity
Արդյունքների ամփոփում
Summary of the results
Երկրորդ նիստ / Second Session
14:30 – 16:30

Գևորգ Ստեփանյան (պ.գ.դ., պրոֆեսոր)
Թամար Հայրապետյան (բ.գ.դ., դոցենտ)
Chairpersons: Gevorg Stepanyan (Doctor of Sciences (History), Professor)

Նախագահողներ`
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Tamar Hayrapetyan (Doctor of Sciences (Philology), Associate Professor)
ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
REPORTS

Արմեն Հարությունյան (ԵԹԿՊԻ, արվեստագիտ.թեկ., դոցենտ)
Գորիսի և Կապանի թատրոնները. թատերական կյանքը Սյունիքում

Armen Harutyunyan (YSITC, PhD in Art Sciences, Associate Professor)
The theatres of Goris and Kapan, The theatrical life in Syunik Region

Սուսաննա Ադամյան (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, պ.գ.թ.)
Նորահայտ վիմագրեր Մադինայի տոհմական գերեզմանատնից

Susanna Adamyan (NAS RA Institute of Archaeology and Ethnography, PhD in History)
Newly discovered lithographs from the Madina dynasty cemetery

Սամվել Ալեքսանյան («Սյունյաց երկիր» թերթի գլխավոր խմբագիր, ՀՀ վաստակավոր լրագրող)
Հայոց Մեծ Մովսեսը (Մովսես Գ Տաթևացի (Խոտանանցի)

Samvel Aleksanyan (Chief Editor of “Syunyats Yerkir”, Honoured Journalist of RA)
Moses the Great of Armenia (Moses G of Tatev (Khotanan)

Լիլիթ Սիմոնյան (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, պ.գ.թ.)
Սյունիք-Զանգեզուրի և Արցախի բարձրադիր սրբավայրերի կապը նախապատմական հսկաների
առասպելաբանության հետ

Lilit Simonyan (NAS RA Institute of Archaeology and Ethnography, PhD in History)
The connection between the highland holly places of Syunik-Zanguezur and Artsakh and the mythology of
the prehistoric giants.

Էսթեր Խեմչյան (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, բ.գ.թ.)
Սողոմոնյան սյուժեները Սյունիքի բանահյուսական ժառանգության մեջ

Esther Khemchyan (NAS RA, Institute of Archaeology and Ethnography, PhD in Philology)
The Soghomonyan plots in the heritage of Syunik folklore.

Արծվի Բախչինյան (ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ, բ.գ.թ.)
Ծնունդով սյունեցի երևելի գործիչներն աշխարհում

Artsvi Bakchinyan (NAS RA Institute of History, PhD in History)
Outstanding world figures of Syunik origin

Արման Նալբանդյան (ՀՀ Մշակույթի նախարարություն)
Հին Գորիսի մելիքական ապարանքի պեղումները

Arman Nalbandyan (Ministry of Culture RA)
The excavations of the Prince Palace of Old Goris

Տիգրան Ալեքսանյան (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ)
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«Երկիր և մշակույթ» կազմակերպությունը և Սյունիքի պատմահնագիտական հուշարձանների
ուսումնասիրությունը

Tigran Aleksanyan (NAS RA, Institute of Archaeology and Ethnography)
The organization "Land and Culture" and the study of the historical-archeological monuments of Syunik

Սիրանույշ Առաքելյան (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ)
Ժողովրդական ավանդությունները Ստեփանոս Օրբելյանի «Պատմութիւն նահանգին Սիսական»
երկում

Siranush Arakelyan (NAS RA, Institute of Archaeology and Ethnography)
The folk traditions in the novel “The history of the Province Sisakan” by Stepanos Orbelyan

Մարինե Խեմչյան (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ)
Սյունիքի

հեքիաթների

խորհրդատու

և

նվիրատու

պառավը

(համադրությամբ

պատմաազգագրական այլ տարածաշրջանների հեքիաթների)

Marine Khemchyan (NAS RA, Institute of Archaeology and Ethnography)
The advisory and donator old woman in the fairy tales of Syunik (in the comparison with the fairy tales of
other historical-ethnological regions)
Արդյունքների ամփոփում
Summary of the results
20.10.2017թ.
09:30 – 11:00

Գևորգ Ստեփանյան (պ.գ.դ., պրոֆեսոր)
Թամար Հայրապետյան (բ.գ.դ., դոցենտ)
Chairpersons: Gevorg Stepanyan (Doctor of Sciences (History), Professor)
Tamar Hayrapetyan (Doctor of Sciences (Philology), Associate Professor)

Նախագահողներ`

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
REPORTS

Մարիամ Գրիգորյան (ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ, պ.գ.թ.)
Հայ իշխանուհիների եկեղեցաշինական և նվիրատվական գործունեությունը Սյունիքում

Mariam Grigoryan (NAS RA, Institute of History, PhD in History)
The church construction and donation activities of the Armenian princesses in Syunik

Մարտին Բաղդասարյան (գրող, ազատամարտիկ, գնդապետ)
Սյունիքի դերը Արցախյան ազատամարտում

Martin Baghdassaryan (Writer, Deputy Colonel, Liberation War warrior)
The role of Syunik in the liberation war of Artsakh

Մալիկ Թելունց (ԳՊՀ, պ.գ.թ.)
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Գրիգոր Տաթևացու իրավափիլիսոփայական, պետաիրավական հայացքները

Malik Telunts (GSU, PhD in History)
The legal-philosophical and state-legal views of Gregory of Tatev

Սերգեյ Հախվերդյան (ԳՊՀ, դոցենտ)
Գորիսյան բուհը հայրենասիրության մշտաբորբոք օջախ

Serguey Hakhverdyan (GSU, Associate Professor)
Goris HEI as the hearth of eternal fire of patriotism

Լիանա Նազարյան (ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ)
Սյունյաց եպիսկոպոս Մաթուսաղան և քաղկեդոնականության խնդիրը

Liana Nazaryan (NAS RA Institute of History)
The Bishop of Syunik Matusagha and the issue of Chalcedonians

Գայանե Շաբունց (ԳՊՀ)
Սյունյաց կանանց շինարարական և նվիրատվական գործունեությունն Օրբելյանների օրոք

Gayane Shabunts (GSU)
The constructive and donative activities of the Syuni women under the rule of the Orbelyans

Ժիրայր Միրումյան (ԳՊՀ)
Սյունիքի իշխանական տունը 8-րդ դարում

Zhirayr Mirumyan (GSU)
The prince dynasty of Syunik in the 8th century

Վահե Սարգսյան(ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ)
Սյունիքն ըստ սեպագիր արձանագրությունների

Vahe Sargsyan (NAS RA Institute of History)
Syunik according to the cuneiform records

Գայանե Թադևոսյան (ԿԱԻ)
Սյունեցի երաժիշտների ներդրումը 20-րդ դարի հայ մշակույթում

Gayane Tadevossyan (National Institute of Education)
The commitment of the Syunik musicians in the Armenian culture of the 20th century

Նարինե Շամամյան (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ)
«Յայլի» պար. պատմաազգագրական ուսումնասիրության փորձ

Narine Shamamyan (NAS RA, Institute of Archaeology and Ethnography)
The dance “Yayli”: an attempt of a historical-ethnological study

Ավետիս Գրիգորյան (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ)
Հնագիտական ուսումնասիրություններ Սյունիքի Սոթք գավառի առևտրական
Ճանապարհներին

Avetis Grigoryan (NAS RA, Institute of Archaeology and Ethnography)
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Archeological studies on the trade roads of the province of Sotk of Syunik
Արդյունքների ամփոփում
Summary of the results
ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
(ԳՊՀ-ի Ալեքսանդր Մարգարյանի անվան լսարան)
PHILOLOGICAL STUDIES
(The auditorium after Alexander Margaryan, GSU)
19.10.2017թ.
Առաջին նիստ / First Session
12:00 – 14:00
Նախագահողներ` Աելիտա Դոլուխանյան (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր)

Վազգեն Համբարձումյան (բ.գ.դ., պրոֆեսոր)
Chairpersons: Aelita Dolukhanyan (Correspondent Member of NAS RA, Doctor of Sciences
(Philology), Professor)
Vazguen Hambardzumyan (Doctor of Sciences (Philology), Professor)
ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
REPORTS

Դավիթ Գասպարյան (ԿԱԻ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր)
Ստալինյան

բռնաճնշումների

80-րդ

տարելից.

Ակսել

Բակունցի

ձերբակալությունը,

դատավարությունը, գնդակահարությունը

Davit Gasparyan (National Institute of Education, Doctor of Sciences (Philology), Professor)
The 80th Anniversary of the repressions under Stalin:

the arrest of Aksel Bakunts, the trial and his

execution

Հովիկ Մուսայելյան (ԱրՊՀ, բ.գ.դ. , պրոֆեսոր)
Բնափիլիսոփայությունը Համո Սահյանի պոեզիայում

Hovik Musayelyan( ASU, Doctor of Sciences (Philology), Professor)
The Natural Philosophy in the poetry by Hamo Sahyan

Վազգեն Համբարձումյան (ՀՊՄՀ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր)
Գորիսի բարբառի իրողություններ Ակսել Բակունցի արձակում

Vazguen Hambardzumyan (ASPU, Doctor of Sciences (Philology), Professor)
The facts of Goris dialect in the prose by A. Bakunts

Վանո Եղիազարյան (ՎՊՀ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր)
Սյունեցիները և հայ հին գրականությունը

Vano Yeghiazaryan (VSU, Doctor of Sciences (Philology), Professor)
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The Syunik people and ancient Armenian literature

Հայկանուշ Մեսրոպյան (ՀՀ ԳԱԱ ԼԻ, բ.գ.դ., դոցենտ)
Ն.Վարդապետյանի «Սյունյաց բարբառը» ուսումնասիրության բարբառագիտական արժեքը (ԳԱ
լեզվի ինստիտուտ, Ե., 1961թ.)

Haykanush Mesropyan (NAS RA, Institute of Language after H.Acharyan, Doctor of Sciences (Philology),
Associate Professor)
The dialectical value of study of the dialect of Syunik by N. Vardapetyan (RA Institute of Language,
Yerevan, 1961)

Աշոտ Գալստյան (ՀՊՄՀ, բ.գ.թ., դոցենտ)
Սերո Խանզադյանի «Հորս հետ և առանց հորս» ինքնակենսագրական վիպակի լեզվաոճական
առանձնահատկությունները

Ashot Galstyan (ASPU, PhD in Philology, Associate Professor)
The linguistic-stylistic peculiarities of the auto-biographical novel «With my father and without him» by
Sero Khanzadyan

Կարեն Խանյան (ՀՊՀՄ, բ.գ.թ., դոցենտ)
Ակսել Բակունցի գրական հայացքները

Karen Khanyan (ASPU, PhD in Philology, Associate Professor)
The literary views of Aksel Bakunts

Արմեն Ավանեսյան (ՀՀ ԳԱԱ ԳԻ, բ.գ.թ.)
Գագիկ Դավթյանի պոեզիան արդի հայ գրականության համապատկերում

Armen Avanessyan (NAS RA Institute of Literature after M.Abeghyan, PhD in Philology)
The poetry of Gagik davtyan in the panorama of the modern Armenian literature

Եվա Մնացականյան (ՀՊՀՄ, բ.գ.թ., դոցենտ)
Հովհաննես Թումանյանը՝ Վահան Խորենու գնահատմամբ

Eva Mnatsakanyan (ASPU, PhD in Philology, Associate Professor)
Hovhannes Toumanyan in the appriasals of Vahan Khoreni
Արդյունքների ամփոփում
Summary of the results
Երկրորդ նիստ / Second Session
14:30 – 16:30
Նախագահողներ`

Վանո Եղիազարյան (բ.գ.դ., պրոֆեսոր)
Հայկանուշ Մեսրոպյան (բ.գ.դ., դոցենտ)
Chairpersons: Vano Yeghiazaryan (Doctor of Sciences (Philology), Professor)
Haykanush Mesropyan (Doctor of Sciences (Philology), Associate Professor)
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ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
REPORTS

Լիլիթ Հովսեփյան (ՀՊՄՀ, բ.գ.թ., դոցենտ)
Առաքել Սյունեցու՝ Գրիգոր Տաթևացուն նվիրված ներբողը

Lilit Hovsepyan (ASPU, PhD in Philology, Associate Professor)
The ode to Gregory of Tatev by Arakel Syunetsy

Թեհմինա Մարության (ԳՊՀ, բ.գ.թ., դոցենտ)
Սերո Խանզադյանի «Շուշի» վեպի պատմափիլիսոփայությունը

Tehmina Maroutyan(GSU, PhD in Philology, Associate Professor)
The historical Philosophy in “Shushi” by Sero Khanzadyan

Լուսինե Ներսիսյան (ԳՊՀ, բ.գ.թ., դոցենտ)
Քերականական ոճական իրողությունները Գուսան Աշոտի ստեղծագործություններում

Lusine Nersisyan (GSU, PhD in Philology, Associate Professor)
Grammatical-stylistic facts in the works by Gussan Ashot

Սվետլանա Մանուչարյան (ԳՊՀ, բ.գ.թ.)
Ալեքսանդր Մարգարյանի բարբառագիտական հայացքները

Svetlanna Manucharyan (GSU, PhD in Philology)
The dialectical views of Alexander Margaryan

Մհեր Քումունց (ԳՊՀ, բ.գ.թ., դոցենտ), Լուսինե Ներսիսյան (ԳՊՀ, բ.գ.թ., դոցենտ)
Մի

քանի

անունների

ստուգաբանություն՝

պատմաազգագրական

տեղեկությունների

հենքով(պատմական Սյունիք)

Mher Kumunts (GSU, PhD in Philology, Associate Professor), Lusine Nersisyan (GSU, PhD in Philology,
Associate Professor)
The etymology of some place names based upon the historical-՝ethnographic data (Historical Syunik)

Տորք Դալալյան (ՀՀ ԳԱԱ ԼԻ, բ.գ.թ.)
Երաժիշտ բառի հնարավոր տարածումը Սյունյաց աշխարհից դեպի գրական դասական հայերեն

Tork Dalalyan (NAS RA, Institute of Language after H.Acharyan, PhD in Philology)
The possible expansion of the word „musician” from Syunik to the Armenian classical literary language: a
linguistic-cultural essay

Մոհամմադ Մալեք Մոհամմադի (ԻԻՀ, Սպահանի համալսարան, բ.գ.թ., դոցենտ)
Ռուբեն Ղազարյանի արևելագիտական գործունեությունը

Mohammad Malek Mohammadi (University of Isfahan, PhD in Philology, Associate Professor, IRI)
Ruben Ghazaryan‟s activities in the Oriental Studies
Արդյունքների ամփոփում
Summary of the results
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20.10.2017թ.
09:30 – 11:00
Նախագահողներ` Հովիկ Մուսայելյան (բ.գ.դ., պրոֆեսոր)

Հայկանուշ Մեսրոպյան (բ.գ.դ., դոցենտ)
Chairpersons: Hovik Musayelyan(Doctor of Sciences (Philology), Professor)
Haykanush Mesropyan (Doctor of Sciences (Philology), Associate Professor)
ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
REPORTS

Լիլիթ Թունյան (ԳՊՀ, բ.գ.թ.)
Սպարտակ Բակունցի ստեղծագործական աշխարհում

Lilit Tunyan (PhD in Philology, GSU)
In Spartak Bakunts‟s creative world

Ռիմա Ստեփանյան (ԳՊՀ, բ.գ.թ.)
Հոր կերպարը Ս.Խանզադյանի «Հորս հետ և առանց հորս» ինքնակենսագրական վիպակում

Rima Stepanyan (PhD in Philology, GSU)
The father‟s character in the novel «With my father and without him» by Sero Khanzadyan

Ինգա Մարգարյան (ԳՊՀ, բ.գ.թ.)
Գուսան Աշոտի մի քանի ժողովածուների նորաբանությունները և դրանց ոճական արժեքը

Inga Margaryan (PhD in Philology, GSU)
The neologisms in some collections by Gussan Ashot and their stylistic value

Գայանե Մկրտչյան (ԿԱԻ, մ.գ.թ.)
Սյունյաց արժեհամակարգի պահապանն ու Հայաստանոտ Սահյանը

Gayane Mkrtchyan (National Institute of Education, PhD in Pedagogy)
Sahyan: soaked with Armenia and the guardian of the system of values of Syunik

Թամարա Թովմասյան (ԿԱԻ)
Արշալույս Բաբայանի գրականագիտական ժառանգությունը

Tamara Tovmasyan (National Institute of Education)
The literary critical heritage of Arshaluys Babayan

Մերի Կարապետյան (ԳՊՀ)
Մակդիրը և փոխաբերությունը Սուրեն Այվազյանի «Ճակատագիրն հայոց» վեպում

Mery Karapetyan (GSU)
The attribute and metaphor in the novel “The faith of the Armenians” by Suren Ayvazyan

Լիլիթ Գրիգորյան (ԿԱԻ)
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Գորիսյան նախակերպարների ընդհանրությունները Ս.Խանզադյանի «Մատյան եղելությանց» և
Ա.Բակունցի «Կյորես» վիպակում

Lilit Grigoryan (National Institute of Education)
The common traits of the Goris prototypes in the novelettes «Register of True events» by S. Khanzadyan
and «Kyores» by A. Bakunts

Սուսաննա Գրիգորյան (ԳՊՀ)
Կիմ Աղաբեկյանը գրականագետ

Susanna Grigoryan (GSU)
Kim Aghabekyan: the man of letters
Արդյունքների ամփոփում
Summary of the results
ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾ. ՍԿԶԲՆԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
(ԳՊՀ-ի 1308 լսարան)
EDUCATION WORK: FORMATION, ACHIEVEMENTS AND MODERN ISSUES OF ITS
DEVELOPMENT
(Auditorium 1308, GSU)
19.10.2017թ.
Առաջին նիստ / First Session
12:00 – 14:00

Լաուրա Ասատրյան (մ.գ.դ., պրոֆեսոր)
Շողիկ Ոսկանյան (մ.գ.դ., պրոֆեսոր)
Chairpersons: Laura Asatryan (Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor)
Shoghik Voskanyan (Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor)

Նախագահողներ`

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
REPORTS

Շողիկ Ոսկանյան (ՀՊՄՀ, մ.գ.դ., պրոֆեսոր), Վլադիմիր Կարապետյան (ՀՊՄՀ, հ.գ.դ., պրոֆեսոր),
Զաբելլա Զոհրաբյան (ՀՊՄՀ, մ.գ.թ, դոցենտ)
Տաթևի դպրոցը և նրա անխոնջ մշակը

Shoghik Voskanyan (Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor, ASPU), Vladimir Karapetyan (Doctor of
Sciences (Psychology), ASPU), Zabella Zohrabyan (PhD in Pedagogy, Associate Professor, ASPU,)
The school of Tatev and its tireless laborer

Լաուրա Ասատրյան (ՀՊՄՀ, մ.գ.դ., պրոֆեսոր), Զարուհի Ասատրյան (ՀՊՄՀ, մ.գ.թ., դոցենտ)
Առաքել Սյունեցու մանկավարժական հայացքները
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Laura Asatryan (ASPU, Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor), Zaruhi Asatryan (ASPU, PhD in
Pedagogy, Associate Professor)
The pedagogical views of Arakel Syunetsi

Աշոտ Մանուչարյան (ԵՊՀ, բ.գ.թ., դոցենտ)
Սյունիք-Արագածոտն կրթական առնչությունները միջնադարում

Ashot Manucharyan (YSU, PhD in History, Associate Professor)
Syunik-Aragatsotn Educational References in the Middle Ages

Մարգարիտ Ասատրյան (ՀՊՄՀ մ.գ.թ., դոցենտ), Լյովա Հարությունյան (ՀՊՄՀ, մ.գ.թ., դոցենտ)
Գլաձորի համալսարանի ուսումնականները և նրանց ազդեցությունը Սյունիքի գիտակրթական
մտքի զարգացման վրա

Margarit Asatryan (ASPU, PhD in Pedagogy, Associate Professor), Lyova Harutyunyan (ASPU, PhD in
Pedagogy, Associate Professor)
The scholars of the University of Gladzor and their influence on the development of the scientificeducational thought of Syunik

Արման Մալոյան (ԿԱԻ, պ.գ.թ.)
Սյունիքի նշանավոր ուսումնագիտական կենտրոնները և ուսուցչապետերը (5-12-րդ դարեր)

Arman Maloyan (National Institute of Education, PhD in History)
The outstanding educational-scientific centres and teachers of Syunik (from the 5th to the 12th centuries)

Աստղիկ Բալայան (ՀՊՄՀ, ԿԱԻ, մ.գ.թ.)
Սյունիքի պատմամշակութային արժեքների ուսումնասիրումը ստուգատեսի շրջանակում

Astghik Balayan (ASPU, National Institute of Education, PhD of Pedagogy)
The study of the historical-cultural values of Syunik in the frames of a review

Արմինե Դալլաքյան (ՀՊՀՄ, մ.գ.թ.), Հ.Սարգսյան (ՀՊՀՄ, մ.գ.թ. դոցենտ)
Մեծահասակների կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները Սյունիքի մարզում

Armine Dallakyan (ASPU, PhD in Pedagogy), H.Sargsyan (ASPU, PhD in Pedagogy, Associate Professor)
The modern problems of the adult education in Syunik Region

Էլլադա Բաղդասարյան (ԱրՊՀ, մ.գ.թ., դոցենտ)
Սյունիքի կրթամշակութային օջախները. Տաթևի վանքը՝ իբրև հոգևոր-մշակութային կենտրոն

Ellada Baghdassaryan (PhD in Pedagogy, Associate Professor, Artsakh State University)
The educational-cultural hearths of Syunik: The Monastery of Tatev as a spiritual-cultural centre
Արդյունքների ամփոփում
Summary of the results
Երկրորդ նիստ / Second Session
14:30 – 16:30
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Լաուրա Ասատրյան (մ.գ.դ., պրոֆեսոր)
Շողիկ Ոսկանյան (մ.գ.դ., պրոֆեսոր)
Chairpersons: Laura Asatryan (Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor)
Shoghik Voskanyan (Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor)

Նախագահողներ`

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
REPORTS

Արմինե Բաղդասարյան (ԱրՊՀ, մ.գ.թ., դոցենտ)
Սյունյաց նահանգի կրթական գործի կազմակերպիչների լուսավորական գործունեությունը 14-15րդ դարերում

Armine Baghdassaryan (PhD in Pedagogy, Artsakh State University)
The enlightening activities of the organizers of the education in the Province of Syunik in the 14-15th
centuries

Սուսաննա Ջանիկյան (ՀՊՀՄ, մ.գ.թ.)
Կրթամշակութային օջախները Սյունիքում 10-14-րդ դարերում

Susanna Janikyan (ASPU, PhD in Pedagogy)
The educational-cultural hearths of Syunik in the 10-14th centuries

Նազելի Հախվերդյան (ԳՊՀ, հ.գ.թ., դոցենտ)
Անձի

բազմագործոն

ուսումնասիրման

էությունը

մտածողության

ոճերի

բացահայտման

համատեքստում

Nazeli Hakhverdyan (GSU, PhD in Psychology, Associate Professor)
The essence of the personality multi-factor Study in the context of revealing thinking styles

Քրիստինե Մելքումյան (ՀՀ ԳԱԱ, ԳԻ)
Դասավանդման մեթոդիկայի հարցերը Սյունյաց վարդապետարաններում

Christine Melkumyan (NAS RA, Institute of Literature after M.Abeghyan)
The questions of the teaching methodology in the church educational establishments of Syunik

Գոհար Միքայելյան (Հրազդանի թիվ 7 միջնակարգ դպրոց)
Սյունյաց միջնադարյան դպրոցները հայ առաքելական եկեղեցու հովանու ներքո

Gohar Mikayelyan (Teacher of the secondary school 7 of Hrazdan)
Syunik medieval schools under the protection of the Armenian Apostolic Church

Գայանե Հայրապետյան (ԳՊՀ)
Վարքային և հուզական խանգարումներ ունեցող դեռահասների հուզական կյանքի դրսևորման
առանձնահատկությունները

(Սյունիքի

մարզի

դպրոցների

դեպքերի

ուսումնասիրության

օրինակով)

Gayane Hayrapetyan (GSU)
Some peculiarities of the manifestation of the emotional life of teenagers possessing behavioral and
emotional disorders (Case studies of the schools of Syunik Region)

147

ԳՊՀ 2016-2017 ուստարվա հաշվետվություն

Կարինե Միրաքյան(ԳՊՀ)
Գորիս քաղաքի կրթօջախները (19-րդ դարավերջից մինչև մեր օրերը)

Karine Mirakyan (GSU)
The educational establshments of Goris (beginning from the 19th century up to nowadays)

Գոհար Սահակյան (ԳՊՀ)
Կարեն Սահակյանի գործունեությունը և մանկավարժական հայացքները

Gohar Sahakyan (GSU)
Karen Sahakyan‟s activities and pedagogical views
Արդյունքների ամփոփում
Summary of the results
ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
(ԳՊՀ-ի 1202 լսարան)
STUDIES IN NATURAL SCIENCES
(Auditorium 1202, GSU)
20.10.2017թ.
09:30-11:30
Նախագահողներ` Աշոտ Մարտիրոսյան (ֆ. մ.գ.դ., պրոֆեսոր)

Լուիզա Վարդանյան (ք.գ.դ., դոցենտ)
Chairpersons: Ashot Martirosyan (Doctor of Sciences (Physics and Mathematics), Professor)

Luiza Vardanyan (Doctor of Sciences (Chemistry), Associate Professor)
ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
REPORTS

Աշոտ Մարտիրոսյան (ԳՊՀ, ֆ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր), Արփինե Դինունց (ԳՊՀ, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ)
Մաթեմատիկական

կրթության

սկզբնավորումը

և

հետագա

զարգացումը

Գորիսի

տարածաշրջանում

Ashot Martirosyan (Doctor of Sciences (Physics and Mathematics), Professor), Arpine Dinunts (PhD in
Physico-Mathemetical Sciences, Associate Professor, GSU)
The origins and further development of the mathematical education in the Goris region

Լուիզա Վարդանյան (ԳՊՀ, ք.գ.դ., դոցենտ)
Գորիսի

տարածաշրջանում

աճող

դեղաբույսերի

հատկությունների

վերլուծությունը

Luiza Vardanyan (GSU, Doctor of Sciences (Chemistry), Associate Professor)
The analysis of the study of peculiarities of some herbs growing in Goris area

ուսումնասիրության
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Արտաշես Զիրոյան (ՀՊՄՀ, կ.գ.դ.), Տիգրան Թանգամյան (ՀՊՄՀ, մ.գ.դ, պրոֆեսոր), Քնարիկ
Ուզունյան (ՀՊՄՀ, մ.գ.թ,), Արմենուհի Փիլիթակյան (ՀՊՄՀ)

Սյունիքի լանդշաֆտա-բնապահպանական և էկոլոգա-մշակութային առանձնահատկությունները

Artashes Ziroyan (ASPU, PhD in Biology), Tigran Tangamyan (ASPU, Doctor of Sciences (Pedagogy) ,
Professor), Knarik Uzunyan (ASPU, PhD in Pedagogy), Armenuhi Pilitakyan (ASPU)
The landscape-environmental and eco-cultural peculiarities of Syunik

Ալեքսանդր Ղուշչյան (ՀՊՄՀ, մ.գ.թ, պրոֆեսոր), Մհեր Դավթյան (ՌՊՀՀ, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ), Քնարիկ
Հովհաննիսյան (ՀՊՄՀ, ասիստենտ)
Մաթեմատիկական մոդելավորման կիրառումը մաթեմատիկական անալիզի դպրոցական դասընթացի
ուսուցման գործընթացում

Aleksandr Ghushchyan (ASPU, PhD in Pedagogy, Professor), Mher Davtyan (RSUH, PhD in Physics and
Mathematics, Associate professor), Knarik Hovhannisyan (ASPU, Associate professor)
The application of the mathematical modelling in the process of teaching the school curriculum of
mathematical analysis

Ռոբերտ Մուսայելյան (ԳՊՀ, ֆ.մ. գ.թ., դոցենտ)
Վեց

աստիճանի

անկյան

եռանկյունաչափական

ֆուկցիաների

արժեքների

հաշվումը

(մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա)

Robert Musayelyan (GSU, PhD in Physico-Mathemetical Sciences, Associate professor)
The calculation of the values of six-angled trigonometric functions (Methodology of teaching Mathematics)

Շուշան Շալունց (ԳՊՀ, կ.գ.թ., դոցենտ)
Սյունիքի մարզում ռազմավարական դեր ունեցող Որոտան գետի և նրա ջրահավաք ավազանի
էկոլոգիական գնահատականի վերլուծությունը

Shushan Shalunts (GSU, PhD in Biology, Associate Professor)
The ecological analysis of the Vorotan River and its water-collecting basin of strategic importance in
Syunik Region

Կամո Մովսիսյան (ԳՊՀ, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ)
Поведение теплоемкости гибкоцепных полимеров в области перехода кристалл – расплав

Kamo Movsisyan (GSU, PhD in Physico-Mathemetical Sciences, Associate professor)
Behavior of the thermal capacity of flexible polymers in passing from crystal hot melt
Արդյունքների ամփոփում
Summary of the results
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Մասնախմբերի նախագահողների հաղորդումները
քննարկումների արդյունքների մասին
The Reports of the Chairmen of the Workshop Sections on the Results of Discussions
Եզրափակիչ խոսք՝
Գիտաժողովի կազմկոմիտեի նախագահ՝ Արտուշ Ղուկասյան

Concluding Remarks
Chairman of the Organizational Committee of the Conference Artush Ghukasya
ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ
ԳՊՀ – Գորիսի պետական համալսարան
ՀՀՄՖ – Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ
ԲՄՖ – Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ
ՃՏՖ – Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ - ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ – ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ ԳԻ – ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ ԼԻ – ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
ԿԱԻ – Կրթության ազգային ինստիտուտ
ՀՊՄՀ – Խ.Աբովյանի անվան Հայաստանի պետական մանկավարժական համալարան
ԵՊՀ – Երևանի պետական համալսարան
ԱրՊՀ – Արցախի պետական համալսարան
ՎՊՀ – Վանաձորի պետական համալսարան
ԼՂՀ – Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն
ԻԻՀ - Իրանի Իսլամական Հանրապետություն
ԵԹԿՊԻ – Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ
ՊԴԹ – Պետական դրամատիկական թատրոն
ՌՊՀՀ – Ռուսաստանի պետական հումանիտար համալսարան

