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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 2017-2018 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, 2017-2018 հաշվետու տարում ձեռնարկվել և իրականացվել են բազմաթիվ 

միջոցառումներ ու ծրագրեր, որոնք կոչված էին ապահովելու համալսարանի գործունեության 

արդյունավետությունը, խթանելու նրա առաջընթացը և մրցունակությունը միջազգային 

գիտակրթական ասպարեզում: 

Հաշվետու տարում համալսարանի հիմնական խնդիրն էր իրականացնել ինստիտուցիոնալ 
ինքնագնահատում ու վերլուծություն` ապահովելով բուհի հաշվետվողականությունը ներքին և 

մասնավորապես արտաքին շահակիցների առջև: Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումը միտված 

էր ոչ միայն որակի ապահովման արտաքին գնահատմանը, 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 

կրթության տարածք (ԵԲԿՏ) ինտեգրվելու բուհի հավակնությունների տեսանկյունից: 

ԳՊՀ-ի ենթակառուցվածքային (ինստիտուցիոնալ) հավատարմագրման գործընթացը 

կազմակերպվել է պայմանագրային ամրագրում ունեցող ժամանակացույցով, համաձայն որի  ԳՊՀ-ի 
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կողմից ներկայացվել է ինքնավերլուծության զեկույցը և 2017թ. նոյեմբերի 1-ից 3-ը կազմակերպվել է 

փորձագիտական գնահատում իրականացնող խմբի այցը բուհ: 

Փորձագիտական գնահատում իրականացնող խմբի այցին հետևել է ԳՊՀ-ի 

ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական նախնական զեկույցը, ինչի 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 հետևել է թերությունների վերացման գործողությունների ծրագրի կազմումը և ներկայացումը 

ՈԱԱԿ:  ՈԱԱԿի-ի կողմից ստացված դրական եզրակացության արդյունքում  «Մասնագիտական 

կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն»  հիմնադրամի կողմից 2018թ-ի ապրիլի 12-ին 

ԳՊՀ-ին շնորհվել է պայմանական իստիտուցիոնալ հավատարմագրում` 2 տարի ժամկետով:   

ԳՊՀ-ի հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների վերացման 
գործողությունների վերջնական տարբերակի իրականացումը հիմք է հանդիսանալու բուհի հաջորդ 
գնահատման (հավատարմագրման) համար: ԳՊՀ թերությունների վերացման ծրագրային քայլերի 
իրագործման, գործընթացի վերահսկման համար ինքնավերլուծության 10 չափանիշների գծով 
ձևավորվել են հանձնաժողովներ, որոնք այսօր դինամիկ կերպով աշխատում են՝ հաջորդ ու 
վերջնական հավատարմագրման գործընթացում դրական արդյունքներ արձանագրելու համար:  

ԳՊՀ-ի ամենատարբեր օղակներում զգալի աշխատանքների ու բարեփոխումների 
անհրաժեշտություն կա, և համալսարանը, ըստ 2019-2023թթ. ռազմավարական ծրագրի 
գերակայությունների, լրջորեն նախապատրաստվում է 2020 թվականի ինստիտուցիոնալ 
հավատարմագրման գործընթացին:  

Հաշվետու տարում շարունակվել են քննարկումները ԳՊՀ հնգամյա զարգացման 

ռազմավարական ծրագրի շուրջ: Ձևավորվել է ծրագրի ուղղությունները համակարգող 

հանձնաժողով, նշանակվել են պատասխանատուներ, որոնք պարբերաբար շահագրգիռ կողմերի 

մասնակցությամբ քննարկել ու հստակեցրել են համալսարանի ռազմավարական հիմնական 

խնդիրները, դրանց հաղթահարման ուղիները, առկա խոչընդոտները, ռեսուրսները, համալսարանի 

զարգացման հեռանկարները և խնդիրների վերանայման առաջարկություններ ներկայացրել 
գիտական խորհրդին: Ռազմավարական ծրագիրը մշակվել է ինստիտուցիանալ 
ինքնավերլուծության 10 չափանիշներին համահունչ, այսինքն   հաշվի են առնվել փորձագիտական 

զեկույցում մատնանշված թերությունների վերացման հնարավորությունները, որոնք էլ սահմանվել 
են որպես համալսարանի առաջնացիկ զարգացման խնդիրներ կառավարման տարբեր 

օղակներում:  

ԳՊՀ Գիտական խորհուրդը 27.12.2018թ. հավանություն է տվել ԳՊՀ 2019-2023թթ. 

ռազմավարական ծրագրի նախագծին, որը ըստ ԳՊՀ կանոնադրության, պետք է հաստատվի ԳՊՀ 

խորհրդի նիստում: 

Ռազմավարական ծրագրի հաստատումից հետո նախատեսում ենք ձևավորել 
ռազմավարության հարցերով զբաղվող հանձնաժողով՝ ռազմավարության ամբողջ առաջընթացը 



 

4 

 

Gorsu.am     ԳՊՀ 2017-2018 ուստարվա հաշվետվություն 

մշտադիտարկելու, խոչընդոտների մասին տեղեկացնելու, դրանց հաղթահարման ուղիները 

բացահայտելու, խնդիրների վերանայման առաջարկություններ կատարելու համար: 

Բուհի նոր ռազմավարությունը շատ ավելի իրատեսական է և կխթանի բուհի առաջընթացը: 

Նպատակները մշակվել 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 հաշվետու տարում կատարվել են բարեփոխումներ, կառուցվածքային 

փոփոխություններ, վերանայվել, հաստատվել և կիրառվում են մի շարք նոր փաստաթղթեր՝ 
միտված բուհի կառավարման համակարգի, ինչպես նաև ուսումնագիտական գործընթացի 

բարելավմանը: Նախագծային քննարկումներ են ընթանում նոր իրավական փաստաթղթերի շուրջ, 

վերանայվում և լրամշակվում են բազմաթիվ կանոնակարգեր ու ընթացակարգեր: Բուհի ներքին 

իրավական դաշտի կարգավորումը շարունակական գործընթաց է:  

Հաշվետու շրջանը նաև հոբելյանական էր համալսարանի համար: 2017թ. հոկտեմբերի 1-ին 

լրացավ բուհի հիմնադրման 50-ամյակը, որը ոչ միայն համազգային ու գիտամշակութային հոբելյան 

էր, այլև գիտակրթական ասպարեզում մեր ձեռքբերումների մի յուրօրինակ ամփոփում:  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: 2017թ. տարեսկզբին մեկնարկած 

բազմաբովանդակ միջոցառումները ամփոփվեցին 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:  

Հոկտեմբերի 19-20-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 գրականության ինստիտուտ, ԻՀՀ Սպահանի համալսարան, 

Ռուսաստանի պետական հումանիտար համալսարան, Հայաստանի ազգագրության թանգարան, 

ԼՂՀ պետական արխիվ, ՀՀ Մշակույթի նախարարություն և այլն): Գիտաժողովը նվիրված էր 

Սյունիքի պատմամշակութային ժառանգության, կրթական գործի ձեռքբերումների համակողմանի 

ուսումնասիրություններին: Տպագրության ընթացքի մեջ է գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն 
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(շուրջ 500 էջ): 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:  

Թեև ԳՊՀ-ում առայժմ չկա համալսարանի գիտահետազոտական գործունեությունը 

համակարգող կառույց կամ նմանատիպ գործառույթ իրականացնող ստորաբաժանում, 

այնուամենայնիվ հաշվետու տարում համալսարանում ձեռնարկվել են առանձին քայլեր՝ 
գիտությունը համալսարանի գործունեության հիմնական բաղադրիչներից մեկը դարձնելու 

ուղղությամբ:  ՈԱԱԿ-ի փորձագիտական զեկույցում մատնանշվել են մի շարք թերություններ, 

որոնց շտկումը օրախնդիր է նաև համալսարանի գիտահետազոտական ոլորտի զարգացման 

համար, և որոնք սահմանվել են որպես 2019-2023թթ. ռազմավարական խնդիրներ:  

Հաշվետու տարում ԳՊՀ-ն շարունակել է արդյունավետ կերպով իրականացնել Գիտության 

պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող «Սյունիքի հոգևոր և նյութական ժառանգությունը» 

թեմայով գիտական ծրագիրը, ինչի նպատակն է եղել ԳՊՀ գիտական ներուժն օգտագործելով 

ուսումնասիրել և հանրությանը ներկայացնել Սյունիքի պատմամշակութային ժառանգությունը: 

Ծրագրի շրջանակում լույս է տեսնում «Սյունիք» հայագիտության հանդեսը:  

2019թ. համալսարանի նախահաշվում առանձնացվել է հոդված՝ նախատեսված 

դասախոսների գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և գիտակազմակերպական որոշ 

տեսակի աշխատանքների դրամական խրախուսման համար: 2018թ. գիտական խորհրդի կողմից 

հաստատված «ԳՊՀ աշխատողների գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և 

կազմակերպական աշխատանքների խրախուսման կանոնակարգի» առկայությունը մեծապես 

կնպաստի նպատակաուղղված հետազոտություններ կատարելուն: Հետազոտական ոլորտի 

բարեփոխումները համալսարանում ընթացքի մեջ են:  

Հաշվետու տարում ԳՊՀ-ում մեկնարկել է կրեդիտային համակարգով 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բաձրացման կրթագիտական ծրագիրը 

(առաջին շրջափուլը կտևի 2018-2022թ.), որի նպատակն է ինչպես բոլոր առաջավոր 

համալսարաններում, այնպես էլ մեր բուհում ապահովել դասախոսների ընդհանուր ու 

մասնագիտական  կոմպետենցիաների շարունակական զարգացումը: Ծրագրի ներդրումը 

պայմանավորված է ԳՊՀ 2019-2023թթ. ռազմավարական ծրագրի մի շարք խնդիրների լուծման 

անհրաժեշտությամբ: Ծրագրի ներդրումն ու իրագործումը մեծապես կնպաստի ԳՊՀ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետազոտական-մեթոդական գործունեության ակտիվացմանը, 

դասախոսը հնարավորություն կունենա կուտակելու կրեդիտներ, ձեռք բերելու մասնագիտական ու 

մանկավարժական կոմպետենցիաներ՝ 5-ամյա ժամկետում և անցնել համապատասխան 

ատեստավորում:  

Զգալի 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, ուսումնական խորհրդատուի(մենթորության) ինստիտուտի 

բարելավման և այլ ուղղություններով: Առանձնակի ուշադրություն է դարձվել 
համալսարանականների աշխատանքային և ուսումնական կարգապահությանը: Ակադեմիական 
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բարեվարքության ու կարգապահության հարցերը պարբերաբար քննարկվել են ռեկտորատի 

նիստերում, ձեռնարկվել միջոցառումներ: Վարչական աշխատակազմի իրավունքներն ու 

գործառույթները սահմանված են «Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին» ՀՀ օրենքով, ՀՀ 

Աշխատանքային օրենսգրքով, բուհի կանոնադրությամբ և այլ իրավական ակտերով: Այն 

դեպքերում, երբ շահերի բախման իրավիճակների հետ կապված հարաբերությունները 

նախատեսված և կարգավորված չեն օրենսդրությամբ, ապա հաստատությունը պետք է մշակի 

ներքին քաղաքականություններ և կանոնակարգեր` շահերի ցանկացած բախումից խուսափելու 

համար: Էթիկական վարվեցողության ընդհանուր սկզբունքների համաձայն մշակվել և 

տարեվերջյան գիտական խորհրդի նիստում հաստատվել է ԳՊՀ էթիկայի կանոկակարգը: 

Առանձին աշխատանքներ են տարվել «ԳՊՀ ակադեմիական ազնվության հայեցակարգ»-ի 

պահաջների կիրառման ու վերահսկողության ուղղությամբ: Ուսումնագիտական որակյալ 
գործունեության համար հույժ կարևոր նշանակություն ունեցող այդ փաստաթուղթը այժմ 

վերամշակման գործընթացում է:  

Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են համալսարանի կառուցվածքի և 

կառավարման համակարգի փոփոխման ու կատարելագործման գործընթացներ:  

Վերակազմակերպվել է ԳՊՀ Կրթության որակի ապահովման և միջազգային համագործակցության 

բաժինը և դրա հիմքի վրա ստեղծվել են երկու բաժիններ՝ Արտաքին կապերի ու 

համագործակցության, Կրթության որակի ապահովման և ուսանողների կարիերայի աջակցման:  

Համալսարանը հաջողությամբ շարունակել է իրականացնել երկու միջազգային ծրագիր՝ 
«Էրազմուս+ LNSS «Գրադարանային ցանցի աջակցության ծառայություններ. Գրադարանների 

արդիականացում Հայաստանում, Մոլդովայում և Բելառուսում` գրադարանների անձնակազմի 

զարգացման և գրադարանային ծառայությունների բարեփոխումների միջոցով» և HERITAG 

(Բարձրագույն կրթության միջառարկայական բարեփոխումներ զբոսաշրջության կառավարման և 

կիրառական երկրատեղեկատվության ոլորտների ուսումնական ծրագրերում): Հաշվետու տարվա 

ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկը HERITAG ծրագրի շրջանակում ԳՊՀ-ում 

երկրատեղեկատվական տեխնոլոգիաների լաբորատորիայի ստեղծումն էր, ինչի պաշտոնական 

բացումը տեղի ուենցավ 2018թ. մայիսի 14-ին: GIS լաբորատորիան ունի անհրաժեշտ 

սարքավորումներ երկրատեղեկատվական համակարգերի և տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

մշակութային ժառանգության և զբոսաշրջության վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման, 

քարտեզագրման, ինչպես նաև ուսանողների և ոլորտի մասնագետների համար դասընթացների 

կազմակերպման համար:  

Հաշվետու տարում հետևողական աշխատանքներ են իրականացվել տնտեսական և 

ենթակառուցվածքների զարգացման ոլորտում: ԳՊՀ տարբեր մասնաշենքերում, գրադարանում 

կատարվել են բարեկարգման ու մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ, ձեռնարկվել են 

միջոցառումներ  նյութատեխնիկական բազայի հարստացման ուղղությամբ, ձեռք են բերվել 
ժամանակակից սարքավորումներ և այլնֈ  

Համալսարանի ուսանողական և ուսումնագիտական միջավայրի ձևավորման գործում 

իրենց տեղն ունեն ուսանողական կառույցները: Հաշվետու տարում ակտիվ է գործել հատկապես 

ՈւԳԸ-ն:  
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Ռազմավարական նպատակների արդյունավետ իրականացման համար ԳՊՀ-ն 

շարունակում է քայլեր իրականացրել՝ դիմագրավելու ներկա ժամանակաշրջանում բուհի 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:  

 

                                                             * * * 

Ստորև հանգամանորեն ներկայացվում է Գորիսի պետական համալսարանի 2017-2018 

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 կանոնադրությամբ 

ամրագրված իր խնդիրներին համապատասխան իրավունքներ ու պարտականություններ: 

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, տարբերանշան, օրհներգ:  

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 (համապատասխանաբար 25%): 

ԳՊՀ խորհուրդը կազմված է 24 անդամից: ԳՊՀ ռեկտորը չի կարող լինել ԳՊՀ խորհրդի անդամ: Նա 

խորհրդի նիստերին մասնակցում է խորհրդակցական ձայնի իրավունքով:  

                                       

Համալսարանի գիտական խորհուրդը 

Գորիսի պետական համալսարանի գիտական խորհուրդը կառավարման մարմին է, որը 

լուծում է բուհի ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեության կազմակերպման, 

պլանավորման ու կառավարման հիմնահարցերը: Գիտական խորհուրդը հաստատում է իր 

կանոնակարգը, ռեկտորի ներկայացմամբ՝ որոշում է ստեղծել, վերակազմակերպել, լուծարել 
ֆակուլտետներ, ամբիոններ և այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, հաստատում է 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները, քննարկում և հաստատում է 

կրթական ծրագրերը, ըստ մասնագիտությունների սահմանում է վճարաչափերը, քննարկում է 

գիտական գործունեության գլխավոր և հեռանկարային ուղղությունները, լսում է գիտական 

հաղորդումներ բուհում կատարվող կարևորագույն գիտահետազոտական ու գիտամեթոդական 

աշխատանքների արդյունքների մասին: Գիտական խորհրդի անդամների թիվը 28 է (2016 թվականի 

ապրիլի 28-ի նիստի որոշմամբ` փոփոխություն է կատարվել գիտական խորհրդի թվակազմում և 

հաստատվել նոր կազմը՝ բաղկացած 28 անդամներից: Գիտական խորհրդի անդամների թվի 25 

տոկոսը սովորողներն են, որոնց առաջադրումն իրականացնում է համապատասխան մակարդակի 

ուսանողական խորհուրդը, իսկ ընտրությունն իրականացնում է ԳՊՀ ուսանողական խորհուրդը: 

Գիտական խորհուրդն իր լիազորություններն իրականացնում է հերթական և արտահերթ նիստերի 

միջոցով: Գիտական խորհրդի 2016 թվականի ապրիլի 28-ի նիստի որոշմամբ` վերակազմավորվել 
են ԳՊՀ գիտական խորհրդին առընթեր նախկին 5 մշտական հանձնաժողովներն՝ դրանց հենքի վրա 

ձևավորվել են 3 նոր մշտական հանձնաժողովներ՝ 1. Կանոնադրական և կառուցվածքային 

փոփոխությունների համակարգման, 2. Մրցութային, ուսումնամեթոդական և գիտական հարցերի, 
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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 և գիտական խորհրդի նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածներում, 

իր կանոնակարգով սահմանված լիազորությունների սահմաններում, քննարկում է համալսարանի 

գործունեությանը վերաբերող հարցեր: Ռեկտորատի կազմի մեջ մտնում են համալսարանի 

ռեկտորը, պրոռեկտորները, համալսարանի գիտական քարտուղարը, ֆակուլտետների դեկանները, 

գիտական և ուսումնական վարչությունների (կամ մասերի) ղեկավարները: 

 

Համալսարանի ռեկտորը 

 Համալսարանի ընթացիկ ղեկավարումն իր իրավասության սահմաններում իրականացնում 

է գործադիր մարմինը` համալսարանի ռեկտորը, որն ընտրվում է Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ և ԳՊՀ կանոնադրությամբ սահմանված բաց մրցույթի կարգով` համալսարանի 

խորհրդում, գաղտնի քվեարկությամբ, 5 տարի ժամկետով: Համալսարանի ռեկտոր կարող է 

ընտրվել գիտամանկավարժական աշխատանքի փորձ, գիտությունների դոկտորի աստիճան և 

պրոֆեսորի գիտական կոչում 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 և պաշտոնից ազատում համալսարանի 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներին, սահմանում է նրանց իրավունքները, 

պարտականությունները և պատասխանատվության շրջանակները, սահմանված կարգով 

կարգապահական ներգործության միջոցներ է կիրառում աշխատողների և սովորողների 

նկատմամբ, հրամաններ է արձակում ուսանողների և մագիստրանտների ընդունելության, կուրսից 

կուրս փոխադրելու, կուրսում թողնելու, հեռացնելու, վերականգնելու, համապատասխան 

արձակուրդ ձևակերպելու և որակավորման աստիճան շնորհելու մասին, պաշտոնի նշանակում և 

պաշտոնից ազատում է համալսարանի պրոռեկտորներին՝ սահմանելով նրանց գործունեության 

ոլորտներն ու պարտականությունները, իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության 

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 
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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    2007) իրավահաջորդը:  

Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետում 

ընդունելությունը կատարվում է բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցմամբ  

«Հայոց լեզու և գրականություն», «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա», «Պատմություն», 
«Իրավագիտություն», «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 4 ամբիոն՝ 
 Հայոց լեզվի և գրականության,  

 Մանկավարժության և հոգեբանության,  

 Պատմության և 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 կաբինետ-լսարանը, Օտար 

լեզուների մասնագիտացված լսարանը:  

 

Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ 

 Հիմնադրվել է 1967 թվականին: Ֆակուլտետում ընդունելությունը կատարվում է բակալավրի 

կրթական ծրագրով «Մաթեմատիկա», «Քիմիա», «Ֆիզիկա», «Դեղագործական քիմիա», 
«Կերպարվեստ»(միայն առկա) մասնագիտությունների գծով, մագիստրոսի կրթական ծրագրով 

միայն առկա ուսուցմամբ «Մաթեմատիկա», «Կենսաբանություն» մասնագիտությունների գծով:  

Ֆակուլտետն ունի 2 ամբիոն և 1 սեկտոր  
 Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի, 

 Կենսաբանության և քիմիայի, 

 Ֆիզիկայի սեկտոր:  

 Ֆակուլտետը պատրաստում է մասնագետներ՝ մաթեմատիկա, քիմիա, կենսաբանություն, 

դեղագործական քիմիա, ֆիզիկա մասնագիտություններով:  

Ֆակուլտետի կառուցվածքում գործում է մեկ համակարգչային կենտրոնը, քիմիայի 

ուսումնական լաբորատորիան, կենսաբանության ուսումնական լաբորատորիան, ֆիզիկայի 

ուսումնական լաբորատորիան:   
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Տնտեսագիտության և ճարտարագիտության ֆակուլտետ 

Վերակազմավորվել է 2016 թվականին և հանդիսանում է ճարտարագիտական 

մասնագիտությունների ֆակուլտետի (հիմն       թ.) և տնտեսագիտության ֆակուլտետի (հիմն   
2009թ.) իրավահաջորդը:  

Տնտեսագիտության ու ճարտարագիտության ֆակուլտետում ընդունելությունը կատարվում է 

բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցմամբ  «Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն և կառավարում», «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 2 ամբիոն  
 Էլեկտրոնիկայի և էլեկտրաէներգետիկայի,   

 Տնտեսագիտության և կառավարման:  

Ֆակուլտետը պատրաստում է մասնագետներ՝ ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և 

կառավարում, էլեկտրոնային տեխնիկա, էլեկտրաէներգետիկա, մասնագիտություններով:  

Ֆակուլտետի կառուցվածքի մեջ մտնում են էլեկտրոնիկայի լաբորատորիան, 

էլեկտրատեխնիկայի, էլեկտրաէներգետիկայի, երկրատեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

լաբորատորիանները, մեկ համակարգչային կենտրոն: 

 

 

2. ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

2.1. Ընդունելություն (2017-2018 ուստարի) 

Գորիսի պետական համալսարանի մասնագիտական կողմնորոշման հանձնաժողովը կատարել 
է որոշակի նախապատրաստական աշխատանք՝ տարածաշրջանի հանրակրթական դպրոցներում 

շրջանավարտների 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 ուսանողական 

կյանքը լուսաբանող գովազդային նյութեր: Համալսարանի 2017-2018թ. ընդունելության 

մասնագիտությունների ցանկը լուսաբանվել է համալսարանի կայքէջում, 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) 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: 
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բ) 2016-2017 ուս.տարում դիմորդների քանակը եղել է 131, որից դրական գնահատականներով 

ընդունվել է 94 դիմորդ: 

գ) 2017-2018 ուս.տարում դիմորդների քանակը եղել է 112, որից դրական գնահատականներով 

ընդունվել է 89 դիմորդ: 

Աղյուսակ 2.1.1 

Դիմորդների թիվը / ընդունվածների թիվը 

2015/16 2016/17 2017/18 

135/110 131/94 112/89 

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

 Աղյուսակ 2.1.2. 

Մասնագիտություն 

Փաստացի 

2016-2017 2017-2018 

անվճար վճարովի անվճար վճարովի 

Մաթեմատիկա 2 3 3 8 

Դեղագործական քիմիա 2 4 - 3 

Կենսաբանություն 1 3 2 1 

Հայոց լեզու և 

գրականություն 
2 10 2 9 

Մանկավարժ. և մեթոդիկա 

(տարր. կրթություն) 
2 33 2 19 

Էլեկտրոնիկա 2 13 - 12 

Կառավարում 2 11 1 12 

Պատմություն 2 1 2 - 

Իրավագիտություն - - - 1 

Կերպարվեստ - - 1 8 

Անգլերեն լեզու և 

գրականություն 
- - 2 1 

Ֆիզիկա 1 - 
  

Ընդամենը 
16 78 15 74 

94 89 

 

Հեռակա ուսուցում 

 Հեռակա ուսուցման համակարգում 2017-2018 ուստարում ընդունելությունը կատարվել է 

բակալավրի կրթական ծրագրով: Ընդունելության արդյունքներն ըստ մասնագիտությունների 

բերված են աղյուսակ 2.1.3-ում: 

 

Աղյուսակ 2.1.3 

Մասնագիտություն 
Տեղերի թիվը 

ըստ պլանի ընդունվել են 

Քիմիա 10 7 

Կենսաբանություն 15 7 

Պատմություն 25 12 
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Հայոց լեզու և գրականություն 25 13 

Տարր. կրթ. մանկ. և մեթոդիկա 25 23 

Կառավարում (ըստ ոլորտների) 30 16 

Էլեկտրաէներգետիկա 30 28 

Իրավագիտություն 25 16 

Ֆիզիկա 15 9 

Ընդամենը 200 126 

  

Հաշվետու ուսումնական տարում համալսարանի հեռակա ուսուցման բաժին դիմել են 135 

դիմորդ 200 տեղի համար, որից ընդունվել է 126-ը, պլանը կատարվել է 63%-ով: Նախորդ տարվա 

համեմատ՝ դիմորդների հոսքը հեռակա ուսուցման բաժին նվազել է՝ 166-ի փոխարեն հասնելով 135-

ի:  

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, հեռակա 

կրթաձևով՝ 2.5: Մագիստրոսական թեզի պաշտպանությունից հետո շրջանավարտները ստանում են 

մագիստրոսի որակավորում: 

 ԳՊՀ-ի մագիստրատուրայում 2017-2018 ուստարում ուսուցումն իրականացվել է հետևյալ 
մասնագիտություններով՝ «Հայոց լեզու և գրականություն», «Մանկավարժություն և մեթոդիկա 

(տարրական կրթության)», «Կրթության կառավարում» «Մաթեմատիկա», «Կենսաբանություն», 

«Պատմություն», «Տնտեսագիտության տեսություն», «Զբոսաշրջության կառավարում», 
«Իրավագիտություն», «Հատուկ մանկավարժությում», «Քիմիա»: 

Մագիստրատուրա կարող են ընդունվել տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրիատուրան 

ավարտած շրջանավարտները, որոնց միջին որակավորման գնահատականը 56 և ավելի է: 

Մագիստրատուրա կարող են ընդունվել նաև հարակից մասնագիտությունների շրջանավարտները՝ 
հանձնելով քննություն տվյալ մասնագիտության բակալավրի ամփոփիչ ատեստավորման քննական 

հարցաշարով՝ համաձայն ԳՊՀ ընդունելության կանոնակարգի: 

 Պետպատվերով մագիստրատուրա ընդունվել ցանկացողների դիմումների ու 

փաստաթղթերի ընդունումը կատարվում է մինչև յուրաքնաչյուր ուսումնական տարվա  հունիսի 4-

ը:  

 2017-2018 ուստարում ԳՊՀ-ի մագիստրատուրայում ընդունելության պատկերը հետևյալն էր 

(աղյուսակ 2.1.5.) 

Աղյուսակ 2.1.5. 

Մասնագիտություն 

ըստ պլանի ընդունվել 
են Ընդամենը 

պ/պ վճ. պ/պ վճ. 

Հայոց լեզու և գրականություն 1 10 2 10 12 

Մանկավ. և մեթոդիկա 

(տարրական կրթության) 
1 10 1 17 18 

Պատմություն 1 10 1 6 7 
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Մաթեմատիկա 1 10 1 6 7 

Կենսաբանություն 1 5 1 2 3 

Զբոսաշրջության կառավարում 1 15 1 3 4 

Կրթության կառավարում - 15 
 

10 10 

Իրավագիտություն(հեռակա) 
 

20 
 

7 7 

Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն և 

կառավարում 
 

20 
 

2 2 

Հատուկ մանկավարժություն 

հեռակա)  
15 

 
24 24 

Ընդամենը 6 130 7 87 94 

 

Ընդունելության արդյունքների վերլուծություն 

 Համալսարանի ընդունող հանձնաժողովը, ուսումնական ստորաբաժանումները և 

համապատասխան կառույցները հիմնականում կատարել են ԳՊՀ-ի խորհրդի, գիտական խորհրդի 

հանձնարարականներից բխող 2017-2018 ուստարվա ընդունելության նախապատրաստական ու 

կազմակերպչական պլանաչափ միջոցառումներ: 

 Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա կրթաձևում ընդունելությունը կատարվել է 37,3%-ով: 

Մագիստրատուրայի ընդունելության պլանը կատարվել է 72,3%-ով: Հեռակա 

մասնագիտությունների գծով ընդունելության պլանը կատարվել է 63%-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 և ճիշտ ժամանակին չի 

կոորդինացրել նախապատրաստական գովազդային աշխատանքները մարզի տարբեր 

ենթաշրջանների համապատասխան կառույցների հետ: 

 Թույլ է բուհ-դպրոց կապը: 

 

 

2.2.Ուսանողական համակազմ 

Աղյուսակ 2.2.1. – Ուսանողների թիվն ըստ կրթական ծրագրերի. 

 

Կրթական ծրագիրը 2015/16 2016/17 2017/18 

Բակալավր 70պ/պ+335վ/ա+782վ/հ 71պ/պ+273վ/ա+778վ/հ 69պ/պ+267վ/ա+747վ/հ 

Մագիստրոս 15պ/պ+141վճ 15պ/պ+123 վ/ա+25վ/հ 15պ/պ+106 վ/ա+55վ/հ 

Ընդամենը 
85պ/պ+476վ/ա+ 782վ/հ 86պ/պ+396վ/ա+ 803վ/հ 84պ/պ+370վ/ա+ 802վ/հ 

1343 1285 1256 
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Աղյուսակ 2.2.2. – Ուսանողների թիվն ըստ ֆակուլտետների. 

Ֆակուլտետ Ընդամենը 

2017/18 

Անվճար Վճարովի 

առ. մագ. ընդ. առ. մագ. հեռ. ընդ. 

Բնագիտությունների 

մասնագիտությունների 
204 28 4 32 53 19+4* 96 172 

Հումանիտար և 

հասարակագիտական 

մասնագիտություների 

668 28 8 36 132 73+49* 378 632 

Ճարտարագիտության և 

տնտեսագիտության  
384 13 3 16 79 14+2* 273 368 

Ընդամենը 1256 69 15 84 264 161 747 1172 

 

*-ը հեռակա մագիստրատուրայի ուսանողների թիվն է: 

 

Աղյուսակ 2.2.3. - Ոսանողների թիվն ըստ ուսուցման ձևի. 

Ուսուցման ձևը 2015/16 2016/17 2017/18 

Առկա 405+156* 344+138* 333+121* 

Հեռակա 782 778+25* 747+55* 

Ընդամենը 1187+156*=1343 1122+163*=1285 1080+176* 

 

*-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 

Կրթ. ծրագիր 
2015/16 2016/17 2017/18 

Բակալավր 111+146* 89+165* 89+119* 

Մագիստրոս 74 76 60 

Ընդամենը 331 330 268 

 

Աղյուսակ 2.2.5 

 

Ըստ ուսուցման ձևերի 
 

Ուս. տարի 2015/16 2016/17 2017/18 
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Ուս. ձևը 

Առկա 185 165 149 

Հեռակա 146 165 119 

Ընդամենը 256 330 268 

    

 

2017-2018 ուստարում միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններից ԳՊՀ է 

ընդունվել 26 ուսանող, որից 3-ը  առ կ ա ո ւ ս ո ւ ց ման  հ ամակար գ , 23-  հ ե ռ ակա 

հ ամակար գ :  

 

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 

քանակը 

ժամավճար 
Հաստիքների 

թիվը 

2015/16 66492 63629 2863 89,59 

2016/17 55155 51590 3565 68,125 

2017/18 52131 48265 3868 65,97 

 

Աղյուսակ 2.3.2.  – Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Ամբիոն 
Ժամերի 

քանակը 
ժամավճար 

Հաստիքների 

թիվը 

Էլեկտրոնիկաի և 

էլեկտրաէներգետիկայի 
5560 305 7, 25 

Տնտեսագիտության 6579 362 8,12 

Օտար լեզուների 3155 68 4,125 

Ընդամենը 15294 735 19, 495 

 

Աղյուսակ 2.3.3.  - Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ 

Ամբիոն 
Ժամերի 

քանակը 
ժամավճար 

Հաստիքների 

թիվը 

Մաթեմատիկայի և 

ինֆորմատիկայի 
6094 245 8,125 

Կենսաբանության և 7007 876 8,6 
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քիմիայի 

Ֆիզիկայի սեկտոր 1767 40 2,3 

Ընդամենը 14868 1161 19 

 

Աղյուսակ 2.3.4.  – Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ 

Ամբիոն 
Ժամերի 

քանակը 
ժամավճար 

Հաստիքների 

թիվը 

Հայոց լեզու և 

գրականություն 
7022 280 9 

Մանկավարժության 

և հոգեբանություն 
7098 915 9,25 

Պատմություն և 

Իրավագիտություն 
7849 777 6,375 

Ընդամենը 22538 1558 27,0 

 

Համալսարանի ուսանողական համակազմի առաջադիմության ցուցանիշները 

 

Աղյուսակ 2.3.8 - Առաջադիմության ընդհանուր ցուցանիշները (առկա). 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

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

91,3 91,4 82,2 86,9 81,4 89 

 

Աղյուսակ 2.3.9. – 2017-2018 ուս. տարվա քննաշրջանի արդյունքները (տոկոսներով). 

 

Ֆակուլտետը 
Առաջադիմ. Գերազանց Լավ 

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

Բնագիտական 

մասնագիտությունների 
84% 88% 

24 

29,62% 

28 

34,14% 

31 

38,27% 

20 

24,3% 

Հումանիտար և 

հասարակագիտական 

մասնագիտությունների 

84% 95% 
30 

18,9% 

25 

15,62% 

43 

27,2% 

44 

27,5% 

Տնտեսագիտության և 

ճարտարագիտության 
72% 81,% 

17 

17% 

20 

20% 

28 

28 % 

26 

26,2% 

Ընդամենը 81,4% 89% 
71 

20,9% 

73 

21,4% 

102 

30,08% 

90 

26,3% 
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3. ԳՊՀ-Ի ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

Հ/Հ Մասնագիտությունը 
Բակալավր Մագիստրոս 

առկա հեռակա առկա հեռակա 

1 Կրթության կառավարում   011102.05.7*  

2 
Անգլերեն լեզու և 

գրականություն  
011401.21.6*    

3 Կերպարվեստ 011401.11.6* 011401.11.6   

4 

Տարրական 

մանկավարժություն և 

մեթոդիկա 

011301.01.6* 011301.01.6* 011301.01.7* 011301.01.7 

5 Կենսաբանություն 011401.01.6* 011401.01.6* 011401.01.7 011401.01.7 

6 Քիմիա 011401.02.6 011401.02.6* 011401.02.7 011401.02.7* 

7 Մաթեմատիկա 011401.05.6* 011401.05.7* 011401.05.7* 011401.05.7* 

8 Պատմություն 011401.18.6* 011401.18.6 011401.18.7* 011401.18.7 

9 
Հայոց լեզու և 

գրականություն 
011401.19.6* 011401.19.6* 011401.19.7* 011401.19.7 

10 
Սոցիալական 

մանկավարժություն 
  011301.03.7 011301.03.7 

11 Ֆիզիկա 011401.04.6* 011401.04.6* 011401.04.7*  

12 Հատուկ մանկավարժություն   011302.05.7 011302.05.7 

13 Տնտեսագիտություն 031101.01.6* 031101.01.6*   

14 
Տնտեսագիտության 

տեսություն 
  031101.02.7  

15 Ձեռն. տնտեսագիտություն    031101.03.7* 

16 Կառավարում   041301.01.7 041301.01.7 

17 
Կառավարում  

(Ըստ ոլորտների)  
041301.01.6* 041301.01.6*   

18 
Զբոսաշրջության 

կառավարում 
  041301.11.7* 041301.11.7 

19 Իրավագիտություն 042101.01.6* 042101.01.6* 042101.01.7 042101.01.7* 

20 Դեղագործական քիմիա 053101.02.6* 053101.02.6*   

21 ֆիզիկա   055101.01.7  

22 

Ինֆորմատիկա 

(Համակարգչային 

գիտություն) 

061101.01.6    

23 
Ինֆորմատիկա և 

կիրառական մաթեմատիկա 
061101.02.6    

24 Էլեկտրոնիկա 071401.01.6  071401.01.7  

25 Էլեկտրաէներգետիկա 071301.03.6 071301.03.6   

 

Աղյուսակում *-ով նշված են գործող մասնագիտությունները: ՀՀ ԿԳ նախարարի 2016թ. 

հուլիսի 6-ի թիվ 695-Ա/2 հրամանի համաձայն՝ վերալիցենզավվորվել են բակալավրի ու 

մագիստրոսի կրթական ծրագրերով, առկա ու հեռակա կրթաձևերով գործող վերոնշյալ 
մասնագիտությունները: Հաշվետու ուստարում ՀՀ ԿԳՆ կողմից տրամադրվել են լիցենզիաներ նաև 
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«Մաթեմատիկա» և «Դեղագործական քիմիա» մասնագիտությունների համար  հ ե ռ ակ ա 

կ ր թաձ և ո վ :  

 

4. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ (2018-2019 ուստարի) 

Բակալավրի կրթական ծրագիր 

 

2018-2019 ուս. տարում դիմորդների քանակը եղել է 78, որից դրական գնահատականներով 

ընդունվել է 55 դիմորդ: Արտոնություններ ունեցող դիմորդներ չեն եղել: 
 

Դիմորդների թիվը Ընդունվել  են 

78 55 

 

Ըստ մասնագիտությունների՝ 2018 թվականի ընդունելության արդյունքները բերված են 

աղյուսակ 4.1.-ում: 

  

Աղյուսակ 4.1 

Մասնագիտությունը 
2018/19 

անվճար վճարովի 

Մաթեմատիկա 1 1 

Կենսաբանություն - 2 

Հայոց լեզու և գրականություն 2 4 

Տարրական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա 
2 14 

Էլեկտրոնիկա 1 4 

Կառավարում(ըստ ոլոորտի) 2 1 

Պատմություն 2 1 

Կերպարվեստ 2 7 

Անգլերեն լեզու և գրականություն 2 4 

Իրավագիտություն - 3 

Ընդամենը 
14 41 

55 

  

Հեռակա ուսուցում 

Հեռակա ուսուցման բաժնում 2018-2019 ուստարում ընդունելություն կատարվել է 

բակալավրի կրթական ծրագրով: Ընդունելության արդյունքներն ըստ մասնագիտությունների 

բերված են աղյուսակ 4.2.-ում:  

 

Աղյուսակ 4.2. 

 

Մասնագիտությունը 
Տեղերի քանակը 

ըստ պլանի ընդունվել են 
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Քիմիա 10 6 

Դեղագործական քիմիա 20 6 

Պատմություն 25 7 

Հայոց լեզու և գրականություն 25 1 

Տարրական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա 
25 27 

Կառավարում (ըստ ոլորտի) 30 23 

Էլեկտրաէներգետիկա 30 31 

Իրավագիտություն 30 16 

Ֆիզիկա 15 5 

Մաթեմատիկա 15 2 

Ընդամենը 225 124 

  

 

Այս ուսումնական տարում հեռակա ուսուցման բաժին դիմել է 129 դիմորդ՝ 225 տեղի համար, 

որից ընդունվել է 124-ը. պլանը կատարվել է 55%-ով:  

 

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր 

 

2018-2019 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՝ 2018-2019 ուստարվա մագիստրատուրայի ընդունելության արդյունքները 

բերված են աղյուսակ 4.3.-ում: 

 

Աղյուսակ 4.3 

 

Մասնագիտությունը 
Ըստ պլանի Ընդունվել են 

Ընդամենը պ/պ վճ. պ/պ վճ. 

Հայոց լեզու և գրականություն 1 10 1 2 3 

Տարրական մանկավարժություն 

և մեթոդիկա 
1 10 1 10 11 

Պատմություն 1 10 1 5 6 

Մաթեմատիկա 1 10 1 3 4 

Կենսաբանություն 1 5 1 3 4 

Զբոսաշրջության կառավարում 1 15 1 9 10 

Իրավագիտություն(հեռակա) - 20 
 

8 8 

Կրթության կառավարում - 15 1 5 6 

Հատուկ 

մանկավարժություն(հեռակա) 
- 15 

 
21 21 

Ձեռն. Տնտեսագիտություն և 

կառավարում(հեռակա) 
- 20 

 
12 12 

Քիմիա(հեռակա) 
 

5 
 

2 2 

Ընդամենը 6 135 7 80 87 
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«Ձեռն. տնտեսագիտություն», «Հատուկ մանկավարժություն», «Իրավագիտություն» և 

«Քիմիա» մասնագիտությունների գծով ընդունելությունը կատարվել է հեռակա կրթաձևով: 

 

 4.1. 2017-2018 ուստարվա ուսանողական համակազմը և ուսումնական 

բեռնվածության ընդհանուր ծավալը  
 

Աղյուսակ 4.1.1 – Ուսանողների թիվն ըստ կրթական ծրագրերի (2018թ.  դեկտեմբերի 1-ի 

դրությամբ). 

 

Կրթական ծրագիր 2018-2019 

Բակալավր 63պ/պ+242վ/ա+ 766վ/հ 

Մագիստրատուրա 14պ/պ+88վ/ա+ 99վ/հ 

Ընդամենը 
77պ/պ+330վ/ա+ 865վ/հ 

1272 

 

Աղյուսակ 4.1.2. - Ուսանողների թիվն ըստ ֆակուլտետների. 

 

Ֆակուլտետ Ընդամենը 

2017-2018 

Անվճար Վճարովի 

առ. մագ. ընդ. առ. հեռ. մագ. մագ.. ընդ. 

Բնագիտական 

մասնագիտությունների 
200 21 4 25 60 96 13 6 175 

Հումանիտար և 

հասարակագիտական 

մասնագիտությունների 

668 30 8 38 119 368 64 79 630 

Տնտեսգիտության և 

ճարտարագիտության 
404 12 2 14 63 302 11 14 390 

Ընդամենը 1272 63 14 77 242 766 88 99 1195 

 

Աղյուսակ 4.1.3. - Ոսանողների թիվն ըստ ուսուցման ձևերի. 

 

Ուսուցման ձևը 2017-2018 

Առկա 305+102* 

Հեռակա 766+99* 

Ընդամենը 1071+201* 

*-ը մագիստրատուրայի ուսանողների թիվն է: 

 

2018-2019 ուստարում միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններից ԳՊՀ  է 

ընդունվել 12 ուսանող  5-ը  առկա բաժին, 7-ը   հեռակա:  
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Ուսումնական բեռնվածության ընդհանուր ծավալը և բաշխումը 

 

Աղյուսակ 4.1.4.  

 

Ոս.տարի 

Ընդհանուր 

ժամերի 

քանակը 

Հաստիքների 

վրա 

բաշխված 

ժամերի 

քանակը 

ժամավճար 
Հաստիքների 

թիվը 

2018/19 52879 46096 3733 60,485 

  

Աղյուսակ 4.1.5.  – Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

 

Ամբիոն 
Ժամերի 

քանակը 
ժամավճար 

Հաստիքների 

թիվը 

Էլեկտրոնիկայի և 

էլեկտրաէներգետիկայի 
5421 1286 5,4 

Տնտեսագիտության 6401 711 7,4 

Ընդամենը 11822 1997 12,8 

 

Աղյուսակ 4.1.6.  - Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ 

 

Ամբիոն 
Ժամերի 

քանակը 
ժամավճար 

Հաստիքների 

թիվը 

Մաթեմատիկայի 6197 399 7,6 

Կենսաբանության 

և քիմիայի 
6961 640 8,3 

Ֆիզիկայի 1535 14 2 

Ընդամենը 14693 1053 17,9 

 

Աղյուսակ 4.1.7.  - Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ 

 

Ամբիոն 
Ժամերի 

քանակը 
ժամավճար 

Հաստիքների 

թիվը 

Հայոց լեզվի և 

գրականության 
7259 1216 7,9 

Մանկավարժության 

և հոգեբանության 
7874 1091 8,9 

Պատմություն 7668 932 8,86 

Օտար լեզուների 3563 494 4,125 

Ընդամենը 26364 3733 29,785 

 

5. ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 
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ԳՊՀ գիտական խորհուրդը հաշվետու ժամանակաշրջանում գումարել է 9 նիստ, այդ թվում՝ 1 

նիստ հարցման կարգով, 1 նիստ` արտահերթ, որոնցում ընդհանուր առմամբ ընդունվել է 44 

որոշում: Գիտական խորհրդին առընթեր հանձնաժողովներից հաշվետու տարում արդյունավետ են 

գործել կանոնադրական և կառուցվածքային փոփոխությունների համակարգման, ինչպես նաև 

մրցութային, ուսումնամեթոդական և գիտական հարցերի հանձնաժողովները: 

 

5.1. Ներքին իրավական 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 փաստաթղթեր կամ արդեն գործող փաստաթղթերում կատարվել են 

փոփոխություններ. 

 Գիտական խորհրդի 2017թ. նոյեմբերի 11-ի նիստում հաշվի առնելով Գիտական խորհրդի 

31.08.2017թ. թիվ 4 նիստի որոշմամբ և ռեկտորի 31.08.2017թ. թիվ 289-Ա հրամանով բուհի 

կառուցվածքում իրականացված փոփոխությունները` համալսարանի ֆակուլտետների 

կանոնադրություններում(11 և 35 կետերում) կատարվել են փոփոխություններ: 

 Գիտական խորհրդի 2018թ. հունվարի 1-ի նիստում հաստատվել է ԳՊՀ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման 

ծրագիրը:  

 Գիտական խորհրդի 2018թ. հունվարի 19-ի նիստում հաստատվել է ԳՊՀ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման 

ծրագիրը:  

 Գիտական խորհրդի 2018թ. հունվարի 19-ի նիստում հաստատվել է ԳՊՀ Կրթության որակի 

ապահովման և ուսանողների կարիերայի աջակցման բաժնի կանոնակարգը: 

 Գիտական խորհրդի 2018թ. հունիսի 15-ի նիստում հաստատվել է ԳՊՀ-ի արտաքին 

կապերի և համագործակցության բաժնի կանոնակարգը:  

 

5.2. Կառուցվածքային փոփոխություններ 

Ելնելով համալսարանում կառավարման համակարգի բարելավման նկատառումներից` 

հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են  համալսարանի կառուցվածքի և կառավարման 

համակարգի փոփոխման ու կատարելագործման գործընթացներ. 

 Գիտական խորհրդի 2017թ. օգոստոսի 31-ի թիվ 4 նիստում` 

 Վերակազմակերպվել է ԳՊՀ-ի Կրթության որակի ապահովման և միջազգային 

համագործակցության բաժինը և դրա հիմքի վրա ստեղծվել է երկու առանձին 

բաժիններ` Միջազգային համագործակցության և ծրագրերի1, Կրթության որակի 

ապահովման և ուսանողների կարիերայի աջակցման: 

                                                           
1 Կառուցվածքային սույն փոփոխությամբ բաժինը կոչվում էր Միջազգային համագործակցության և ծրագրերի, սակայն 

բաժնի կանոնակարգի հանձնաժողովային քննարկման ժամանակ առաջարկվել է վերանվանել որպես Արտաքին կապերի 

և համագործակցության բաժին, ինչն էլ ընդունվել է գիտական խորհրդի 2018թ. հունիսի 15-ի նիստում:    
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 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 մասնագիտության ուսումնական գործընթացի կազմակերպման 

գործառույթները կցվել են 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 և հասարակագիտական 

մասնագիտությունների ֆակուլտետին: 

 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 

ֆակուլտետին, իսկ առկա ուսուցման «Զբոսաշրջության կառավարում» 
մագիստրոսական մասնագիտության ուսումնական գործընթացի կազմակերպման 

գործառույթները` ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետին: 

 

5.3. Ուսումնամեթոդական և գիտական գործունեության արդյունքների քննարկում և 

որոշումների ընդունում 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում գիտական խորհուրդը լսել և ընդունել է համալսարանի 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություններ, 

հաշվետվություններ: 

 Գիտական խորհրդի 2017թ. նոյեմբերի 11-ի նիստում լսվել է տեղեկատվություն 2018-

2019 ուստարվա մասնագիտությունների ցանկի մասին:  

 Գիտական խորհրդի 2017թ. նոյեմբերի 11-ի նիստում լսվել է տեղեկատվություն ԳՊՀ-ի 

ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացի մասին:  

 Գիտական խորհրդի նույն նիստում լսվել է տեղեկատվություն ԳՊՀ-ում 2017թ. 

հոկտեմբերի 5-6-ը կազմակերպված հանրապետական ուսանողական գիտաժողովի և 

2017թ. հոկտեմբերի 19-20-ը կազմակերպված «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ» 
խորագրով հանրապետական գիտաժողովի մասին՝ նվիրված Գորիսի պետական 

համալսարանի հիմնադրման 50-ամյակին:  

 Գիտական խորհրդի 2018թ. հունվարի 19-ի նիստում լսվել և ընդունվել է Գորիսի 

պետական համալսարանում ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի 

ֆինանսավորմամբ իրականացված «Սյունիքի հոգևոր և նյութական ժառանգությունը» 
գիտական ծրագրի 2017թ. հունվար-դեկտեմբեր ժամանակահատվածն ընդգրկող 

հաշվետվությունը:  

 Գիտական խորհրդի 2018թ. հունվարի 19-ի նիստում լսվել և ընդունվել է ԳՊՀ 

ֆակուլտետների և կառուցվածքային այլ ստորաբաժանումների 2016-2017 ուստարվա 

գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունները:  
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 Գիտական խորհրդի 2018թ. փետրվարի 12-ի նիստում լսվել է տեղեկատվություն ԳՊՀ-

ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում նշված 

թերությունների վերացման վերաբերյալ գործողությունների նախնական ծրագրի և 

ժամանակացույցի մասին:  

 Գիտական խորհրդի 2018թ. հունիսի 6-ի նիստում լսվել է տեղեկատվություն ԳՊՀ-ի 

ամփոփիչ ատեստավորման քննաշրջանի մասին:  

 Գիտական խորհրդի 2018թ. հունիսի 6-ի նիստում լսվել է տեղեկատվություն 2018-

2019թթ. ընդունելության ընթացքի մասին:  

 Գիտական խորհրդի 2018թ. հունիսի 6-ի նիստում լսվել է տեղեկատվություն ԳՊՀ-ի 

ամբիոնների վարիչների թափուր տեղերի զբաղեցման համար 25.05.2018թ. 

հայտարարված բաց մրցույթի մասին:  

 

Գիտական խորհուրդը հաշվետու ժամանակաշրջանում քննարկել և հաստատել է մրցութային 

կարգով թափուր պաշտոնների տեղակալման 4 գործ՝  
 2018թ. փետրվարի 12-ի գիտական խորհրդի թիվ 4.1 որոշմամբ հաստատվել է Հայոց լեզվի և 

գրականության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Մհեր Քումունցին ՀՀՄ ֆակուլտետի դեկան 

ընտրելու մասին ֆակուլտետի խորհրդի 27.12.2017թ. որոշումը:  

 2018թ. փետրվարի 12-ի գիտական խորհրդի թիվ 4.2 որոշմամբ հաստատվել է 

Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դոցենտ, քիմ.գ.թ. Լիլիթ Աթաբեկյանին ԳՊՀ-ի ԲՄ 

ֆակուլտետի դեկան ընտրելու մասին ֆակուլտետի խորհրդի 27.12.2017թ. որոշումը: 

 Գիտական խորհրդի 2018թ. հուլիսի 10-ի նիստում թիվ 3.1 որոշմամբ տ.գ.թ., դոցենտ 

Սիրանուշ Պողոսյանն ընտրվել է Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի վարիչ: 
 Գիտական խորհրդի 2018թ. հուլիսի 10-ի նիստում թիվ 3.2 որոշմամբ քիմ.գ.դ., պրոֆեսոր 

Լուիզա Վարդանյանն ընտրվել է Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի վարիչ:  
 Գիտական խորհրդի մրցութային, գիտական և ուսումնամեթոդական հարցերի 

հանձնաժողովը 2018թ. հուլիսի 10-ի նիստում մերժել է հայոց լեզվի և գրականության 

ամբիոնի դասախոս, բ.գ.թ. Ռիմա Ստեփանյանի՝ նույն ամբիոնի վարիչի մրցույթին 

մասնակցելու համար ներկայացրած գործը և չի երաշխավորել գիտական խորհրդի 

քննարկմանը:  

Գիտական խորհրդի որոշմամբ` ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով է 

ներկայացվել դոցենտի գիտական կոչման հավակնող 1 գործ, որը հաստատվել է ԲՈԿ-ի կողմից.  

 Գիտական խորհրդի 2018թ. հունվարի 19-ի նիստում դոցենտի գիտական կոչում է շնորհվել 
ԳՊՀ Իրավագիտության ամբիոնի վարիչ, պ.գ.թ. Մալիկ Թելունցին:  

 

Գիտական խորհրդին առընթեր գործող մրցութային, ուսումնամեթոդական և գիտական 

հարցերի հանձնաժողովի դրական եզրակացություններով հաշվետու ժամանակաշրջանում 

գիտական խորհուրդը քննարկել և հրատարակության է երաշխավորել գիտական հոդվածների 1 

ժողովածու, 2 մենագրություն,  ուսումնամեթոդական 2 ձեռնարկ:  

Գիտական խորհրդի 2017թ. նոյեմբերի 16-ի նիստում հրատարակության են երաշխավորվել`  

 ԳՊՀ Իրավագիտության ամբիոնի վարիչ, պ.գ.թ. Մալիկ Թելունցի «Մարդու և քաղաքացու 

սահմանադրական իրավունքները, ազատությունները և դրանց քրեաիրավական 

պաշտպանությունը ՀՀ-ում» աշխատությունը:  

 ԳՊՀ Իրավագիտության ամբիոնի վարիչ, պ.գ.թ. Մալիկ Թելունցի «Համեմատական 

իրավագիտություն» ուսումնական ձեռնարկը:  
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 Գիտական խորհրդի 2018թ. հունվարի 19-ի նիստում հրատարակության է երաշխավորվել ՀՀ 

Գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող Սյունիքի հոգևոր և նյութական 

ժառանգությունը ծրագրի գիտաշխատող, պ.գ.դ., պրոֆեսոր Համլետ Գևորգյանի «ՀՀ 

կառավարության մարտավարությունը Սյունիքում և Արցախում(1918-1920թթ.)» 
մենագրությունը:  

 Նույն նիստում հրատարակության է երաշխավորվել Հ.Թունյանի, Տ.Գրիգորյանի և 

Շ.Պետրոսյանի համահեղինակությամբ կազմված «Կենսաքիմիան բոլորի համար /պրակ 1/» 
ուսումնամեթոդական ձեռնարկը:  

 ԳՊՀ-ում իրականացվող Սյունիքի հոգևոր և նյութական ժառանգությունը գիտական ծրագրի 

շրջանակներում լույս տեսնող «Սյունիք» հայագիտության հանդեսի 2017թ. N 1(9) գ ի տական  

հ ո դ վ ած ն ե ր ի  ժ ո ղ ո վ ած ո ւ ն :  

 

Գիտական խորհրդի որոշումներով երաշխավորվել և ֆինանսավորման նպատակով ՀՀ ԿԳՆ 

Գիտության պետական կոմիտե են ներկայացվել տարբեր թեմաներով գիտական ծրագրեր, 

մասնավորապես՝ 
 Գիտական խորհրդի 2018թ. փետրարի 12-ի նիստում երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության 

պետական կոմիտեից ֆինանսավորում ստանալու նպատակով ԳՊՀ-ի Տնտեսագիտության և 

կառավարման ամբիոնի դոցենտ Մարգարիտա Առուստամյանի կողմից ներկայացրած «ՀՀ 

միգրացիան և նրա ազդեցությունը տնտեսության զարգացման վրա» գիտական թեմայով 

հայտը:  

 Գիտական խորհրդի 2018թ. հունիսի 15-ի նիստում քննարկվել է ԳՊ կոմիտե 

ներկայացվելիք Սյունիքի հոգևոր և նյութական ժառանգությունը թեմայով երկու հայտերի 

վերաբերյալ մրցութային, ուսումնամեթոդական և գիտական հարցերի հանձնաժողովի ոչ 
հստակ դիրքորոշումը և  ո ր ո շ ե լ .  

1. Հաշվի առնելով թեմաների նմանօրինակ լինելը և կազմերի գրեթե նույն 

բովանդակությունը` ներկայացված երկու հայտն էլ երաշխավորել և ուղարկել 
փորձագիտական քննության:  

2. Հանձնարարել գիտական հայտերի ղեկավարներին` հաշվի առնելով քննարկումներում 

հնչեցրած դիտարկումները` կարճ ժամկետում (մինչև հաջորդ աշխատանքային օրվա 

սկիզբը, քանի որ ԳՊԿ ներկայացնելու վերջնաժամկետը հունիսի 15-ն է) հայտերը 

վերջնական տեսքով ներկայացնել գիտական քարտուղարին` հետագա գործընթացները 

կազմակերպելու համար:  

 Գիտական խորհրդի 2018թ. հունիսի 8-ի նիստում ԳՊՀ ուսանողական գիտական 

ընկերության նախագահի պաշտոնում հաստատվել է առկա ուսուցման «Կենսաբանության և 

քիմիա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Մարիամ Գյուրջյանի թեկնածությունը: 

 

6. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԳՊՀ-ում հետազոտությունների իրականացման փաստաթղթավորված հստակ 

քաղաքականություն առկա չէ, ինչը բացասաբար է անդրադառնում գիտահետազոտական ոլորտի 

զարգացման վրա: Թեև ԳՊՀ-ում առայժմ չկա համալսարանի գիտահետազոտական 

գործունեությունը համակարգող կառույց կամ նմանատիպ գործառույթ իրականացնող 

ստորաբաժանում, այնուամենայնիվ հաշվետու տարում համալսարանում ձեռնարկվել են առանձին 
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քայլեր՝ գիտությունը համալսարանի գործունեության հիմնական բաղադրիչներից մեկը դարձնելու 

ուղղությամբ:  

ԳՊՀ հավատարմագրման փորձագիտական խումբը, ուսումնասիրելով հետազոտության 

ոլորտում բուհի՝ 2011-2016թթ.-ի սահմանած սահմանած ռազմավարական նպատակներն ու 

խնդիրները, հանգել է եզրակացության, որ դրանք գերհավակնոտ են, չեն արտացոլում բուհի 

կոնկրետ հետազոտական հետաքրքրությունները և առաջնահերթությունները, ինչպես նաև կապը 

տարածաշրջանի կարիքների հետ: Զեկույցում մատնանշվել են մի շարք թերություններ, որոնց 

շտկումը օրախնդիր է համալսարանի հետազոտական ոլորտի զարգացման համար, և որոնք 

առանձնացվել են որպես 2019-2023թթ. ռազմավարական խնդիրներ, առանձին քայլերի ու 

գործողությունների իրականացման ձևաչափով արտացոլվել նաև ԳՊՀ առաջիկա 

հավատարմագրման  թերությունների շտկման պլանում:  

 Հաշվետու տարում համալսարանը հետազոտական խմբի ձևավորմամբ և մրցութային 

կարգով մասնակցել է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով ֆինանսավորվող ՀՀ կրթության և 

գիտության պետական կոմիտեի հայտարարած «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 

ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում» ծրագրին, որի շրջանակներում համալսարանն 

իրականացնում է «Սյունիքի հոգևոր և նյութական ժառանգությունը» գիտական ծրագիրը: ՀՀ 

պետական բյուջեի միջոցներից 2018 թվականի համար «Սյունիքի հոգևոր և նյութական 

ժառանգությունը» գիտական ծրագրին հատկացվել է 11021.9  հազար  դրամ:  

Ծրագրի նպատակն է եղել ԳՊՀ գիտական ներուժն օգտագործելով ուսումնասիրել և 

հանրությանը ներկայացնել Սյունիքի նյութական և հոգևոր ժառանգությունը: Գիտական-

ակադեմիական առումով ծրագիրը միակն է համալսարանում, որ Գիտության պետական կոմիտեի 

ֆինանսավորմամբ իրականացնում է տարաբնույթ հետազոտություններ Սյունիքի հոգևոր-

մշակութային ժառանգության վերաբերյալ: 
2018թ.-ից ԳՊՀ-ում իրականացված և գիտական որոշակի արդյունքներ արձանագրած 

ծրագիրն ըստ էության շարունակել է դեռևս 2010 թվականին նախագծված թեմատիկ 

աշխատանքները: 

Ծրագրի շրջանակում 2018 թվականին կատարվել են հետազոտական ու հրատարակչական 

աշխատանքներ, լույս է տեսել «Սյունիք» հայագիտության հանդեսի հերթական 3-րդ համարը, որի 

բովանդակությունն ամբողջանում է հետևյալ ուղղություններով` պատմություն, հնագիտություն, 

ազգագրություն, բանասիրություն, էթնոսոցոլոգիա: Համարում տեղ են գտել 24 գիտական 

հոդվածներ, հրապարակումներ, բանահավաքչական նյութեր` նվիրված Սյունիքի հայագիտական 

ողջ լայնույթի հիմնահարցերին: Հանդեսի գլխավոր խմբագիրը ծրագրի ղեկավար, ԳՊՀ-ի դասախոս, 

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Մարտին Զիլֆուղարյանն է, պատասխանատու 

խմբագիրը` ծրագրի գիտաշխատող, ԳՊՀ-ի դասախոս, բանասիրական գիտությունների թեկնածու 

Սվետլանա Մանուչարյանը: 

Տպագրության ընթացքում են ծրագրի գիտաշխատողներ Գ.Ստեփանյանի, 

Մ.Զիլֆուղարյանի, Հ.Գևորգյանի, Ս.Մանուչարյանի, Ս.Հախվերդյանի մենագրությունները՝ նվիրված 

Սյունիքի հայագիտության հիմնահարցերին:  

Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել են բաց դասախոսություններ, հանդիպումներ, 

գիտական ընթերցումներ:2018թ.-ից սկսել է գործել ծրագրի աշխատանքները լուսաբանող առանձին 

կայքէջ՝ WWW.syunik-smh.blogspot.com: 

 

http://www.syunik-smh.blogspot.com/
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2019թ. համալսարանի նախահաշվում առանձնացվել է առանձին հոդված՝ նախատեսված 

դասախոսների գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և գիտակազմակերպական որոշ 

տեսակի աշխատանքների դրամական խրախուսման համար:  

ԳՊՀ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման «Հետազոտություն և զարգացում» չափանիշը 

համակարգող հանձնաժողովի կողմից մշակված և Գիտական խորհրդի կողմից հաստատված «ԳՊՀ 

աշխատողների գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և կազմակերպական 

աշխատանքների խրախուսման կանոնակարգի» առկայությունը մեծապես կնպաստի 

նպատակաուղղված հետազոտություններ կատարելուն: Կարգով նախատեսված խրախուսումները 

կտրվեն 2019թ. հունվարի 1-ից հետո իրականացված աշխատանքների համար:  

2017 թվականը հոբելյանական էր համալսարանի համար, լրացավ բուհի հիմնադրման 50-

տարաբնույթ միջոցառումների շրջանակում հոկտեմբերի 19-20-ը համալսարանում անցկացվել է 

երկրօյա հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված բուհի հիմնադրման 50-ամյակին,  որին 

մասնակցել են շուրջ չորս տասնյակ գիտնականներ ու մասնագետներ ՀՀ  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 

գրականության ինստիտուտ, ԻՀՀ Սպահանի համալսարան, Ռուսաստանի պետական 

հումանիտար համալսարան, Հայաստանի ազգագրության թանգարան, ԼՂՀ պետական արխիվ, ՀՀ 

Մշակույթի նախարարություն և այլն): Գիտաժողովը նվիրված էր Սյունիքի պատմամշակութային 

ժառանգության, կրթական գործի ձեռքբերումների համակողմանի ուսումնասիրություններին: 

Գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն (շուրջ 500 էջ) երաշխավորվել է գիտական խորհրդի կողմից և 

տպագրության ընթացքի մեջ է: 

Հաշվետու տարում ստացվել է գիտաժողովների մասնակցության 12 հրավեր, որոնցից 5-ը` 

հանրապետական, 4-ը` միջազգային, 4-ը` ուսանողական: Այլ բուհերում կազմակերպված 

հանրապետական գիտաժողովներին մասնակցել է ԳՊՀ-ի 3 դասախոս, միջազգային 

գիտաժողովներին՝ 20 դասախոս: Գիտաժողովներին մասնակցած դասախոսներին և ուսանողներին 

տրամադրվել է ճանապարհածախս: Եղել են նաև միջազգային ֆորումների, սեմինարների, 

համաժողովների հրավերներ, որոնց ԳՊՀ-ն ակտիվ մասնակցություն չի ցուցաբերել: ԳՊՀ-ում 
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կազմակերպված «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ» հանրապետական գիտաժողովին ԳՊՀ-

ից մասնակցել է 20 դասախոս:  

Այս տարի համալսարանի աշխատակիցների կողմից հրատարակվել է 56  հոդված, 1 թեզիս, 

1 ուսումնամեթոդական աշխատանք, 1 մենագրություն: Գիտխորհրդի կողմից հրատարակության է 

երաշխավորվել գիտական հոդվածների 1 ժողովածու, 2 մենագրություն,  ուսումնամեթոդական 2 

ձեռնարկ:  

ԳՊՀ-ում յուրաքանչյուր ամբիոնի կողմից իրականացվող գիտահետազոտական 

աշխատանքների արդյունքները, որոնք ներկայացվում են ԳՊՀ-ի գիտական խորհրդի նիստերում 

քննարկվող ֆակուլտետների ամենամյա հաշվետվություններում, միայն վիճակագրական բնույթ 

ունեն. արդյունքները վերլուծված չեն արդյունավետության և ազդեցության տեսանկյունից, և այդ 

հետազոտությունների ընթացքի և արդյունքների մշտադիտարկում չի իրականացվում, ինչը 

դարձյալ բացասաբար է անդրադառնում ոլորտի զարգացման վրա:  

 

Ըստ ամբիոնների` 2015-ին կատարված գիտահետազոտական աշխատանքների 

վիճակագրությունը հետևյալն է.  
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Թ

եզ
իս

 

Հո
դվ

ա
ծ 

Ո
ւս

ու
մն

ա
մե

թո
դա

կա
ն 

ա
շխ

ա
տ

ա
նք

 

Մ
են

ա
գր

ու
թյ

ու
ն,

 բ
ա

ռա
րա

ն 

Դ
ա

սա
գի

րք
 

1. Հայոց լեզվի և գրականության 1 17 - - - 

2. Մանկավարժության և հոգեբանության - 5 1 - - 

3. Օտար լեզուների - - - - - 

4. Պատմության և իրավագիտության - 14 - 1 - 

5. Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի - 8 - - - 

6. Տնտեսագիտության և կառավարման - 4 - - - 

7. Էլեկտրոնիկայի և էլեկտրաէներգետիկայի - - - - - 

8. Կենսաբանության և քիմիայի - 7 - - - 

9. Ֆիզիկայի սեկտոր  - 1 - - - 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1 56 1 1 0 

 

Հաշվետու տարում համալսարանի գիտխորհրդի կողմից դոցենտի գիտական աստիճան է 

շնորհվել 1 աշխատակցի (նախորդ ուստարում`2): 

Չնայած հաշվետու տարում գիտահետազոտական գործունեության բնագավառում 

արձանագրված արդյունքներին` դեռևս առկա են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնցից են` 

 

 Հետազոտության ոլորտի գերակայությունների անհստակությունը, 
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 գործատուների հետ համագործակցության և գիտական հետազոտությունների 

արդյունքների առևտրայնացման բացակայությունը,  

 գիտական աստիճան և գիտական կոչում ունեցողների փոքր թվաքանակը,  

 ասպիրանտական կրթության բացակայությունը, 

 մենագրությունների և ուսումնական ձեռնակների սակավաթիվ լինելը (նախորդ տարիների 

համեմատությամբ դրանց թիվը նվազել է),  

 դասագքրերի իսպառ բացակայությունը, 

 արտասահմանյան առաջատար պարբերականներում գիտական հրապարակումների փոքր 

թիվը,  

 ըստ ամբիոնների` գիտական հրապարակումների անհամաչափ բաշխվածությունը,  

 գիտաժողովներին, գիտական սեմինարներին ամբիոնների պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի անհամաչափ մասնակցությունը,  

 հետազոտությունների ֆինանսական աղբյուրների բազմազանեցված չլինելը, 

 համալսարանի «Գիտական տեղեկագրի» բացակայությունը, 

 ամբիոններում գիտական սեմինարների կազմակերպման սակավությունը կամ իսպառ 

բացակայությունը: 

 

Ուսումնական գործընթացին զուգահեռ ուսանողները հետազոտական գործունեություն կարող 

են իրականացնել նաև Ուսանողական գիտական ընկերության աշխատանքների շրջանակներում:  

Հաշվետու տարում ուսանողական գիտական ընկերության իրականացրած աշխատանքները. 

 2017թ. սեպտեմբեր 6  

ԳՊՀ Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի ՈՒԳԸ–ն հանդիպում ունեցավ 

ֆակուլտետի առաջին կուրսի ուսանողների հետ: Ներկայացվեց ընկերության 

պատմությունը, նպատակներն ու խնդիրները, ինչպես նաև իրականացրած 

միջոցառումները և հետագա ծրագրերն ու անելիքները: 

 2017թ. սեպտեմբեր 15  

ԳՊՀ-ի Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի օտար 

լեզուների ամբիոնի և ուսանողական գիտական ընկերության նախաձեռնությամբ 

համալսարանում տեղի ունեցավ գրական հանդիպում արձակագիր, թարգմանիչ, 
բանասիրական գիտությունների դոկտոր, Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական 

լեզվահասարակագիտական համալսարանի պրոֆեսոր Դիանա Համբարձումյանի հետ: 

Դիանա Համբարձումյանը ուսանողեներին ներկայացրեց իր նոր վեպը՝ «Փեակների 

տարաբախտությունը»: 
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 2017 թ. սեպտեմբեր 21-28  

«Ինչպե՞ս գրել գիտական աշխատանք» թեմայով սեմինարների անցկացում ԳՊՀ 

Բնագիտական մասնագիտությունների, Հումանիտար և հասարակագիտական 

մասնագիտությունների և  Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի 

ուսանողների համար:  

 

  
 2017թ. սեպտեմբեր  27  

Գորիսի պետական համալսարանի Հումանիտար և հասարակագիտական 

մասնագիտությունների ֆակուլտետում ՈՒԳԸ նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ 

արիության դաս-ցերեկույթ՝ նվիրված հայ ազգային-քաղաքական գործիչ, գրող, փիլիսոփա, 

հրապարակախոս Շահան Նաթալիին: Համալսարանականները ծաղիկներ խոնարհեցին 

կրթօջախի բակում կանգնեցված Նաթալիի հուշարձանին՝ ի նշան «Նեմեսիս» գործողության 

խորհրդանշական օրվա, այնուհետև մասնակցեցին Նաթալիի կյանքի ու գործի էջերը 

լուսաբանող, արժևորող արիության դասին, որի ընթացքում ըստ ամենայնի ամբողջացավ 

մեծ հայի, ազգասերի, մտավորականի, գրչի անխոնջ մշակի լուսավոր նկարագիրը: 
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2017 թ. հոկտեմբեր 3 

«Գիտելիքը բանալի է» հեղինակային ինտելեկտուալ խաղի պրեզենտացիա՝ կազմակերպված 

Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի ՈւԳԸ կողմից:  

 
2017 թ. հոկտեմբեր  5-6  

Ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպել է երկօրյա հանրապետական գիտաժողով, 

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:  

 

2017թ. նոյեմբեր 22 

ԳՊՀ ՈւԳԸ  6 անդամները մասնակցել են Ֆրիդրիխ Էբերտ Հիմնադրամի և §Ուրբան¦ Հիմնադրամի 

կողմից իրականացված §Գիտենալու Իրավունք¦ ծրագրին: Ծրագրի ընթացքում ՈՒԳԸ անդամները 

մասնակցել են թեմատիկկ ամառային դպրոցի, այնուհետև ժողովրդավարությանն ուղղված 

զեկույցներով հանդես են եկել ԵՊՀ-ում: 
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 2017թ. դեկտեմբեր 8  

ԳՊՀ Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ի նախաձեռնությամբ 

կազմակերպվեց «ՀՇՀ» ինտելեկտուալ խաղ-հանդիպում: Հանդիպման ժամանակ առաջին 

կուրսեցիները ստացան իրենց ուսանողական տոմսերը: Ինտելեկտուալ խաղին 

մասնակցում էին բացառապես առաջին կուրսեցիները:  
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 2017թ. դեկտեմբեր 11-13  

ԳՊՀ Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի ՈՒԳԸ անդամները մասնակցեցին 

ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ի կողմից կազմակերպված  առաջին քիմիական 

ուսանողական օլիմպիադային: «Հայկական քիմիական ուսանողական օլիմպիադան» 
առաջին ուսանողական քիմիական օլիմպիադան էր Հայաստանում: Այն 

միջհամալսարանական էր, որին կարող էին մասնակցել բոլոր այն բուհերի ուսանողները, 

որտեղ որպես մասնագիտական առարկա դասավանդվում է քիմիա: Օլիմպիադայի 

մասնակցությունը թիմային էր: Ֆակուլտետի թիմը նախապատրաստել էր «Իզոպրենային 

կաուչուկի արտադրությունը» թեմայով զեկույց: Անդրադարձ կատարվեց ինչպես ընդհանուր 

արտադրությանը, այնպես էլ մոնոմերի իզոպրենի ստացման եղանակին: Արդյունքների 

ամփոփումից հետո ԳՊՀ-ն ներկայացնող Մարիամ Գյուրջյանն արժանացավ պատվոգրի ԵՊՀ 

քիմիայի ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ի կողմից կազմակերպված «Հայկական քիմիական 

ուսանողական օլիմպիադային» ներկայացրած լավագույն զեկույցի համար: Իսկ թիմը 

գրավեց երրորդ հորզոնականը:   
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 2018թ.փետրվար 16   

ԳՊՀ ՈՒԳԸ նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ 2017 թվականի «Լավագույն ուսանող» 
հանրապետական մրցույթի հաղթողներին նվիրված հանդիսույթ: Հայագիտության ոլորտում 

մագիստրոսի կրթական ծրագրով 2-րդ կարգի մրցանակի արժանացավ Հումանիտար և 

հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի «Պատմություն» 
մասնագիտության մագիստրատուրա 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Նոննա Ալավերդյանը, իսկ 

բակալավրի կրթական ծրագրով հայագիտության ոլորտում 1-ին կարգի մրցանակի 

արժանացավ նույն ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության 4-րդ 

կուրսի ուսանողուհի Անուշ Հովհաննիսյանը:  

 

  
  

 2018թ. մարտ 23  

ԳՊՀ Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի ՈՒԳԸ-ի 

պատմաբան ուսանողներն այցելեցին Գորիսի Սերո Խանզադյանի անվան թիվ 6 հիմնական 

դպրոց և հանդիպեցին 8-րդ և 9-րդ դասարանների աշակերտների հետ: Ուսանողները 

ճանաչողական զեկուցումներ էին պատրաստել Հայաստանի առաջին հանրապետության 

կայացման ու զարգացման, արտաքին ու ներքին կյանքի, բանակաշինության ու 

սպառազինության, պարբերական մամուլի ու պատմամշակութային արժեքների 

պահպանմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ: 
 

 

 

Մասկացություն հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներին: 

Հաշվետու տարում ԳՊՀ-ն ստացել է ուսանողական գիտական ընկերության նստաշրջանների 

մասնակցության 4 հրավեր. 1-ը`ԱրՊՀ-ից, 1-ը` ՇՊՀ-ից, 2-ը` ԵՊՀ-ից:  
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Այդ գիտաժողովներին մեր համալսարանից մասնակցել է 11 ուսանող:  

 2017թ. հոկտեմբեր 2-6  

ԳՊՀ ՈՒԳԸ 3 անդամներ մասնակցել են ԵՊՀ ՈՒԳԸ 4-րդ միջազգային տարեկան գիտական 

նստաշրջանին՝ նվիրված ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 70-ամյակին:  

 2018թ. ապրիլ 16-20  

ԳՊՀ ՈՒԳԸ 5 անդամներ մասնակցել են ԵՊՀ ՈՒԳԸ միջազգային 5-րդ տարեկան գիտական 

նստաշրջանին՝ նվիրված Հայաստանի Առաջին Հանրապետության հիմնադրման 100-

ամյակին:  

 2018թ. հունիսի 5 

ԳՊՀ ՈւԳԸ 3 անդամները մասնակցել են Շիրակի պետական համալսարանում 

կազմակերպված հանրապետական ուսանողական գիտաժողովին:  

 

7. ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Գորիսի պետական համալսարանի ղեկավարությունը (ռեկտորատ) կանոնավոր նիստեր է 

գումարել և օպերատիվ կերպով ուղղորդել համալսարանի գործունեությունը: Ըստ 

անհրաժեշտության` հրավիրվել են նաև արտահերթ նիստեր:  

Ընդհանուր առմամբ  2017-2018 ուս.տարում գումարվել է  ռեկտորատի 10 հիմնական և  7 

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. Ընդունելության արդյունքների մասին (արձանագրություն 3, 12.10.2017): 

2. Բուհի հոբելյանական հանրապետական գիտաժողովների և ընթացիկ հավատարմագրման 

գործընթացի մասին (արձանագրություն 3, 12.10.2017): 

3. Բուհի անձնագրավորման հարցի մասին (արձանագրություն 3, 12.10.2017): 

4. ԳՊՀ-ի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված ծրագրերի ամփոփման մասին 

(արձանագրություն 4, 7.11.2017):    

5. Էրազմուս+ ծրագրի «Տեղեկատվական օրեր» երկօրյա դասընթացների մասին 
(արձանագրություն 4, 7.11.2017):    

6. Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման հերթական փուլի` փորձագիտական խմբի՝ ԳՊՀ 

այցելության, իրականացված աշխատանքների, ֆակուլտետային որակի ապահովման 

պատասխանատուների մասին (արձանագրություն 4, 7.11.2017):    

7. ԳՊՀ-ի ռազմավարական ծրագրի նախագծի վերանայման, ֆակուլտետների, առանձնացված 

ստորաբաժանումների կողմից հեռանկարային զարգացման ծրագրեր ներկայացնելու 

ժամկետների մասին (արձանագրություն 4, 7.11.2017):    

8.  Ֆակուլտետների դեկանների թափուր պաշտոնների տեղակալման հարցի 

մասին(արձանագրություն 5, 9.11.2017):    

9. ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ 
ատեստավորման անցկացման կարգի փոփոխության մասին (արձանագրություն 7, 

9.11.2017):    

10. «Կրթություն և կարիերա էքսպո 2018» հանրապետական ցուցահանդեսի և ԳՊՀ-ի 
մասնակցության մասին (արձանագրություն 15, 3.03.2018):    
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11. ԳՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստման և որակավորման 

բարձրացման ծրագրի իրականացման կարգ մշակելու մասին (արձանագրություն 15, 

3.03.2018):    

12. Հեռակա ուսուցմամբ ավարտական կխմբերի առարկայական պարտքերի մարման և 
ամփոփիչ քննաշրջանի մասին (արձանագրություն 17, 11.04.2018):    

8. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄ  

8.1.ԳՊՀ  պրոֆեսորադասախոսական հաստիքների բաշխումը 2017-2018 ուստարում 

(01.09.2017 – 01.09.2018թթ.) 

                                       2017-2018  
 

Աշխատող Հաստիք 

98 64,375 

  

Հաստիքների բաշխումը ըստ տարակարգերի 

Պաշտոնը 
2017-2018 

աշխատող հաստիք 

Պրոֆեսոր 6 3,625 

Դոցենտ 27 23,25 

Ասիստենտ 20 12,375 

Դասախոս 45 25,125 

 

8.2. Պրոֆեսորադասախոսական կազմը  ըստ ձևակերպման ձևի և տարակարգերի 

       Ձևակերպման 

ձևը 

 
Տարակարգը 

Կոնտրակտ 
Աշխ.պայմանագիր 

 
Ընդամենը Միջին 

տարիք 
հաստիք աշխատող հաստիք աշխատող հաստիք աշխատող 

Պրոֆեսոր - - 3,625 6 3,625 6 66 

Դոցենտ 9,5 13 13,75 14 23,25 27 50 

Ասիստենտ 3,125 3 9,25 17 12,375 20 48 

Դասախոս 9,375 13 15,75 32 25,125 45 45 

              Ընդամենը 22 29 42,375 69 64,375 98 52 

 

ԳՊՀ-ում 2017-2018 ուստարում 2016-2017 ուստարվա համեմատությամբ կրճատվել է 

դասախոսական 3,875 հաստիք: Դասախոսների թիվը կրճատվել է 7-ով:   

Պրոֆեսորադասախոսկան կազմից 29-ը մրցույթով անցած դասախոսներն են, 69-ը աշխատում 

են ժամկետային աշխատանքային պայմանագրերով: 

Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի միջին տարիքը 52 է: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացվել են պրոֆեսորադասախոսական  կազմի 

հաստիքացուցակի ձևավորման գործընթացի բարելավման աշխատանքներ: Հստակեցվել է 
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ուսումնական բեռնվածքների հաշվարկման գործընթացը, ինչը թույլ է տվել բարձրացնել 
դասախոսական հաստիքների օգտագործման արդյունավետությունը:  

2017-2018 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): 

 

9. ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՇԽՄԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Փաստաթղթերի ձևը 

 

Ստացվել է 

(քանակը) 

Բաշխվել է 

(քանակը) 

Խոտանվել է 

(քանակը) 

Մնաց.   

(քանակը) 

    Դիպլոմ 

սովորական 

Դիպլոմ 

գերազանցության 288 
272 4 12 

253 35 

   

Տպարանից ստացվել է՝ 
            Դիպլոմ սով.՝ AB բակալավրի 269175 համարից մինչև 269369 համարը 

                 AM մագիստրոսի 071921 համարից մինչև 071973 համարը 

Դիպլոմ գեր.՝       AB բակալավրի 259560 համարից մինչև 259578 համարը 

                               AM մագիստրոսի 071692 համարից մինչև 071702 համարը 

      Դիպլոմ սով.՝       AD դիպլոմավորված մասնագետի 093018 համարից մինչև 093022 համարը 

      Դիպլոմ գեր.՝       AD դիպլոմավորված մասնագետի 092816 համարից մինչև 092820 համարը 

  

Խոտանվել է՝         

            Դիպլոմ սով.՝ բակալավրի AB 269 218 

      Դիպլոմ սով.՝ մագիստրոսի AM 071 928, AM 071 938, AM 071 947 

 

                               

10. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

10.1. Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ 

Հաշվետու ուսումնական տարում ՀՀՄ ֆակուլտետի գործունեությունը եղել է 

կազմակերպված և պլանաչափ: Այն իրականացվել է ֆակուլտետի տարեկան աշխատանքային 

պլանի հիման վրա` ֆակուլտետը սպասարկող բոլոր ամբիոնների համագործակցությամբ: 

ՀՀՄ ֆակուլտետը մինչև 2018 թ. ապրիլի 20-ը ունեցել է հինգ ամբիոն՝  
 հայոց լեզվի և գրականության, 

 մանկավարժության և հոգեբանության,  

 իրավագիտության,  

 պատմության,  

 օտար լեզուների: 

20.04.2018 թ.-ին համաձայն Գորիսի պետական համալսարանի ռեկտորի թիվ 102-Ա 

հրամանի` կատարվեց կառուցվածքային փոփոխություն, որի արդյունքում պատմության և 

իրավագիտության ամբիոնները միավորվել են:  

Ֆակուլտետի ուսումնական աշխատանքների իրականացման գործընթացում կարևորվել են՝  
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 կրթության ձևի և բովանդակության շարունակական արդիականացումը,  

 կրթության որակի ապահովումը,  

 կրթության ոլորտում գիտահետազոտական և ուսումնամեթոդական գործունեության 

առնչակցումը,  

 դասախոսների և ուսանողների ստեղծագործական համագործակցությունը, 

 ուսումնական կարգապահության բարձրացումը և այլն: 

 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Բակալավրի կրթական ծրագիր, առկա ուսուցում 

N ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

ՇՆՈՐՀՎՈՂ 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ 

1 011 401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն Բակալավր Մանկավարժության 

բակալավր, ուսուցիչ 

2 011 301.01.6 Մանկավարժություն և 

մեթոդիկա (տարրական 

կրթություն) 

Բակալավր Մանկավարժության 

բակալավր, ուսուցիչ 

3 011 401.18.6 Պատմություն Բակալավր Մանկավարժության 

բակալավր, ուսուցիչ 

4 042101.01.6 Իրավագիտություն Բակալավր Մանկավարժության 

բակալավր, ուսուցիչ  
5. 011401.21.6 Անգլերեն լեզու և 

գրականություն 

Բակալավր Մանկավարժության 

բակալավր, ուսուցիչ 

 

Բակալավրի կրթական ծրագիր, hեռակա ուսուցում 

N ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

ՇՆՈՐՀՎՈՂ 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ 

1 

011 401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն Բակալավր Մանկավարժության 

բակալավր, ուսուցիչ 

2 011 301.01.6 Մանկավարժություն և 

մեթոդիկա(տարրական 

կրթություն) 

Բակալավր Մանկավարժության 

բակալավր, ուսուցիչ 

3 011 401.18.6 Պատմություն Բակալավր Մանկավարժության 

բակալավր, ուսուցիչ 

4 042101.01.6 Իրավագիտություն  Բակալավր Մանկավարժության 

բակալավր, ուսուցիչ 

 

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 Մանկավարժություն և մեթոդիկա 

(տարրական կրթություն) 

մագիստրոս Մանկավարժության 

մագիստրոս 

3 011 401.18.6 Պատմություն մագիստրոս Մանկավարժության 
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մագիստրոս 

4 011 102.05.7 Կրթության կառավարում մագիստրոս Կրթության 

կառավարման 

մագիստրոս 

 

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր,  հեռակա ուսուցում 

 ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

ՇՆՈՐՀՎՈՂ 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ 

1 

042101.01.7 Իրավագիտություն մագիստրոս Իրավագետ 

2 

011302.05.07 Հատուկ մանկավարժություն մագիստրոս Հատուկ մանկավարժ 

 

2017-2018 ուստարում ֆակուլտետում առաջին անգամ մագիստրոսի կրթական ծրագրով 

հեռակա ուսուցման կրթաձևում ընդունելություն կատարվեց «Հատուկ մանկավարժություն» 
մասնագիտության գծով՝ «Հատուկ մանկավարժ» որակավորումով, իսկ բակալավրի  կրթական 

ծրագրով առկա ուսուցման կրթաձևում` «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ` 

«Մանկավարժության բակալավր, ուսուցիչ» որակավորմամբ: 

  

Ուսանողական համակազմ: ՀՀՄ ֆակուլտետում 2017-2018 ուստարում բակալավրի (առկա, 

հեռակա)  և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորել է 668 ուսանող. առկա ուսուցման բաժնում՝ 
160 ուսանող, հեռակա ուսուցման բաժնում՝ 378 ուսանող, մագիստրատուրայում՝ 130: Առկա 

ուսուցման բակալավրում անվճար հիմունքներով սովորել է 28 ուսանող, վճարովի` 132 ուսանող, 

այդ թվում 1-ը` արտոնություն ունեցող, իսկ մագիստրատուրայում`8 ուսանող կրթություն է ստացել 
անվճար, 73-ը` վճարովի հիմունքներով: Հեռակա ուսուցման բակալավրում և 

մագիստրատուրայում 427 ուսանող սովորել է վճարովի հիմունքներով, որոնցից 6-ը արտոնություն 

ունեցող ուսանողներ են: 

  

 

 

 

 

 

 

ԿՐԹԱՁԵՎ ՊՊ ՎՃ ԱՐՏ. 

ԱՌԿԱ / ԲԱԿԱԼԱՎՐ 28 131 1 

ՀԵՌԱԿԱ / ԲԱԿԱԼԱՎՐ - 372 6 

ԱՌԿԱ/ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 8 73 - 

ՀԵՌԱԿԱ/ 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

- 48 - 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 36 624 7 
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Առկա բակալավր Հեռակա բակալավր Մագիստրատուրա

Պ/Պ 28 0 8

Վ/Ճ 132 372 121

ԱՐՏ. 1 6 0

0
50

100
150
200
250
300
350
400

 

 

2017 -2018 ուստարում ՀՀՄ ֆակուլտետում բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների 

քանակը` ըստ մասնագիտությունների (առկա կրթաձև) 

 
N ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՅԴԹՎՈՒՄ 

Պ/Պ Վ/Ճ ԱՐՏ. 

1. Հայոց լեզու և գրականություն 50 10 40 - 

2. Մանկավարժություն և մեթոդիկա 

(տարրական կրթություն) 

80 7 73 - 

3. Պատմություն 26 9 16 1 

4. Օտար լեզու և գրականություն 4 2 2 - 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 160 28 131 1 

 

2017-2018 ուստարում   ՀՀՄ ֆակուլտետում բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների 

քանակը` ըստ մասնագիտությունների (հեռակա կրթաձև) 

 

N ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՅԴԹՎՈՒՄ 

Պ/Պ ԱՐՏ. Վ/Ճ 

1. Հայոց լեզու և գրականություն 78 - 3 75 

2. Մանկավարժություն և մեթոդիկա 

(տարրական կրթություն) 

167 - 2 165 

3. Պատմություն 58 - 1 57 

4. Իրավագիտություն 75 - - 75 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 378  6 372 

 

2017-2018 ուստարում ՀՀՄ ֆակուլտետի ուսանողների քանակը` ըստ մասնագիտությունների, 

մագիստրատուրա (առկա կրթաձև) 
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N ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ 

Պ/Պ ԱՐՏ. Վ/Ճ 

1. Հայոց լեզու և գրականություն 25 3 - 22 

2 Տարրական մանկավարժություն  

և մեթոդիկա 

27 2 - 25 

3 Պատմություն 14 3 - 11 

4 Կրթության կառավարում 15 - - 15 

                                               ԸՆԴԱՄԵՆԸ 81 8 - 73 

 

2017-2018 ուստարում ՀՀՄ ֆակուլտետի ուսանողների քանակն ըստ մասնագիտությունների, 

հեռակա ուսուցում, մագիստրատուրա 

 
N ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՆԴ. ԱՅԴԹՎՈՒՄ 

Պ/Պ Վ/Ճ ԱՐՏ. 

1. Իրավագիտություն 26 - 26 - 

2 Հատուկ մանկավարժություն 23 - 23 - 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 49 - 49 - 

 

2017-2018 ուստարում ՀՀՄ  ֆակուլտետում սովորողները` ըստ գենդերային բաշխվածության 

Արական 117 

Իգական 551 

                        ԸՆԴԱՄԵՆԸ  668 

 

2017-2018 ուստարում ՀՀՄ  ֆակուլտետից զինծառայութան մեկնելու համար տարկետման 

իրավունք ստացած ուսանողներն ըստ մասնագիտությունների ու կրթաձևերի 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԿԱ ՀԵՌԱԿԱ 

Պատմություն - 2 

Իրավագիտություն - 3 
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ԸՆԴԱՄԵՆԸ  5 

 

2017-2018 ուստարում ՀՀՄ  ֆակուլտետում ուսանողական իրավունքները վերականգնած 

ուսանողները` ըստ մասնագիտությունների ու կրթաձևերի 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌԿԱ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

ՀԵՌԱԿԱ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

ԱՌԿԱ 

Պատմություն 2 4 - 

Հայոց լեզու և գրականություն - 1 1 

Տարրական մանկավարժություն  

և մեթոդիկա 

- 4 - 

Իրավագիտություն  5 1/հեռակա/ 

                                        ԸՆԴԱՄԵՆԸ 18 

 

Ուսանողական իրավունքները վերականգնած և զորացրված ուսանողները` ըստ 

մասնագիտությունների ու կրթաձևերի 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌԿԱ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

ՀԵՌԱԿԱ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

ԱՌԿԱ 

Պատմություն - 5 - 

Իրավագիտություն - 1 - 

                                        ԸՆԴԱՄԵՆԸ 6 

 
Այլ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից և միջին մասնագիտական 

կրթության հաստատություններից ՀՀՄ ֆակուլտետ տեղափոխված ուսանողների ընդհանուր 

նկարագիրը: 2017-2018  ուստարում այլ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից Գորիսի 

պետական համալսարանի ՀՀՄ ֆակուլտետ է տեղափոխվել 11 ուսանող: 2017-2018  ուստարում 

միջին մասնագիտական կրթօջախներից ԳՊՀ-ի բակալավրիատի հեռակա ուսուցման բաժին է 

ընդունվել 11 ուսանող: Տեղափոխված ուսանողների հետ տարվել է ուսումնաճանաչողական և 

կազմակերպչական աշխատանք` նրանց  ծանոթացնելու ԳՊՀ-ում կրթության կազմակերպման 

առանձնահատկություններին և ինտեգրելու կրթական նոր միջավայրին: ՀՀՄ ֆակուլտետի հեռակա 

կրթաձևից այլ բուհ է տեղափոխվել 1 ուսանող: 

Այլ բուհից ՀՀՄ ֆակուլտետի 

առկա կրթաձև 

1 ուսանող 

 

Այլ բուհից ՀՀՄ ֆակուլտետի 

հեռակա կրթաձև 

10 ուսանող 

Միջին ուսումնական 

հաստատություններից ՀՀՄ 

ֆակուլտետի հեռակա կրթաձև 

11 ուսանող 

ՀՀՄ ֆակուլտետի հեռակա 

կրթաձևից այլ բուհ  

1 ուսանող 
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 2017-2018 ուստարում ուսանողական շարժը ֆակուլտետում: Գորիսի պետական 

համալսարանի այլ ֆակուլտետից ՀՀՄ ֆակուլտետ է տեղափոխվել 3 ուսանող, ֆակուլտետում 

առկա կրթաձևից հեռակա կրթաձևում ուսումը շարունակել է 5 ուսանող, հեռակա կրթաձևից առկա 

կրթաձևում`2 ուսանող, ֆակուլտետում մասնագիտություն է փոխել 1 ուսանող: 

Համալսարանի այլ ֆակուլտետից  

ՀՀՄ  ֆակուլտետ 

3   ուսանող 

 ՀՀՄ  ֆակուլտետից 

համալսարանի այլ ֆակուլտետ 

- 

ՀՀՄ ֆակուլտետում 

մասնագիտությունից  մեկ այլ 
մասնագիտություն 

1   ուսանող 

ՀՀՄ ֆակուլտետում առկա 

կրթաձևից հեռակա կրթաձև 

           5    ուսանող 

ՀՀՄ ֆակուլտետում հեռակա 

կրթաձևից առկա կրթաձև 

1 ուսանող 

Ընդամենը   11   ուսանող 

 

 2017-2018 ուստարում ՀՀՄ ֆակուլտետից հեռացված¥ազատված¤ ուսանողներ: 2017-2018 

ուստարում ԳՊՀ-ի ՀՀՄ ֆակուլտետից ազատվել (հեռացվել) է 39 ուսանող, որից 36-ը`հեռակա 

ուսուցման բաժնից, 2-ը՝ առկա ուսուցման բաժնից, 1 ուսանող մագիստրատուրայի հեռակա 

կրթաձևից: Իրենց  դիմումի համաձայն հեռացված ուսանողների թիվը 18 է, ակադեմիական և 

ֆինանսական պարտքերի պատճառով ազատվել է 20 ուսանող, 1 ուսանող` զինվորական 

ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո համալսարան չներկայանալու պատճառով: Դիմումի 

համաձայն ուսանողների ազատվելու հիմնական պատճառներն են անձնական տարբեր 

խնդիրները, սոցիալական պայմանները կամ բնակության այլ վայր տեղափոխելը:  

 

 Կրթաթոշակ:  Գործող կարգի համաձայն՝ գերազանց և լավ առաջադիմություն ցուցաբերած, 

հասարակական ակտիվություն ու պատշաճ վարքագիծ դրսևորած ուսանողներին ֆինանսական 

խրախուսանքի ձևով հատկացվում է պետական կրթաթոշակ, որից օգտվել են ՀՀՄ ֆակուլտետի 

բակալավրիատի ու մագիստրատուրայի առկա կրթաձևում սովորող ուսանողներ: Հաշվետու 

ուսումնական տարում ՀՀՄ ֆակուլտետում 2 կիսամյակների կտրվածքով կրթաթոշակ է տրվել 71 

ուսանողի, որից՝  61-ը՝ գերազանց, 10-ը` լավ առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին: 

Առկա համակարգի բակալավրիատում 2017-2018 ուսումնական տարում կրթաթոշակ է 

նշանակվել 55 ուսանողի, այդ թվում՝ 45 ուսանող գերազանց առաջադիմությամբ, 10-ը  լավ 

առաջադիմությամբ, իսկ մագիստրատուրայում ` գերազանց առաջադիմություն ունեցող 16 

ուսանողների: Տվյալները ըստ  կիսամյակների հետևյալն են. 

Ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում: Ըստ կառավարության 2006թ. հուլիսի 27-ի 1183-

Ն որոշմամբ  սահմանված կարգի ՝  ԳՊՀ-ի ՀՀՄ ֆակուլտետում ուսման վճարի լրիվ 

փոխհատուցման գործընթացը(ռոտացիա) կազմակերպվել է առկա ուսուցման համակարգում 

ուսանողների գիտելիքների, կարողությունների գնահատման համակարգի կիրառմամբ: 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 23 ուսանող 

http://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=56454
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Փոխատեղման արդյունքում ձևավորված մրցակցային դաշտը նպաստում է կրթության որակի 

բարձրացմանը՝ մասնավորապես պայմանավորված այդ դաշտում առկա թափանցիկությամբ: 

Ակադեմիական փոխատեղում: 2017-2018 ուստարում առաջադիմության արդյունքներով 

վճարովի համակարգից անվճար համակարգ է տեղափոխվել բակալավրի կրթական ծրագրով 

սովորող 3 ուսանող: 

 Ուսանողական նպաստի տրամադրում: Ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ 

փոխհատուցում տրամադրվում է օրենքով նախատեսված սոցիալական խմբերին: 2017-18 

ուստարում ուսանողական նպաստից օգտվել են ՀՀմ ֆակուլտետի 8 ուսանող. այդ թվում՝ 
բակալավրիատի առկա ուսուցման բաժնից՝ 1 ուսանող, հեռակա ուսուցման բաժնից՝ 6 ուսանող, 

մագիստրատուրայի առկա բաժնից՝ 1ուսանող: 

 

հ/հ 

 

 

Կարգավիճակը 

Ուսանողների թվաքանակը 

Բակալավրի 

կրթական 

ծրագիր / առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Բակալավրի 

կրթական 

ծրագիր 

/հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Մագիստրոսի 

կրթական 

ծրագիր 

/առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Ըն
դա

մե
նը

 

1. Զոհված զինծառայողի երեխա-ուսանող 1 3 - 4 

2.  1-ին և 2-րդ կարգի 

հաշմանդամ,մանկուց հաշմանդամ-

ուսանող 

- 2 1 3 

3. Ծնողական խնամքից զրկված երեխա-

ուսանող 

- - - - 

4. Երկկողմանի ծնողազուրկ  1  1 

               ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1 6 1 8 

 

2017-2018 ուստարում ևս շարունակվել է համագործակցությունը «Վիվա Սել» ՄՏՍ 

կազմակերպության հետ, որի հովանավորությամբ հաշվետու ուստարում ֆակուլտետի 2 ուսանող 

ստացել են ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում, նաև 1 ուսանող` «Հայ երիտասարդական 

հիմնադրամի» կողմից: 

 

 Ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման գործընթաց:  ՀՀ կառավարության 2006թ. 

հուլիսի 27-ի թիվ 1183-Ն որոշման համաձայն` ԳՊՀ-ի ուսանողական նպաստների, պետական  և  

ներբուհական  կրթաթոշակների  հատկացման  կանոնակարգի, ֆակուլտետի մանդատային 

հանձնաժողովի և ԳՊՀ-ի մանդատային հանձնաժողովի նիստերի համապատասխան որոշումների՝ 
2017-2018 ուստարում ֆակուլտետի առկա և հեռակա ուսուցման կրթաձևերում վճարովի 

հիմուքներով սովորող թվով 263 ուսանողների (բակալավր, մագիստրոս) 1-ին և 2-րդ 

կիսամյակներում ուսանողական նպաստի ձևով հատկացվել է ուսման վարձավճարի մասնակի 

փոխհատուցում:  

Առկա ուսուցման համակարգի բակալավրում և մագիստրատուրայում 1-ին կիսամյակում 

ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման իրավունքից տարբեր տարակարգերով օգտվել 
են 42  ուսանողներ, այդ թվում` 10 ուսանող միայն մագիստրատուրայից, 2-րդ կիսամյակում՝ 37  

ուսանող, այդ թվում` 11 ուսանող միայն մագիստրատուրայից: 1-ին կիսամյակում հեռակա 

ուսուցման բաժնում ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման իրավունքից տարբեր 
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տարակարգերով օգտվել են 73 ուսանողներ. այդ թվում` 4 ուսանող մագիստրատուրայից, 2-րդ 

կիսամյակում՝ 111 ուսանող, որից 93-ը` բակալավրի, 18-ը մագիստրատուրայի ուսանող: 

Հաշվետու տարվա 1-ին կիսամյակում ուսման վարձավճարի մասնակի զեղչման գումարի չափը 

ֆակուլտետի առկա ու հեռակա բաժիններում կազմել է 4.531.000 դրամ, 2-րդ կիսամյակում    
6.362.250 դրամ:  

Պրակտիկա: Ինչպես նախորդ ուսումնական տարում, այնպես էլ 2017-18 ուստարում 

նախապատրաստական աշխատանքներից հետո ուսումնական պլաններով նախատեսված 

պրակտիկաներն իրականացնելու նպատակով Գորիսի պետական համալսարանը տարբեր 

հանրակրթական դպրոցների հետ կնքել է պայմանագրեր, որոնց համապատասխան 

կազմակերպվել են նաև ՀՀՄ ֆակուլտետի մանկավարժական և ուսումնական պրակտիկաները: 

Հաշվետու տարում մանկավարժական պրակտիկա են անցել ֆակուլտետի առկա ուսուցման 

(բակալավր և մագիստրոս) 201  և հեռակա ուսուցման 142 ուսանող, ընդհանուր թվով 343 ուսանող: 

Պրակտիկաներին նախորդող ժամանակահատվածներում կազմակերպվել է համապատասխան 

կուրսերի ուսանողների և պրակտիկայի պատասխանատուների` մեթոդիստների, 

մանկավարժների ու հոգեբանների մասնակցությամբ խորհրդակցություններ, իսկ պրակտիկաների 

ավարտից հետո` պրակտիկայի պաշտպանություն: Պրակտիկաների գնահատումը իրականացվում 

է ըստ գործող կարգի` բազմագործոնային համակարգով: 

Մագիստրոսական կրթության ծրագրով նախատեսվում է գիտահետազոտական և 

գիտամանկավարժական պրակտիկաներ: Գիտահետազոտական պրակտիկան առնչվում է 

ուսանողի մագիստրոսական թեզին`բխելով հետազոտական աշխատանքի պլանից, ուստի 

կազմակերպվում է անհատական կարգով: Գիտամանկավարժական պրակտիկան անցկացվել է 

բուհում, որի ընթացքում ուսանողները ուսումնասիրել են կրթական ծրագրերի պետական 

կրթական չափորոշիչները, աշխատանքային ուսումնական պլանները, մասնագիտական 

դասընթացների բովանդակությունը, օգտագործվող ուսումնամեթոդական գրականությունը, 

տարբեր մասնագիտական առարկաների դասավանդման համար կիրառվող ուսումնական 

պարապմունքների ձևերը, համալսարանի կրթական ու գիտական գործունեության 

կազմակերպման առանձնահատկությունները:  

 

Ուսանողների գիտելիքների ստուգման ու գնահատման գործընթաց/առաջադիմություն: 

Գորիսի պետական համալսարանի զարգացման հայեցակարգի կարևորագույն ուղղություններից է 

կրթության որակի ապահովումը: Ուսանողի առաջադիմությունը որակի ցուցիչներից մեկն է: ՀՀՄ 

ֆակուլտետում բոլոր քննաշրջաններն անցկացվել են՝ ըստ նախապես հաստատված 

ժամանակացույցի և այդ գործընթացը կարգավորող իրավական ակտերի: Ուսանողների 

առաջադիմության և ուսուցման արդյունավետության բարձրացման նպատակով ֆակուլտետում 

յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո դեկանատի և ֆակուլտետի խորհրդի նիստերում 

կազմակերպվել է արդյունքների վերլուծություն:   

2017-2018 ուստարում բակալավրիատի առկա ուսուցման համակարգի առաջադիմությունը 

1-ին կիսամյակում կազմել է 96.29%, 2-րդ կիսամյակում՝ 96.66 %: Հեռակա ուսուցման 

համակարգում առաջադիմության անկում է նկատվել՝ 1-ին կիսամյակում  12.03 %-ով` կազմելով 

84.26 %,  2-րդ կիսամյակում  23.72 %-ով` կազմելով 72.94 %:  

 Առկա ուսուցման մագիստրատուրայի առաջադիմությունը կազմել է 1-ին կիսամյակում՝ 
89.61%, իսկ 2-րդ կիսամյակում ՝ 74.46%: Նկատելի է, որ 2-րդ կիսամյակում   առաջադիմությունը  

նվազել է 15.15%-ով: Հեռկա ուսուցման մագիստրատուրայի առաջադիմությունը կազմել է 1-ին 

կիսամյակում՝ 89.79%, իսկ 2-րդ կիսամյակում ՝ 95.91%: Հարկ է նշել, որ 100% առաջադիմություն 2 
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կիսամյակներում էլ ունեցել են «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ուսանողները, 

նաև` «Հատուկ մանկավարժություն» մասնագիտության ուսանողները`2-րդ կիսամյակում: 

Բակալավրիատի առկա ուսուցման համակարգի 1-ին կիսամյակում քննություններին 

մասնակցած 158 ուսանողներից գերազանց առաջադիմություն են ունեցել 29-ը, մյուսներից 18-ը 

ստացել են անբավարար, 111-ը` խառը գնահատականներ: 2-րդ կիսամյակում քննություններին 

մասնակցած 120 ուսանողներից գերազանց առաջադիմություն են ունեցել 22-ը, անբավարար են 

ստացել 7-ը, խառը գնահատականներ՝ 91-ը:  

 Բակալավրիատի հեռակա ուսուցման համակարգի 1-ին կիսամյակում քննություններին 

մասնակցած 301 ուսանողներից գերազանց առաջադիմություն են ունեցել 18-ը, անբավարար են 

ստացել 145-ը, խառը գնահատականներ՝ 138-ը: 2-րդ կիսամյակում քննություններին մասնակցած 

340 ուսանողներից գերազանց առաջադիմություն են ունեցել 18-ը, անբավարար են ստացել 151-ը, 

խառը գնահատականներ՝ 171-ը:  

 Առկա ուսուցման մագիստրատուրայի 1-ին կիսամյակում քննություններին մասնակցած 76 

ուսանողներից գերազանց առաջադիմություն են ունեցել 14-ը, անբավարար են ստացել 14-ը, խառը 

գնահատականներ՝ 48-ը: 2-րդ կիսամյակում մագիստրատուրայի 40 ուսանողներից գերազանց 

առաջադիմություն են ունեցել 12-ը, անբավարար են ստացել 12-ը, խառը գնահատականներ՝ 16-ը: 

 Հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի 1-ին կիսամյակում քննություններին մասնակցած 

49 ուսանողներից գերազանց առաջադիմություն են ունեցել 44-ը, անբավարար են ստացել 5-ը, 2-րդ 

կիսամյակում մագիստրատուրայի 44 ուսանողներից գերազանց առաջադիմություն են ունեցել 32-ը, 

անբավարար են ստացել 5-ը: 

 Առկա ուսուցման կրթաձևում գերազանց առաջադիմությամբ սովորողների թիվը 1-ին 

կիսամյակում կազմել է ընդհանուր թվի 32.9 %-ը, 2-րդ կիսամյակում՝ 21.25 %-ը:  

 Պատկերը այլ է հեռակա ուսուցման համակարգում. 1-ին կիսամյակում՝ գերազանց 

առաջադիմությամբ սովորողների թիվը կազմել է  17.7 %-ը , 2-րդ կիսամյակում՝ 12.8 %-ը:   

Անվճար սովորողների շրջանում անբավարար գնահատականներ չեն եղել:  

Ամփոփիչ ատեստավորման կազմակերպում: 2017-2018 ուստարվա ամփոփիչ 
ատեստավորման քննություններն անցկացվել են Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 

դրույթների համաձայն (հաստատված՝ ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի 2011թ. հոկտեմբերի 

31-ի N 1197-Ն հրամանով): ՀՀՄ ֆակուլտետի 2017-2016 ուսումնական տարվա ավարտական 

խմբերի ամփոփիչ քննաշրջանն անցկացվել է ս.թ. մայիսի 14-ից 30-ը: Ամփոփիչ ատեստավորման 

քննություններ են հանձնել և ավարտական աշխատանքներ ու մագիստրոսական թեզեր են 

պաշտպանել բակալավրի ու մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող 140 շրջանավարտներ: 

Ավարտական աշխատանքների ու մագիստրոսական թեզերի պաշտպանություններն անցել են 

գործող քննակարգին համապատասխան:  «Մանկավարժություն և մեթոդիկա», «Հայոց լեզու և 

գրականություն» մասնագիտությունների ավարտական աշխատանքների ու թեզերի թեմաները 

ունեցել են անհրաժեշտ մանկավարժական և մեթոդաբանական, գիտական ու գործնական, 

ուղղվածություն, կիրառություն և արդիականություն: «Պատմություն» և «Իրավագիտություն» 
մասնագիտությունների ավարտական աշխատանքների ու թեզերի թեմաներն առավելապես 

կարևորվել են պատմագիտության և իրավագիտության առանցքային ու վիճահարույց խնդիրների 

արծարծմամբ: Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը կարևորել է դիդակտիկ նյութերի ու 

հատկապես քարտեզների օգտագործումը քննության ընթացքում: 
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Ամփոփիչ քննաշրջանի արդյունարար պատկերը 

ՀՀՄ Ֆակուլտետում ամփոփիչ ատեստավորման քննություններ են հանձնել և ավարտական 

աշխատանքներ ու մագիստրոսական թեզեր են պաշտպանել բակալավրի ու մագիստրոսի 

կրթական ծրագրով (առկա, հեռակա) սովորող 140 շրջանավարտներ, ընդ որում առաջին անգամ 

հեռակա ուսուցման բաժնի ավարտական կուրսի ուսանողների 30%-ը նույնպես պաշտպանել է 

ավարտական աշխատանք: Ամփոփիչ արդյունարար պատկերն ըստ մասնագիտությունների և 

ուսուցման ձևերի հետևյալն է. 

 

Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողներից ավարտական  աշխատանքներ են 

կատարել 
 «Հայոց լեզու և գրականություն» - 13 ուսանող (առկա), 3 ուսանող(հեռակա)` «Հայոց լեզու» և 

«Հայ գրականություն» առարկաներից,  

 «Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության)»-19 ուսանող(առկա), 8 ուսանող 

(հեռակա)`«Մանկավարժություն», «Հայոց լեզու», «Մաթեմատիկայի դասավանդման 

մեթոդիկա», «Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա» առարկաներից, 

  «Պատմություն»-9 ուսանող (առկա), 4 ուսանող (հեռակա)`«Հայոց պատմություն» 
առարկայից,  

 «Իրավագիտություն» - 7 ուսանող (հեռակա)`  «Իրավագիտություն» առարկայից:  

 

Մագիստրոսի կրթական ծրագրով  սովորող ուսանողներից մագիստրոսական թեզեր են 

պաշտպանել 
 

 «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության 13 ուսանող,  

 «Մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտության 9  ուսանող, 

 «Կրթության կառավարում» մասնագիտության 5 ուսանող, 

 «Պատմություն» մասնագիտության 7 ուսանող,  

 «Իրավագիտություն» մասնագիտության  7 ուսանող:  

 

Բակալավրիատ (առկա) 

 «Հայոց լեզու և գրականություն»  - 13 ուսանող, միջին  որակական գնահատականը`  88,69 % 

(գերազ. առաջ.– 11 ուսանող.,  լավ -2 ուսանող) 

 «Մանկավարժություն և մեթոդիկա» - 19 ուսանող, միջին որակական գնահատականը` 

76,73% (գերազ. առաջ. – 5 ուս.,լ ավ -14 ուսանող) 

 «Պատմություն» - 9 ուսանող, միջին  որակական գնահատականը`  90,96 % (գերազ. առաջ.– 9 

ուսանող) 

 

Բակալավրիատ (հեռակա) 

 «Հայոց լեզու և գրականություն» -  11 ուսանող, միջին  որակ. գնահատականը` 64,12%+90% 

(գեր. առաջ. – 4 ուսանող, լավ առաջ. – 3 ուսանող, բավ. – 4 ուսանող) 

 «Մանկավարժություն և մեթոդիկա» -  27  ուսանող, միջին որակ.  գնահատականը`  86,5%+ 

56,26%   (գեր. առաջ. – 10 ուսանող,  լավ -9 ուսանող,  բավ.  8 ուսանող) 

 «Պատմություն» - 10 ուսանող, միջին որակ. գնահատականը`  64%+96,25% (գեր. առաջ. – 6 

ուսանող,  լավ – 2 ուսանող,  բավ.  2 ուսանող) 
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 «Իրավագիտություն» - 17 ուսանող, միջին  որակ. գնահատականը`  77,5%+ 78,56% (գեր. 

առաջ. – 8 ուսանող, լավ – 9 ուսանող) 

 

Մագիստրատուրա 

 «Հայոց լեզու և գրականություն» - 13 ուսանող, միջին  որակ. գնահատականը`  84,76% (գեր. 

առաջ. – 13 ուսանող) 

 «Մանկավարժություն և մեթոդիկա» -  9 ուսանող, միջին  որակ. գնահատականը`  88,77% 

(գեր. առաջ. – 8 ուսանող, լավ – 1 ուսանող) 

 «Պատմություն» - 7 ուսանող, միջին որակ.  գնահատականը`  88,56%  (գեր. առաջ. – 7 

ուսանող) 

 «Կրթության կառավարում» - 5 ուսանող, միջին  որակ. գնահատականը`  87,6% (գեր. առաջ. – 

4 ուսանող, լավ – 1 ուսանող) 

 

Հաշվետու ուստարում ֆակուլտետի ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները` ըստ 

մասնագիտությունների ու կրթաձևերի 

հհ Մասնագիտություն Կրթաձև Ուս. 

քանակ 

Ավարտ. 

աշխ 

պաշտպ. 

ուս. քանակ 

Գեր. 

 

Լավ Բավ. Ան 

բավ. 

Ատեստ. 

միջին 

գնահա
տական 

1 Հայոց լեզու և 

գրականություն 

Առկա 13 13 11 2 - - 88,69 

Հեռակա 11 3 4 3 4 - 71,18 

Մագիստ 

րատուրա 

13 13 13 - - - 84,76 

2 Տարրական 

մանկավարժութ 

յուն և մեթոդիկա 

Առկա 19 19 5 14 - - 76,73 

Հեռակա 27 8 10 9 8 - 65,22 

Մագիստ 

րատուրա 

9 9 8 1 - - 88,77 

3 Պատմություն Առկա 9 9 9 - - - 90,96 

Հեռակա 10 4 6 2 2 - 82,12 

Մագիստ 

րատուրա 

7 7 7 - - - 88,56 

4 Իրավագիտություն  Հեռակա 17 7 8 9 - - 78,02 

5 Կրթության 

կառավարում 

Մագիստ 

րատուրա 

5 5 4 1 - - 87,6 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  140 97 85 41 14  82,05 
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2017-2018 ուստարում ՀՀՄ ֆակուլտետում ամփոփիչ ատեստավորման թույլատրված 

ուսանողների բաշխվածությունը` ըստ մասնագիտությունների  

 

Ա
հ
հ
ր

Մասնագիտություն Կրթաձև Ուս. 

քանակ 

Ամփոփիչ  
ատեստ. 

թույլատրված
ուս.քանակ 

Ամփոփիչ 
ատեստ. 

անցած 

ուս. 

քանակ 

Դիպլոմի 

տեսակը 

Գեր. Սով. 

1 Հայոց լեզու և 

գրականություն 

Առկա /բակալավր 13 13 13 2 11 

Հեռակա/ 

բակալավր 

11 11 11 - 11 

Առկա/մագիստրա 

տուրա 

13 13 13 2 11 

2 Տարրական 

մանկավար 

ժություն և 

մեթոդիկա 

Առկա /բակալավր 19 19 19 - 19 

Հեռակա/բակալավր 27 27 27 - 27 

Առկա/մագիստրա 

տուրա 

9 9 9 1 8 

3 Պատմություն Առկա /բակալավր 9 9 9 1 8 

Հեռակա/բակալավր 10 10 10 1 9 

Առկա/մագիստրա 

տուրա 

7 7 7 2 5 

4 Իրավագիտություն Հեռակա/բակալավր 17 17 17 1 16 

5  
Կրթության 

կառավարում 

Առկա/մագիստրա 

տուրա 

5 5 5 - 5 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

140 140 140 10 130 

 

Գերազանցության դիպլոմներ  են ստացել. 
Բակալավրիատ 

 «Հայոց լեզու և գրականություն»   առկա/ -  2 ուսանող, հեռակա` 0 ուսանող 

 «Մանկավարժություն և մեթոդիկա»   առկա և հեռակա/- 0 ուսանող 

 «Պատմություն»   առկա – 1 ուսանող , հեռակա` 1 ուսանող 

 «Իրավագիտություն»   հեռակա – 1 ուսանող 

Մագիստրատուրա 

  «Պատմություն» - 2 ուսանող 

 «Հայոց լեզու և գրականություն» - 2 ուսանող 

 «Կրթության կառավարում» - 0 ուսանող 

 «Մանկավարժություն և մեթոդիկա»- 1 ուսանող 

Հաշվետու ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցել են նաև նախորդ ուստարում 

ատեստավորում չանցած 4  ուսանողներ` առկա բակալավրիատում 1 ուսանող, հեռակա 

բակալավրիատում՝ 3 ուսանող:  
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Պրոֆեսորադասախոսական կազմ: 2017-2018 ուստարում ՀՀՄ ֆակուլտետում աշխատել է 52 

աշխատակից, այդ թվում` մասնագիտական ամբիոնների 47 դասախոսներ (որոնցից 8-ը՝ արտաքին 

համատեղությամբ ու ժամավճարային հիմունքներով, 39-ը՝ հիմնական), համակարգչային 

կենտրոնների 2 պատասխանատուներ, 1 լաբորանտ, 2 գործավար:  

 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի քանակական կազմի  քանակական բաշխումն ըստ 

ամբիոնների (2017-2018) 

 
 

2017-18 ուստարվա ՀՀՄ ֆակուլտետի ՊԴ կազմը` ըստ տարիքային խմբերի 

 

2017-2018 ուստարվա ՀՀՄ ֆակուլտետի ՊԴ հիմնական կազմի գիտական կոչումներն ըստ 

ամբիոնների 

0 0 0 0 0

3

2

1

0

2

9

7

5 5 5

Պրոֆեսոր Դոցենտ Առանց.գիտ.կոչման
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2017-2018 ուստարվա ՀՀՄ ֆակուլտետի ՊԴ հիմնական կազմի գիտական աստիճաններն ըստ 

ամբիոնների 

 ՀՀՄ Ֆակուլտետում գիտական աստիճան և կոչում ունեցող հիմնական հաստիքով 

աշխատող դասախոսների թիվը 

            Ամբիոնը 

Գիտ. 

աստիճան 

ունեցող 

դասախոսներ 
 

Գիտ. կոչում 

ունեցող 

դասախոսներ 

 

 

Հայցորդներ 

 

Հայոց լ. և գրակ. 6 3 2 

Մանկ. և հոգեբան. 2 2 1 

Պատմության - 1 2 

Իրավագիտության 2 - - 

Օտար լեզուների 1 2 - 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 11 8 5 

 

Ֆակուլտետում աշխատում է 11 գիտությունների թեկնածու, 8 դոցենտ: Հիմնական ՊԴ 

կազմում դոկտորներ և պրոֆեսորներ չկան, համատեղությամբ ունենք  գիտության 2 դոկտոր, 

պրոֆեսոր, գիտությունների 1 թեկնածու:  

2017-2018 ուստարում ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմից դոցենտի 

գիտական կոչում է ստացել 1 աշխատակից: 5 աշխատակից ասիստենտ հայցորդներ են տարբեր 

ակադեմիական ինստիտուտներում և աշխատում են թեկնածուական ատենախոսության վրա:  

 

Ամբիոնների ընդհանուր ժամաքանակը և ծանրաբեռնվածությունը` ըստ ամբիոնների 

(հաշվետու և ընթացիկ ուստարի): ՀՀՄ ֆակուլտետի օգտագործած ժամաքանակը 2017-2018 

ուստարում եղել է 25.700 ժամ, որը նախորդ`2016-17 ուստարվա 22.063  ժամի համեմատ ավելացել է 

3.637 ժամով, իսկ ընթացիկ` 2018-19 ուստարում ֆակուլտետիի ընդհանուր ժամաքանակը կազմում 

6

2

0

2

1

0 0 0 0 0

6

7

6

3

6

Հայոց լեզու և
գրականություն

Մանկավարժություն
և հոգեբանություն

Պատմություն Իրավագիտություն Օտար լեզուների

Գիտ.թեկնածու Գիտ.դոկտոր Առանց գիտական աստիճանի
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է 26.335, որը հաշվետու տարվա ժամաքանակի համեմատ աճել է  635 ժամով:  2017-2018 

ուստարում ձևավորվել է  30,325 հաստիք:  

 

 

 

 

Ամբիոնը 

Հա
շվ

ա
րկ

ա
յի

ն 
ու

սո
ւմ

նա
կա

ն 
բե

ռն
վա

ծք
 

Հա
ստ

իք
նե

րի
 թ

իվ
ը 

Տր
վա

ծ 
ա

յլ 
ստ

որ
ա

բա
ժա

նո
ւմ

նե
րի

 

Ս
տ

ա
ցվ

ա
ծ 

ա
յլ 

ստ
որ

ա
բա

ժա
նո

ւմ
նե

րի
ց 

Փ
ա

ստ
ա

ցի
 ո

ւս
ու

մն
ա

կա
ն 

բե
ռն

վա
ծք

ը 

Հա
ստ

իք
ա

յի
ն 

կա
զմ

ի 
վր

ա
 

բա
շխ

վե
լ է

 

Ո
ւղ

ղվ
ել

 է
 ժ

ա
մա

վճ
ա

րա
յի

ն 
 

ֆո
նդ

 

Մ
իջ

ին
 ո

ւս
.ո

ւմ
նա

կա
ն 

բե
ռն

վա
ծք

ը 

Հայոց լեզու և գրականություն 7160 9 - - 7160 6728 432 511 

Պատմություն 

 

5040 6.2 - 46 5086 4710 376 755 

Օտար լեզուների 

 

3052 4,125 - 81 3133 3087 46 748 

 

Մանկավարժության և 

հոգեբանության 

7556  8 

 

632 

 

111 7035 6159 876 770 

Իրավագիտություն 

 

2892 3.0 48 - 2844 2308 536 769 

                             ԸՆԴԱՄԵՆԸ  25700 30,325 680 238 25258 22992 2266 3553 

 

հ/հ  

Ամբիոնի անվանումը 

Ընդհանուր ժամաքանակ Տարբերություն 

-                 + 2017-2018 2018-2019 

1.  Հայոց լեզու և գրականություն 7160 7259 +99 

2.  Մանկավարժության և 

հոգեբանության 

7556 7873 +317 

3.  Իրավագիտություն 2892 2780 -112 

4.  Պատմություն 5040 4860 -180 

5. 

 

Օտար լեզուների 3052 3563 +511 

 

 

                                    

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

25700 26335 +635 

 

Գիտահետազոտական աշխատանք: Ֆակուլտետում հիմնական հաստիքով աշխատող 

դասախոսների կողմից հաշվետու տարում հրատարակած գիտական, ուսումնամեթոդական 

աշխատանքների ցուցակն ըստ ամբիոնների  
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Ամբիոնը 

Գիտ. 

հոդվածների 

թիվը 

Ուսումնամեթոդ. 

աշխատանքների 

թիվը 

Մենագրությունների 

թիվը Ընդամենը 

Հայոց լեզու և 

գրականություն 
18 - 

- 
18 

Մանկավարժության և 

հոգեբանության 
5 1 

- 
6 

Իրավագիտություն 1 - 1 2 

Պատմություն 13 - - 13 

Օտար լեզուների - - - - 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 37 1 1 39 

 

ՀՀՄ ֆակուլտետի աշխատակիցների զեկուցումներն և թեզիսները գիտական 

կոնֆերանսներում` ըստ ամբիոնների: Ֆակուլտետն ակտիվորեն մասնակցել է ինչպես 

ներբուհական, այնպես էլ հանրապետական ու միջազգային գիտաժողովներին: Մանկավարժության 

և հոգեբանության ամբիոնից ունենք 3 մասնակցություն հանրապետական գիտաժողովներին,  

Պատմության ամբիոնից՝ 4 մասնակցություն, որից 1-ը միջազգային մակարդակի, 3-ը՝ 
հանրապետական, Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնից 20 մասնակցություն, որից 7-ը՝ 
միջազգային, 12-ը՝ հանրապետական, 1-ը՝ առցանց, Իրավագիտության ամբիոնից ունենք 1 

հանրապետական գիտաժողովի մասնակցություն:  

 

Ֆակուլտետի առաջանցիկ զարգացման համար հրատապ գործողություններ  ըստ հաշվետու 

տարում արձանագրված խնդիրների.  

1. Ակտիվացնել մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները դիմորդների ներգրավման, 

հանրակրթական դպրոցների աշակերտներին ֆակուլտետի թողարկած 

մասնագիտություններին ծանոթացնելու, դրանց նկատմամբ աշխատաշուկայի 

պահանջների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն տրամադրելու ուղղությամբ: 

2. Աշխատաշուկայի պահանջների, գործատուների ակնկալիքներ ուսումնասիրում: 

Ուսուցման բովանդակությունն ու գործնական գիտելիքները համապատասխանեցնել 
աշխատաշուկայի պահանջներին՝ ըստ Սյունիքի մարզի զարգացման 

առաձնահատկությունների:  

3. Ուսումնական գործընթացի արդյունավետության բարձրացում: 

4. Ապահովել առարկայական ծրագրերի շարունակական թարմացում, ակնկալվող 

մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների հստակ սահմանում, 

կրթական ելքային արդյունքների համապատասխանեցում գործատուների պահանջներին: 

5. Կամընտրական դասընթացների վերաբերյալ ուսանողների իրազեկության բարձրացում: 

6. Մագիստրոսական կրթական համակարգի բարելավում: 

7. Բարձրացնել պրակտիկաների արդյունավետությունը: Պրակտիկաների ծրագրերը 

նպատակամղել ուսանողների գործնական կարողությունների ու հմտությունների լիարժեք 

ձևավորմանը, նրանց, որպես մասնագետի, կոնկրետ մասնագիտական աշխատանքի 

նախապատրաստելը: 

8. Ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացի բարելավում՝ ավարտական աշխատանքների ու 

մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության արդյունքնում ուսանողների կողմից 
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ձեռքբերած ուսումնական վերջնարդյունքների և մասնագիտական կարողությունների 

օբյեկտիվ գնահատման նպատակներով:  

9. Ամբիոնի գերակա գիտական ուղղությունների հստակեցում, գիտական ներուժի, 

դասախոսների գիտական հետաքրքրությունների նպատակային ուղղորդում՝ ըստ 

կարողությունների, նախասիրությունների, արդիական ու տարածաշրջանային խնդիրների: 

10. Ամբիոններում գիտական սեմինարների կազմակերպում:  

11. Բարձրացնել ուսումնական խորհրդատուների աշխատանքի արդյունավետությունը, 

բացահայտել ուսանողների կրթական կարիքները և կազմակերպել խորհրդատվություններ: 

12. Դասավանդման մեթոդների անընդհատ կատարելագործում, ավանդական և արդի 

մեթոդների արդյունավետ համադրում, համագործակցային, փոխներգործուն, ինտերակտիվ 

և այլ նորարակական կրթական տեխնոլոգիաների կիրառում: 

13. Ուսանողներին պարբերաբար ծանոթացնել համալսարանի գործունեությունը 

կանոնակարգող իրավական փաստաթղթերին՝ կանոնակարգերին և ընթացակարգերին: 

14. Գիտելիքների դերի արժևորում ուսանողների շրջանում, ուսման նկատմամբ գիտակից և 

պատասխանատու վերաբերմունքի ձևավորում: Կրթադաստիարակչական, հոգևոր-

մշակութային և այլ բնույթի միջոցառումների կազմակերպում:  

15. Ուսանողների շրջանում գիտահետազոտական աշխատանքների շրջանակների ընդլայնում: 

Գիտական հետաքրքրություններ ունեցող ուսանողների ներգրավում ներբուհական և 

հանրապետական գիտաժողովներում: 

16. Ֆակուլտետի շրջանավարտների հետ հետադարձ կապի պահպանում:  

 

10.2. Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

 

    2017-2018 ուստարում Ճարտարագիտության  և տնտեսագիտության ֆակուլտետում զգալի 

աշխատանք է իրականացվել ուսումնական գործընթացը համալսարանի գիտական խորհրդի, 

ռեկտորատի որոշումներին համապատասխան կազմակերպելու ուղղությամբ: 

       Ֆակուլտետի կազմում գործում է երկու ամբիոն` 

1. «Էլեկտրոնիկայի և էլեկտրաէներգետիկայի» 

2.  «Տնտեսագիտության և կառավարման»  
       Ֆակուլտետի կառուցվածքի մեջ մտնում են համակարգչային լսարան-կաբինետը, 

էլեկտրոնիկայի, էլեկտրաէներգետիկայի, էլեկտրատեխնիկայի, երկրատեղեկատվական 

համակարգերի ուսումնական լաբորատորիաները:  

         2017-2018 ուստարում առկա և հեռակա կրթաձևերով ֆակուլտետն իրականացրել է 

բարձրագույն մասնագիտական կրթություն հետևյալ մասնագիտությունների կրթական ծրագրերով. 

ԱՌԿԱ / բակալավր, մագիստրոս 

N ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

ՇՆՈՐՀՎՈՂ 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ 

1 031101.00.6 Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն և 

կառավարում 

բակալավր տնտեսագիտության 

բակալավր 

2 031101.00.6 Տնտեսագիտություն բակալավր տնտեսագիտության 

բակալավր 

3 041301.00.6 Կառավարում/ըստ բակալավր կառավարման 
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ոլորտների/ բակալավր 

4 071401.00.6 Էլեկտրոնիկա բակալավր ճարտարագիտության 

բակալավր 

5 031101.00.7 Տնտեսագիտության 

տեսություն 

մագիստրոս տնտեսագիտության 

մագիստրոս 

7 041301.00.7 Զբոսաշրջության 

կառավարում 

մագիստրոս կառավարման 

մագիստրոս 

 

ՀԵՌԱԿԱ / բակալավր, մագիստրոս 

N ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

ՇՆՈՐՀՎՈՂ 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ 

1 031101.00.6 Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն և 

կառավարում 

բակալավր տնտեսագիտության 

բակալավր 

2 031101.00.6 Տնտեսագիտություն բակալավր տնտեսագիտության 

բակալավր 

3 041301.00.6 Կառավարում/ըստ 

ոլորտների/ 

բակալավր կառավարման 

բակալավր 

4 071301.00.6 Էլեկտրաէներգետիկա 

 

բակալավր ճարտարագիտության 

բակալավր 

5 031101.00.7 Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն 

մագիստրոս տնտեսագիտության 

մագիստրոս 

 

Ուսանողական համակազմ: 2017-2018 ուսումնական տարում  ճարտարագիտության և 

տնտեսագիտության ֆակուլտետում սովորել է 398 ուսանող: Ֆակուլտետում սովորողներից 99-ը 

առկա կրթաձևի բակալավրի կրթական ծրագրի ուսանողներ են, 280-ը` հեռակա բակալավրի, 17-ը 

առկա կրթաձևի մագիստրոսի կրթական ծրագրի, 2-ը հեռակա մագիստրոսի: 2017-2018 ուստարում 

ֆակուլտետում սովորող ուսանողների համակազմում 16-ը` 3,8%-ը պետպատվերային սովորողներ 

են, 11-ը` 2,7%-ը արտոնություն ունեցող, 372-ը` 93,5%-ը վճարովի: Սովորողների թվում 379-ը 

բակալավրիատի ուսանողներ են, 19-ը` մագիստրատուրայի: 

2017-2018 ուստարում Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողների 

թիվն ըստ կրթաձևերի 

ԿՐԹԱՁԵՎ 2016-2017 

ուստարի 

2017-2018 

ուստարի 

ՊՊ ՎՃ ՊՊ ՎՃ 

ԱՌԿԱ / ԲԱԿԱԼԱՎՐ 16 79 12 87 

ՀԵՌԱԿԱ / ԲԱԿԱԼԱՎՐ - 251 - 280 

ԱՌԿԱ / ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 4 29 3 14 

ՀԵՌԱԿԱ / ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ  - - - 2 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

 

20 359 15 398 

 

2017-2018 ուստարում Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողների 

թիվն ըստ կիսամյակների 
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2017-2018 ուստարում Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողների 

թիվն ըստ կրթական ծրագրի և մասնագիտությունների 

 Մասնագիտությունը Ուսանողների թիվը ընդամենը 

  I կուրս  II կուրս III կուրս IV կուրս V կուրս 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ 

1. էլեկտրոնիկա 13 4 5 5 - 27 

2. էլեկտրաէներգետիկա 29 25 28 24 10 116 

3. Կառավարում /առկա/ 14 - - - - 14 

4. Կառավարում /հեռակա/ 19 - - - - 19 

5. Տնտեսագիտություն /առկա/ - 16 - - - 16 

6. Տնտեսագիտություն /հեռակա/ - 40 - - - 40 

7. Ձեռնարկությունների տնտ. և 

կառավարում /առկա/ 

- - 17 25 - 42 

8. Ձեռնարկությունների տնտ. և 

կառավարում /հեռակա/ 

- - 37 41 27 105 

                            ԸՆԴԱՄԵՆԸ 75 85 87 95 37 379 

                                                                              ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

1. Տնտեսագիտության տեսություն 

/առկա/ 

- 13    13 

2. Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտ.  /հեռակա/ 

2 -    2 

3. Զբոսաշրջության կառավարում 

/առկա/ 

4 -    4 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 6 13    19 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 83 98 87 95 37 398 

 

2017-2018 ուստարում ֆակուլտետում սովորողներն ըստ գենդերային բաշխվածության 

 

 

 

 

Առկա ուսուցում 

 ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ Արական Իգական 

1 էլեկտրոնիկա 26 1 

 1-ին կիսամյակ 

 

2-րդ կիսամյակ 

 

Բակալավր / Առկա 102 99 

Բակալավր / Հեռակա 279 280 

Մագիստրատուրա /առկա/ 18 17 

Մագիստրատուրա /հեռակա/ 2 2 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 401 398 

Արական 283 

Իգական 115 

                        ԸՆԴԱՄԵՆԸ  398 
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2 Կառավարում 4 10 

3 Տնտեսագիտություն 5 11 

4 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և 

կառավարում 

11 31 

5 Տնտեսագիտության տեսություն 6 7 

6 Զբոսաշրջության կառավարում - 4 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 52 64 

 

Հեռակա ուսուցում 

 ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ Արական Իգական 

1 էլեկտրաէներգետիկա 115 1 

2 Կառավարում 15 4 

3 Տնտեսագիտություն 28 12 

4 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և 

կառավարում 

72 33 

5 Ձեռնարկությունների  

տնտեսագիտություն 

1 1 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 231 51 

 

2017-2018 ուստարում տարում քոլեջներից ֆակուլտետում ուսումը շարունակող ուսանողներն ըստ 

մասնագիտությունների և կրթաձևերի. 

 ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌԿԱ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

ՀԵՌԱԿԱ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

1 էլեկտրաէներգետիկա - 2 

2 Տնտեսագիտություն 1 7 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1 9 

 

Ուսանողական շարժը ֆակուլտետում: 2017-2018 ուստարում ճարտարագիտության և 

տնտեսագիտության ֆակուլտետի առկա կրթաձևում 5 ուսանող ազատվել է համալսարանից 

ակադեմիական պարտքերի և ուսման վճարի պարտքի պատճառով, պարտադիր զինվորական 

ծառայության զորակոչվելու կապակցությամբ ընդհատվել է 16  ուսանողի ուսումնառությունը, 

Ազգային բանակից վերադարձի կապակցությամբ վերականգնվել է 15 ուսանողի ուսանողական 

իրավունքները, 1 ուսանող հրամանագրվել է քոլեջից ֆակուլտետում ուսումը շարունակելու 

համար, վերականգնվել է 2 ուսանողի ուսանողական իրավունքները, ֆակուլտետի 

մասնագիտությունից մեկ այլ մասնագիտություն տեղափոխվել է 1 ուսանող, այլ ֆակուլտետից 

ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետ տեղափոխվել է 2 ուսանող: Հեռակա 

կրթաձևում Ազգային բանակից վերադարձի կապակցությամբ վերականգնվել է 25 ուսանողի 

ուսանողական իրավունքները, պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվելու 

կապակցությամբ ընդհատվել է 18  ուսանողի ուսումնառությունը, վերականգնվել է 7 ուսանողի 

ուսանողական իրավունքները, 9 ուսանող հրամանագրվել է քոլեջից ֆակուլտետում ուսումը 

շարունակելու համար, 1 ուսանող ազատվել է համալսարանից այլ բուհ տեղափոխության 

պատճառով, 10 ուսանող հրամանագրվել է այլ բուհերից ֆակուլտետում ուսումը շարունակելու 

կապակցությամբ, 16 ուսանող ազատվել է համալսարանից ակադեմիական պարտքերի և ուսման 

վճարի պարտքի պատճառով, 2 ուսանող ազատվել է համալսարանից ՀՀ-ից ժամանակավորապես 
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բացակայելու պատճառով, 5 ուսանող այլ ֆակուլտետից տեղափոխվել է ճարտարագիտության և 

տնտեսագիտության ֆակուլտետ, 3 ուսանող ֆակուլտետի մեկ մասնագիտությունից տեղափոխվել 
է մեկ այլ մասնագիտություն, 3 ուսանող ֆակուլտետում առկա կրթաձևից տեղափոխվել են հեռակա 

կրթաձև: 

       2017-2018 ուստարում այլ բուհերից ֆակուլտետում ուսումը շարունակելու համար 

ուսանողները հրամանագրվել են միայն հեռակա կրթաձևում: Ուստի հարկ է կարևորել ֆակուլտետ 

տեղափոխված ուսանողների հետ կրթաձևի կողմնորոշման հետ կապված աշխատանքները: 

2017-2018 ուստարում  ֆակուլտետից զինծառայության մեկնելու համար տարկետման իրավունք 

ստացած ուսանողներն ըստ մասնագիտությունների ու կրթաձևերի 

 ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԿԱ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

ՀԵՌԱԿԱ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

1 էլեկտրոնիկա 13  

2 էլեկտրաէներգետիկա  11 

3 Կառավարում 3 4 

4 Տնտեսագիտություն  2 

5 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն 

և կառավարում 

 1 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 16 18 

 

2017-2018 ուստարում ֆակուլտետում ուսանողական իրավունքները վերականգնած ուսանողներն 

ըստ մասնագիտությունների ու կրթաձևերի 

 ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌԿԱ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

ՀԵՌԱԿԱ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ    

ԱՌԿԱ 

1 էլեկտրաէներգետիկա  3  

2 էլեկտրոնիկա 1   

3 Տնտեսագիտություն  1  

4 Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն և կառավար. 

1 3  

                                         ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2 7  

 

2017-2018 ուստարում ֆակուլտետում ՀՀ բանակից զորացրված և ուսանողական իրավունքները 

վերականգնած ուսանողներն ըստ մասնագիտությունների ու կրթաձևերի 

 ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌԿԱ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

ՀԵՌԱԿԱ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

ԱՌԿԱ 

1 էլեկտրաէներգետիկա - 15  
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2 էլեկտրոնիկա 13 -  

3 Տնտեսագիտություն 2 9  

4 Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն և 

կառավարում 

 1  

                                         ԸՆԴԱՄԵՆԸ 15 25  

   

2017-2018 ուստարում ֆակուլտետից այլ բուհերում  ուսումը շարունակող ուսանողներն ըստ 

մասնագիտությունների և կրթաձևերի 

 ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌԿԱ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

ՀԵՌԱԿԱ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

1 Տնտեսագիտություն  1 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  1 

 

2017-2018ուստարում այլ բուհերից  ֆակուլտետում ուսումը շարունակող ուսանողներն ըստ 

մասնագիտությունների և կրթաձևերի. 

 ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌԿԱ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

ՀԵՌԱԿԱ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

1 էլեկտրաէներգետիկա  2 

2 Տնտեսագիտություն  5 

3 Ձեռն.  տնտեսագիտություն և կառավ.  3 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  10 

   

2017-2018ուստարում ուսանողների ներբուհական շարժը ֆակուլտետում 

Համալսարանի այլ ֆակուլտետից  ճարտարագիտության և 

տնտեսագիտության  ֆակուլտետ 

7 

 ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետից 

համալսարանի այլ ֆակուլտետ 

- 

ճարտարագիտության և տնտեսագիտության  Ֆակուլտետում 

մասնագիտությունից  մեկ այլ մասնագիտություն 

4 

ճարտարագիտության և տնտեսագիտության Ֆակուլտետում 

առկա կրթաձևից հեռակա կրթաձև 

3 

ճարտարագիտության և տնտեսագիտության Ֆակուլտետում 

հեռակա կրթաձևից առկա կրթաձև 

- 

 

ԱՌԿԱ  ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

Մասնագիտությունը կուրս Ուստարվա սկզբին Ուստարվա վերջին նշումներ 
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ՊՊ ՎՃ ԸՆԴ ՊՊ ՎՃ ԸՆԴ 

Էլեկտրոնիկա I - 12 12 - 13 13 7 ուսանող ԱԲ վերադարձ 

6 ուսանող ԱԲ 

II 2 5 7 2 2 4 4ուսանող ԱԲ վերադարձ 

7ուսանող ԱԲ 

III 2 3 5 2 3 5 - 

IV 2 4 6 2 3 5 1ուսանող ազատվել է  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  6 24 30 6 21 27  

Կառավարում I 1 12 13 1 13 14 2ուսանող ԱԲ վերադարձ 

1 ուսանող ԱԲ 

Տնտեսագիտություն II 2 15 17 2 14 16 1ուսանող քոլեջից 

2 ուսանող ազատվել է 

համալսարանից 

2ուսանող ԱԲ վերադարձ 

2 ուսանող ԱԲ 

Ձեռն. տնտ. և կառ. III 2 15 17 2 15 17  

IV 2 22 24 2 23 25 1ուսանող վերականգնվելէ  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7 64 71 7 65 72  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 13 88 101 13 86 99  

 

ԱՌԿԱ  ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

Մասնագիտությունը կուրս Ուստարվա սկզբին Ուստարվա վերջին նշումներ 

ՊՊ ՎՃ ԸՆԴ ՊՊ ՎՃ ԸՆԴ 

Զբոսաշրջության 

կառավարում 

I 1 3 4 1 3 4  

Տնտեսագիտության 

տեսություն 

II 2 12 14 2 11 13 1 ուսանող ազատվել է 

համալսարանից 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 3 15 18 3 14 17  

 

     ՀԵՌԱԿԱ  ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

Մասնագիտությունը կուրս Ուստարվա սկզբին Ուստարվա վերջին նշումներ 

ՊՊ ՎՃ ԸՆԴ ՊՊ ՎՃ ԸՆԴ 

Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն 

I - 2 2 - 2 2  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ - 2 2 - 2 2  

 

ՀԵՌԱԿԱ  ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

Մասնագիտությունը կուրս Ուստարվա 

սկզբին 

Ուստարվա 

վերջին 

նշումներ 

ՊՊ ՎՃ ԸՆԴ ՊՊ ՎՃ ԸՆԴ 

էլեկտրաէներգետիկա I - 31 31 - 29 29 4 ուսանող ազատվել է 

6ուսանող ԱԲ 

8 ուսանող ԱԲ վերադարձ 

II - 25 25 - 25 25 2 ուսանող քոլեջից 

1 ուսանող վերականգնվել է 

3 ուսանող ազատվել է 

համալսարանից 
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1 ուսանող այլ բուհից 

տեղափոխություն 

5 ուսանող ԱԲ 

6ուսանող ԱԲ վերադարձ 

2 ուսանող տեղափ. այլ 
մասնագիտություն 

III - 27 27 - 28 28 1 ուսանող վերականգնվել է 

1 ուսանող ազատվել է  

1 ուսանող այլ բուհից տեղ. 

1 ուսանող ԱԲ 

1 ուսանող ԱԲ վերադարձ 

IV - 25 25 - 24 24 1 ուսանող ազատվել է 

V - 11 11 - 10 10 1 ուսանող ազատվել է 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  - 119 119 - 116 116  

Կառավարում I - 18 18 - 19 19 3 ուսանող ԱԲ վերադարձ 

2ուսանող ԱԲ 

Տնտեսագիտություն II - 36 36 - 40 40 1 ուսանող վերականգնվել է 

5 ուսանող այլ բուհից 

տեղափոխություն 

7 ուսանող քոլեջից 

6 ուսանող ԱԲ 

3 ուսանող ազատվել է 

համալսարանից 

Ձեռն. տնտ. և 

կառավարում 

III - 36 36 - 37 37 1 ուսանող վերականգնվել է 

2 ուսանող ազատվել է 

3 ուսանող այլ բուհից տեղ. 

2 ուսանող ԱԲ 

1 ուս. տեղափոխ. առկա-ից 

հեռակա 

IV - 43 43 - 41 41 2 ուսանող ազատվել է 

V - 27 27 - 27 27 1 ուսանող վերականգնվել է 

1 ուսանող ազատվել է  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ - 160 160 - 164 164  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ - 279 279 - 280 280  

 

Կրթաթոշակ:Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետում 2017-2018 

ուստարում առկա ուսուցման համակարգում կրթաթոշակ է ստացել 14 ուսանող: 9 ուսանող 

սովորել են «գերազանց», 5-ը` «լավ» առաջադիմությամբ:  

   2017-2018 ուստարվա 1-ին կիսամյակում կրթաթոշակ ստացած  ֆակուլտետի 

ուսանողների թիվն ըստ մասնագիտությունների. 

Մասնագիտություն 
Կուրսը, 

խումբը 

Ուսանողների ընդհանուր 

թիվը 

Կրթաթոշակ 

ստացող 

ուսանողների 

թիվը 

Այդ թվում` 

գերազանց 

առաջադիմ. 

Բակալավր 
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Էլեկտրոնիկա 1-ին, 740-1 13 - - 

2-րդ, 640-1 4 2 - 

3-րդ, 540-1 5 - - 

4-րդ, 440-1 5 2 - 

Ընդամենը 27 4 - 

Կառավարում /ըստ 

ոլորտի 
1-ին, 720-1 14 1 1 

Տնտեսագիտություն 2-րդ, 620-1 16 2 2 

Ձեռնարկությունների 

տնտ. և կառավարում 

3-րդ, 520-1 17 2 2 

4-րդ, 420-1 25 2 2 

Ընդամենը                   72 7 7 

Ընդամենը բակալավրատուրայում 99 11 7 

                         Մագիստրատուրա  

Զբոսաշրջության 

կառավարում 

1-ին, Մ721-

1 

4 1 1 

Տնտեսագիտության 

տեսություն 

2-րդ, 

Մ620-1 

13 2 1 

Ընդամենը 

մագիստրատուրայում 

 17 3 2 

Ընդամենը 

ֆակուլտետում 

 116 14 9 

 

     Ակադեմիական փոխատեղում:  Համալսարանի  ուսանողական նպաստների և պետական 

կրթաթոշակների հատկացման ընթացակարգի համաձայն 2016-2017 ուս.տարվա 1-ին և 2-րդ 

կիսամյակների արդյունքների հիման վրա, մանդատային հանձնաժողովի թիվ 1 նիստի որոշմամբ, 

2017-2018 ուստարում ռոտացիայի արդյունքներով հինգ ուսանող ուսուցման վճարովի 

համակարգից տեղափոխվել է անվճար համակարգ, հինգ ուսանող` անվճարից վճարովի:      

Ուսանողական նպաստի տրամադրում: 2017-2018 ուստարում ճարտարագիտության և 

տնտեսագիտության ֆակուլտետում ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված անվճար ուսուցման 

արտոնություններից օգտվել է 11 ուսանող, նրանց ուսման վճարը փոխհատուցվել է  պետական 

բյուջեից: Պետական բյուջեից փոխհատուցվել է 2.420.000 դրամ: 

 

 

 

 

 

 

    
հ/հ 

 

 

Կարգավիճակը 

Ուսանողների թվաքանակը 

Բակալավրի 

կրթական ծրագիր 

/ առկա ուսուցման 

համակարգ 

Բակալավրի 

կրթական 

ծրագիր 

/հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Մագիստրոսի 

կրթական 

ծրագիր 

/առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Ըն
դա

մե
նը

 

1. Զոհված զինծառայողի երեխա-ուսանող  7  7 
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2.  1-ին և 2-րդ կարգի հաշմանդամ, 

մանկուց հաշմանդամ-ուսանող 

 4  4 

                ԸՆԴԱՄԵՆԸ  11  11 

 

       Ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման գործընթաց: 2017-2018 ուստարվա 1-ին 

կիսամյակում ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի առկա ուսուցման 

համակարգի 22 ուսանողի` 15 բակալավրի, 7-ը` մագիստրատուրայի, ուսման վարձավճարի 

մասնակի փոխհատուցում է կատարվել 1.450.000 դրամի չափով, իսկ հեռակա ուսուցման 

համակարգի 82 ուսանողի ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցում է կատարվել  
2.230.000դրամի չափով: 

      2017-2018 ուստարում 2-րդ կիսամյակում ճարտարագիտության և տնտեսագիտության 

ֆակուլտետի առկա ուսուցման համակարգի 25 ուսանողի` 20 բակալավրի, 5-ը` 

մագիստրատուրայի, ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցում է կատարվել 1.704.000 

դրամի չափով, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգի 99 ուսանողի ուսման վարձավճարի մասնակի 

փոխհատուցում է կատարվել  2.793.000դրամի չափով: 

 2017-2018 ուստարում  Համաձայն ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի թիվ 

1183 –Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բուհերում ուսանողական նպաստ և պետական 

կրթաթոշակ տալու» կարգի 2.1  և  2.4 կետերի՝ ֆակուլտետի 6 ուսանողների ուսման վճարը 

մասնակի փոխհատուցվել է պետության կողմից 1.080.000 դրամի չափով: 

 Հաշվետու տարում շարունակվել է համագործակցությունը «Վիվա Սել» ՄՏՍ 

կազմակերպության հետ, որի հովանավորությամբ 2017-2018 ուս.տարում ֆակուլտետի 1 

ուսանող ստացել է ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում: 

 

Ուսանողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման գործընթաց:  2017-2018 ուստարվա 1-ին 

կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներով ուսման առաջադիմությունը ֆակուլտետում կազմել է. 

 Առկա ուսուցման բակալավրիատում`  90,8% 

 Առկա ուսուցման մագիստրատուրայում` 100% 

 Հեռակա ուսուցման բակալավրիատում` 76,5 % 

 Հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայում` 100% 

   2017-2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներով ուսման 

առաջադիմությունը ֆակուլտետում կազմել է. 

 Առկա ուսուցման բակալավրիատում`  85,8% 

 Առկա ուսուցման մագիստրատուրայում` 100% 

 Հեռակա ուսուցման բակալավրիատում` 77,6 % 

 Հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայում` 100% 

        Հարկ է նշել, որ ուսման առաջադիմությունը ֆակուլտետում նախորդ տարվա համեմատ 

հաշվետու ուստարում բարձր է: Վերջին տարիներին ֆակուլտետում արձանագրվում է 

ուսանողների առաջադիմության դինամիկ աճ: Սակայն ըստ կրթաձևերի և մասնագիտությունների 

ուսման առաջադիմության ցուցանիշների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս է, որ այն բարձր է 

«Կառավարում», «Տնտեսագիտություն», «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և 

կառավարում» մասնագիտությունների գծով: Գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերել են 
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մագիստրատուրայի ուսանողները: Ուսման առաջադիմության ցածր ցուցանիշ է արձանագրվել 
հատկապես «Էլեկտրաէներգետիկա» մասնագիտության հեռակա կրթաձևի բոլոր կուրսերում: 

       Ուսանողների բացարձակ առաջադիմության տարբերությունը ըստ մասնագիտությունների, 

որոշ դեպքերում առաջադիմության ցածր արդյունքները և քննություններին չներկայացած 

ուսանողների թիվը մտահոգիչ են, ուստի անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել  կիսամյակի  

ընթացքում ուսանողների գիտելիքների անընդհատ ստուգման, միջանկյալ քննությունների 

պատշաճ անցկացման, խորհրդատվությունների կազմակերպման, հիմնական քննաշրջանին 

ուսանողների առավելագույն մասնակցության ապահովման, առարկայական պարտք ունեցող 

ուսանողների թվաքանակի նվազեցման և ուսանողների առաջադիմության կայուն ու օբյեկտիվ աճ 

ապահովելու համար: 

 

 Ֆակուլտետի  առաջադիմությունը` ըստ մասնագիտությունների և քննաշրջանների.  1-ին 

կիսամյակ 

 Առաջադիմությունը % 

2016-2017 2017-2018 

բակալավր մագիստր. բակալավր մագիստր. 

 առկա հեռ. առկա հեռ. առկա հեռ. առկա հեռ. 

Կառավարում - - - - 100 77.8 - - 

Տնտեսագիտություն 100 66.7 - - 100 91.7 - - 

Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն և 

կառավարում 

94 84 - - 91.1 80.6 - - 

Էլեկտրոնիկա 65 - - - 84.5 - - - 

Տնտեսագիտության 

տեսություն 

- - 84 - - - 100  

Զբոսաշրջության 

կառավարում 

- - - - - - 100 - 

Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն 

- - - - - - - 100 

Էլեկտրաէներգե 

տիկա 

- 73 - - - 70.7 - - 

 

 Ֆակուլտետի  առաջադիմությունը` ըստ մասնագիտությունների և քննաշրջանների.  2-րդ 

կիսամյակ 

 Առաջադիմությունը % 

2016-2017 2017-2018 

բակալավր մագիստր. բակալավր մագիստր. 

 առկա հեռ. առկա հեռ. առկա հեռ. առկա հեռ. 

Կառավարում - - - - 100 84.2 - - 

Տնտեսագիտություն 100 72 - - 100 72.5 - - 

Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն և 

կառավարում 

90 76 - - 94.1 91.8 - - 

Էլեկտրոնիկա 71 - - - 74.7 - - - 

Տնտեսագիտության - - 87 - - - 100 - 



 

66 

 

Gorsu.am     ԳՊՀ 2017-2018 ուստարվա հաշվետվություն 

տեսություն 

Զբոսաշրջության 

կառավարում 

- - - - - - 100 - 

Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն 

- - - - - - - 100 

Էլեկտրաէներգե 

տիկա 

- 61 - - - 49.3 - - 

Ամփոփիչ ատեստավորման կազմակերպում: 2017-2018 ուստարվա  ֆակուլտետի 

շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորումը կազմակերպվել է հաստատված  

ժամանակացույցին համապատասխան, ձևավորվել են շրջանավարտների ամփոփիչ 
ատեստավորման հանձնաժողովներ, կատարվել է ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքների 

ամփոփում, հանձնաժողովների աշխատանքների կատարման հաշվետվության վերլուծություն: 

    2017-2018 ուստարում ֆակուլտետում ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցել է 80 ուսանող.  

17 ուսանող ստացել է «գերազանց», 32 ուսանող «լավ»,  31 ուսանող «բավարար» գնահատական: 3 

ուսանող ստացել է գերազանցության դիպլոմ, 77-ը` սովորական:  

 

 2017-2018ուստարում ֆակուլտետում ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքներն ըստ 

մասնագիտությունների ու կրթաձևերի 

 

Պրակտիկա: Ուսանողական պրակտիկաները ուսումնական գործընթացի բաղկացուցիչ 
մասն են և կատարվող կրթական բարեփոխումները թելադրում են, որ համապատասխան 

փոփոխություններ իրականացվեն ինչպես փորձուսուցման ծրագրերում, դրանք 

համապատասխանեցնելով կրթական բնարեփոխումների նոր պահանջներին, այնպես էլ 
ֆակուլտետ-կազմակերպություն համագործակցության ակտիվացման ասպարեզում:  

 Մասնագիտություն Ուս. 

քանակ 

Ավարտ.աշխ 

պաշտպ. 

ուս.քանակ 

Գեր. 

 

Լավ Բավ. Անբավ. Ատեստ. 

միջին 

գնահատ. 

1 Էլեկտրոնիկա  

առկա, բակալավր 

5 5 1 2 2 - 60.8 

2 Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն և 

կառավարում  

առկա, բակալավր 

 

25 

 

25 

 

9 

 

9 

 

7 

 

- 

 

71.8 

3 Տնտեսագիտության 

տեսություն, առկա 

մագիստրատուրա 

13 13 5 8 - - 73.7 

4 էլեկտրաէներգետիկա 

հեռակա, բակալավր 

10 10 - 3 7 - 49.8 

5 Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն և 

կառավարում, հեռակա, 

բակալավր 

 

27 

 

27 

 

    2 

 

10 

 

15 

 

- 

 

55.8 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 80 80 17 32 31 - 62.3 
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Պրակտիկայի կազմակերպման նպատակով 2017-2018 ուսումնական տարում շարունակվել 
են կազմակերպությունների հետ համագործակցության ընդլայնման աշխատանքները, ինչի 

արդյունքում կնքվել են նոր պայմանագրեր համալսարանի հետ համագործակցող պետական 

մարմինների և մասնավոր կազմակերպությունների հետ: 2017-2018 ուսումնական տարում 

կազմակերպվել է ուսումնաարտադրական, գիտահետազոտական, գիտամանկավարժական 7 

պրակտիկա: 

 ուսումնաարտադրական` ՁՏԿ մասնագիտության առկա ուսուցման բակալավրիատի չորրորդ 

կուրսերի համար (25 ուսանող, 4 շաբաթ տևողությամբ)  

 ուսումնաարտադրական` Էլեկտրոնային տեխնիկա, մասնագիտության առկա ուսուցման 

բակալավրիատի չորրորդ կուրսերի համար (5 ուսանող, 2 շաբաթ տևողությամբ) 

 ուսումնաարտադրական` ՁՏԿ մասնագիտության հեռակա ուսուցման բակալավրիատի  

չորրորդ կուրսերի համար (40 ուսանող, 2 շաբաթ) 

 ուսումնաարտադրական` ՁՏԿ մասնագիտության հեռակա ուսուցման բակալավրիատի  

հինգերորդ  կուրսերի համար (27 ուսանող, 3 շաբաթ) 

 ուսումնաարտադրական` Էլեկտրաէներգետիկա մասնագիտության հեռակա ուսուցման 

բակալավրիատի  չորրորդ կուրսերի համար (24 ուսանող, 2 շաբաթ) 

 ուսումնաարտադրական` Էլեկտրաէներգետիկա մասնագիտության հեռակա ուսուցման 

բակալավրիատի  հինգերորդ կուրսերի համար (10 ուսանող, 3 շաբաթ) 

 գիտամանկավարժական ` առկա ուսուցման մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսերի համար (13 

ուսանող, 8 շաբաթ): 

        2017-2018 ուստարում բավարար մակարդակով կազմակերպվել են ֆակուլտետի ուսանողների 

ուսումնաարտադրական, գիտահետազոտական պրակտիկաները: «Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտության առկա և հեռակա բաժինների 

ուսանողների փորձառությունները անցկացվել են հետևյալ կազմակերպություններում `  

 «Արարատ» բանկի Գորիսի մասնաճյուղ,  

  Գորիսի տարածքային հարկային տեսչություն,  

 «Տաթևեր» ընկերություն,  

 «Դիանա» հյուրանոցային համալիր,  

 «Կրեդեբ» հաշվապահական կենտրոն,  

 «Գորիսի Գամմա» ԲԲԸ,  

  Ինստիգեյթ ընկերություն,  

 ՎՏԲ-Հայաստան բանկի Գորիսի մասնաճյուղ,  

 «Հայկ-Ժոս» ՍՊԸ,  

 «Ճանշին Տեխնախ» ՍՊԸ,  

 Գորիսի միկրոշարժիչների գործարան:  

     «Էլեկտրոնային տեխնիկա» և «էլեկտրաէներգետիկա» մասնագիտությունների առկա և հեռակա 

բաժինների ուսանողների պրակտիկաներն անցկացվել են հետևյալ կազմակերպություններում`  

 «Արմենտել» ՓԲԸ Գորիսի մասնաճյուղ,  

 «Քոնտուր գլոբալ հիդրոկասկադ» ՓԲԸ  

 Հայաստանի ԲԷՑ Գորիս մասնաճյուղ:  

         Պրակտիկաներն անցել են կազմակերպված և արդյունավետ: Ուսանողները 

համապատասխան ամբիոններ են ներկայացրել փորձառությունների օրագրերը և 

հաշվետվությունները: Փորձառություններին առնչվող կազմակերպական աշխատանքները 

կատարվել են ամբողջությամբֈ 
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Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմ: 2017-2018 ուս.տարում  

ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի ֆակուլտետում աշխատել է 29 

աշխատակից, այդ թվում` մասնագիտական ամբիոնների 25 դասախոս. որոնցից 6-ը՝  
համատեղությամբ, 19-ը՝ հիմնական, 1 համակարգչային կենտրոնի պատասխանատու, 2 

լաբորատորիայի վարիչ, 1 գործավար: Ֆակուլտետում հիմնական  պրոֆեսորադասախոսական 

կազմում աշխատում է 1 դոկտոր, 9 գիտությունների թեկնածու, 10 դոցենտ:  

 

ֆակուլտետում գիտական աստիճան ու կոչում ունեցող հիմնական հաստիքով աշխատող 

դասախոսների թիվը 

 

Ամբիոնը Գիտ. աստիճան ունեցող 

դասախոսներ 

Գիտ. կոչում ունեցող 

դասախոսներ 

Էլեկտրոնիկայի և էլեկտրաէներգետիկայի 5 5 

Տնտեսագիտության և կառավարման 5 5 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 10 10 

 

Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի 2015-2016, 2016-2017  և 2017-2018 

ուստարիների  ընդհանուր ժամաքանակը և ծանրաբեռնվածությունը՝ ըստ ամբիոնների 
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2015-2016 ուստարի 

Տնտեսագիտության և կառավարման 10071 12.4 775 400 9696 9299 397 750 

Էլեկտրոնիկայի և 

էլեկտրաէներգետիկայի 

6628 9.85 210 1299 7927 7256 378 736.7 

2016-2017 ուստարի 

Տնտեսագիտության և կառավարման 7531 8.11 852 80 6789 6130 659 766 

Էլեկտրոնիկայի և 

էլեկտրաէներգետիկայի 

5203 8 30 969 6067 5827 240 728 
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2017-2018 ուստարի 

Տնտեսագիտության և կառավարման 6928 8.15 667 268 6529 6197 332 763.1 

Էլեկտրոնիկայի և 

էլեկտրաէներգետիկայի 

5127  8.1 456  815  5486  5266  220  650 

 

Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի 

2016-2017  և 2017-2018 ուստարվա ընդհանուր ժամաքանակը 

հհ  

Ամբիոնի անվանումը 

Ընդհանուր ժամաքանակ 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

11.  Տնտեսագիտության և 

կառավարման 

10071 7531 6928 

12.  Էլեկտրոնիկայի և 

էլեկտրաէներգետիկայի 

6628 5203 5127 

 

Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության Ֆակուլտետում 2017-2018 ուստարում հիմնական 

հաստիքով աշխատող դասախոսների կողմից հրատարակած գիտական, ուսումնամեթոդական 

աշխատանքների ցուցակն ըստ ամբիոնների 

Ամբիոնը Գիտ. հոդվածների թիվը 
Ուսումնամեթոդ. 

աշխատանքների թիվը 

Մենագրությունների 

թիվը 

 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

Տնտեսագիտության և 

կառավարման 
2 4 - - 

 

- - 

Էլեկտրոնիկայի և 

էլեկտրաէներգետիկայի 
1 - 1 - 

 

- - 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 3 5 1 - - - 

 

         2017-2018 ուստարում Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի 

դասախոսների կողմից հրատարակվել է 4 գիտական հոդված: Գիտահետազոտական 

աշխատանքների կատարման մակարդակը բավականին մտահոգիչ է: Այդ կապակցությամբ 

անհրաժեշտ է ընդլայնել դասախոսական կազմի և ուսանողների ներգրավումը հետազոտական 

աշխատանքներում, նպաստել հետազոտությունների ծավալի մեծացմանը և հետազոտական 

նախագծերում դասախոսական կազմի և սովորողների ներգրավվածության ընդլայնմանը` 

իրականացնելով խրախուսման քաղաքականություն, իրականացնել հետազոտական 

գործունեության գնահատում՝ առաջնորդվելով գիտական հրատարակումներով, զարգացնել 
հետազոտական համագործակցությունը հանրապետության գիտահետազոտական 

ինստիտուտների, բուհերի ու կազմակերպությունների հետ, ներգրավել մարզի առաջատար 
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մասնագետներին, հանրապետության առաջատար գիտաշխատողներին մագիստրանտների 

հետազոտական աշխատանքների ղեկավարման գործում: 

Կրթական գործընթացի բարեփոխումներ: 2017-2018 ուստարում ճարտարագիտության և 

տնտեսագիտության ֆակուլտետում ներդրվել են նոր կրթական ծրագրեր. 

 Կառավարում /ըստ ոլորտի/ - բակալավրի կրթական ծրագիր 

 Զբոսաշրջության կառավարում – մագիստրոսի կրթական ծրագիր 

 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն - մագիստրոսի կրթական ծրագիր 

       Տնտեսական համակարգում զբոսաշրջության դերն ու նշանակությունը, զբոսաշրջության 

սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը, զբոսաշրջության 

կայուն զարգացման անհրաժեշտությունն ու այդ ուղղությամբ կրթության և ոլորտի 

համագործակցության անհրաժեշտությունից ելնելով ֆակուլտետում ներդրվել է 

«Զբոսաշրջության կառավարում» մագիստրոսի կրթական ծրագիրը: Զբոսաշրջության 

մասնագիտացված կառավարիչների պատրաստումը նպատակ է հետապնդում բարձրացնել ՀՀ 

զբոսաշրջության ոլորտի և զբոսաշրջային կազմակերպությունների մրցունակությունը՝ 
գործունեության արդյունավետության բարձրացման ճանապարհով: Նոր մասնագիտության 

ուսուցումը հնարավորություն է ընձեռնում զբոսաշրջության և գեոտեղեկատվական 

համակարգերի կրթության համատեղման միջոցով բարձրացնել մրցունակությունը:  

        Հաշվի առնելով այն, որ ֆակուլտետը երկար տարիներ մասնագիտացած է եղել 
«Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ բակալավրի 

կրթական ծրագրով մասնագետների պատրաստմամբ, նպատակահարմար եղավ ներդնել 
մագիստրոսի նոր կրթական ծրագիր`«Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն»: Փաստորեն 

նոր  կրթական ծրագրերի նախագծման, վերանայման և բարելավման համար մեկնակետ 

հանդիսացավ շրջանավարտների ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների հիման վրա 

ձևավորված կրթական ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը, ինչը հնարավորություն տվեց 

կրթական ծրագրերի կառուցվածքն ու բովանդակությունը հնարավորինս 

համապատասխանեցնելու աշխատաշուկայի պահանջներին, ինչն էլ իր հերթին կարևորագույն 

նախադրյալ է շրջանավարտների մրցունակության և կարիերայի հնարավորությունների 

բարձրացման առումով: 

 

Ուսումնական խորհրդատուներ: 2017-2018 ուստարում ճարտարագիտության և 

տնտեսագիտության ֆակուլտետում իրենց գործունեությունն են իրականացրել 4 ուսումնական 

խորհրդատուներ: Նրանք ուսանողներին  ներկայացրել են ուսանողների ուսումնական շահերը, 

ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ նրանց համար 

պարբերաբար կազմակերպել են խմբային և անհատական խորհրդատվություններ, օգնել 
դասընթացների ընտրության և անհատական ուսումնական ծրագրերի կազմման 

գործընթացներում: Նրանց օգնությամբ ուսանողները ծանոթացել են կրեդիտային համակարգի 

առանձնահատկություններին, գործող գնահատման համակարգին, փոխատեղման (ռոտացիա) և 

զեղչերի տրամադրման հետ կապված հարցերին:  

 

Երկրատեղեկատվական տեխնոլոգիաների լաբորատորիայի գործունեությունը: Գորիսի 

պետական համալսարանը 2016թ-ից մասնակցում է Եվրոմիության  Erasmus +HERITAG 

/երկրատեղեկատվական համակարգերի և տեխնոլոգիաների կիրառումը իրականացնելու 

մշակութային ժառանգության և զբոսաշրջության ոլորտներում/ ծրագրին: Ծրագրի շրջանակներում 
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մշակվել է նոր մասնագիտական կրթական ծրագիր, որը համապատասխանում է ներկայացվող 

չափորոշիչներին: 2018թ-ի գարնանը ֆակուլտետում բացվել է երկրատեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների լաբորատորիա, որը ամբողջությամբ կահավորվել է ծրագրի շրջանակներում 

նախատեսված եվրոմիության ֆինանսական օժանդակությամբ: Անհրաժեշտ գույքը` 

համակարգիչներ, տպիչներ քարտեզագրման տպիչ, պրոյեկտոր, համակարգչային ծրագրեր, 

բավարար են իրականացնելու տարածական  տվյալների բազայի ստեղծում, հավաքագրում և 

քարտեզագրում,  ուսանողների և ոլորտի մասնագետների համար մասնագիտացված 

դասընթացների կազմակերպման համար: 

         Երկրատեղեկատվական համակարգերի և տեխնոլոգիաների կիրառումը կարևոր է  

զբոսաշրջության կառավարման ոլորտում: Դրանք խթանում են զբոսաշրջության  ոլորտում առկա 

խնդիրների ուսումնասիրությունը և հետազոտության իրականացումը,  հնարավորություն են 

տալիս ուսանողներին և ոլորտի մասնագետներին ձեռք բերելու նոր հմտություններ ու 

կարողություններ, քանի որ Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետում արդեն 

երկրորդ տարին է ներդրվել է մագիստրոսական մասնագիտություն`«Զբոսաշրջության 

կառավարում», որի կրթական ծրագրում ներառված առարկաները առնչվում են լաբորատորիայի 

գործնական աշխատանքների հետ: 

 

2017-2018 ուստարում Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետում արձանագրված 

խնդիրներն են` 

1.  Ֆակուլտետի զարգացման  ռազմավարական ծրագրի մշակում: 

2. Ուսումնական պլանների վերանայման, առարկայական ծրագրերի նորացման և 

ժամանակակից պահանջներին համապատասխանեցման անհրաժեշտություն: 

3. Դասախոսությունների, գործնական և լաբորատոր պարապմունքների անցկացման ժամանակ 

կրթական նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման ցածր մակարդակ: 

4. Կրթական ծրագրերի ուսումնառության էլեկտրոնային ռեսուրսներով ապահովվածություն: 

5. Հեռակա ուսուցման դասընթացների համապատասխան էլեկտրոնային ռեսուրսներով 

ապահովվածությունֈ  
6. Սեմինար և գործնական պարապմունքների,  ուսանողների հետ կատարվող անհատական 

աշխատանքների անցկացման արդյունավետության ցածր մակարդակ: 

7. Գիտաժողովներին, գիտական սեմինարներին ամբիոնների պրոֆեսորադասախոսական  

կազմի պասսիվ մասնակցությունֈ 
8. Ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ տարեցտարի պակասող գիտական 

հրապարակումների տեսակարար կշիռը: 

9. Ներքին և արտաքին շահակիցների հարցումների անցկացում: 

10. Մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքների ակտիվացում: 

11. Փորձուսուցման ծրագրերի արդիականացում և արդյունավետ կազմակերպման նպատակով 

նոր գործընկերների ներգրավում: 

 Շրջանավարտների մասնագիտական աճի ու կարիերայի զարգացման նպատակով 

կազմակերպությունների հետ համագործակություն, համատեղ թրեյնինգների, սեմինարների 

անցկացում: 

 Ուսումնական խորհրդատուների կողմից տարվող աշխատանքների ակտիվացում:

 Ուսանողական գիտական ընկերության ֆակուլտետային խորհրդի գործունեության 

ակտիվացում:

 Այլ բուհերի ֆակուլտետների, ամբիոնների հետ սերտ կապերի  հաստատում:



 

72 

 

Gorsu.am     ԳՊՀ 2017-2018 ուստարվա հաշվետվություն 

 Ապահովել ֆակուլտետային գործընթացների թափանցիկությունը` կոռուպցիոն ռիսկերի 

նվազեցման նպատակով:

 Իրականացնել ուսանողների կրթական կարիքների վերհանում:

 Ֆակուլտետ – շրջանավարտ համագործակցության հաստատում:

10.3. Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ 

ԳՊՀ բնագիտական մասնագիտությունների (ԲՄ) ֆակուլտետը գիտակրթական 

գործունեություն իրականացնող ստորաբաժանում է, որն իրականացնում է բարձրագույն 

մասնագիտական կրթություն «Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Կենսաբանություն», «Քիմիա», 
«Դեղագործական քիմիա» և «Կերպարվեստ» մասնագիտությունների բակալավրի և մագիստրոսի 

կրթական ծրագրերով ինչպես առկա, այնպես էլ հեռակա կրթաձևերով: 

017-2018 ուստարում առկա և հեռակա կրթաձևերով ֆակուլտետն իրականացրել է 

բարձրագույն մասնագիտական կրթություն հետևյալ մասնագիտությունների կրթական ծրագրերով. 

Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագիր, առկա կրթաձև 

Մասնագիտությունը Ծածկագիրը 
Կրթական 

աստիճանը 
Շնորհվող որակավորումը 

Մաթեմատիկա 

011 401.05.6 Բակալավր 
Մանկավարժության 

բակալավր, ուսուցիչ 

011 401.05.7 Մագիստրոս 
Մանկավարժության 

մագիստրոս 

Կենսաբանություն 

011 401.01.6 Բակալավր 
Մանկավարժության 

բակալավր, ուսուցիչ 

011 401.01.7 Մագիստրոս 
Մանկավարժության 

մագիստրոս 

Դեղագործական 

քիմիա 
053 101.02.6 Բակալավր 

Դեղագործական քիմիայի 

բակալավր 

Ֆիզիկա 011 401.04.6 Բակալավր 
Մանկավարժության 

բակալավր, ուսուցիչ 

Կերպարվեստ 011 401.11.6 Բակալավր 
Մանկավարժության 

բակալավր, ուսուցիչ 
 

2017-2018 ուստարում ԲՄ ֆակուլտետի առկա ուսուցման համակարգում առաջին անգամ 

կատարվել է ընդունելություն “Կերպարվեստ” մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրով: 

 

Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագիր, հեռակա կրթաձև 

Մասնագիտությունը Ծածկագիրը 
Կրթական 

աստիճանը 
Շնորհվող որակավորումը 

Քիմիա 
011 401.02.6 Բակալավր 

Մանկավարժության 

բակալավր, ուսուցիչ 
011 401.02.7 Մագիստրոս Մանկավարժության 
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մագիստրոս 

Կենսաբանություն 011 401.01.6 Բակալավր 
Մանկավարժության 

բակալավր, ուսուցիչ 

Ֆիզիկա 011 401.04.6 Բակալավր 
Մանկավարժության 

բակալավր, ուսուցիչ 
 

2018-2019 ուստարում առկա և հեռակա կրթաձևերով ֆակուլտետն իրականացրել է 

բարձրագույն մասնագիտական կրթություն հետևյալ մասնագիտությունների կրթական ծրագրերով. 

 

Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագիր, առկա կրթաձև 

Մասնագիտությունը Ծածկագիրը 
Կրթական 

աստիճանը 
Շնորհվող որակավորումը 

Մաթեմատիկա 

011 401.05.6 Բակալավր 
Մանկավարժության 

բակալավր, ուսուցիչ 

011 401.05.7 Մագիստրոս 
Մանկավարժության 

մագիստրոս 

Կենսաբանություն 

011 401.01.6 Բակալավր 
Մանկավարժության 

բակալավր, ուսուցիչ 

011 401.01.7 Մագիստրոս 
Մանկավարժության 

մագիստրոս 

Դեղագործական 

քիմիա 
053 101.02.6 Բակալավր 

Դեղագործական քիմիայի 

բակալավր 

Ֆիզիկա 011 401.04.6 Բակալավր 
Մանկավարժության 

բակալավր, ուսուցիչ 

Կերպարվեստ 011 401.11.6 Բակալավր 
Մանկավարժության 

բակալավր, ուսուցիչ 
 

Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագիր, հեռակա կրթաձև 

Մասնագիտությունը Ծածկագիրը 
Կրթական 

աստիճանը 
Շնորհվող որակավորումը 

Քիմիա 

011 401.02.6 Բակալավր 
Մանկավարժության 

բակալավր, ուսուցիչ 

011 401.02.7 Մագիստրոս 
Մանկավարժության 

մագիստրոս 

Դեղագործական 

քիմիա 
053 101.02.6 Բակալավր 

Դեղագործական քիմիայի 

բակալավր 

Կենսաբանություն 011 401.01.6 Բակալավր 
Մանկավարժության 

բակալավր, ուսուցիչ 

Ֆիզիկա 011 401.04.6 Բակալավր 
Մանկավարժության 

բակալավր, ուսուցիչ 

Մաթեմատիկա 011 401.05.6 Բակալավր 
Մանկավարժության 

բակալավր, ուսուցիչ 
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2018-2019 ուստարում ԲՄ ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման համակարգում առաջին անգամ 

կատարվել է ընդունելություն «Դեղագործական քիմիա» և «Մաթեմատիկա» մասնագիտությունների 

բակալավրի կրթական ծրագրերով: 

 

Ֆակուլտետի կառուցվածքը 

ԲՄ ֆակուլտետի կառուցվածքային ստորաբաժանումներն են. 

 Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնը, 

 Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնը,  

 Ֆիզիկայի սեկտորը, 

 Կենսաբանության, քիմիայի և ֆիզիկայի ուսումնական լաբորատորիաները, 

 Ֆիզիկական քիմիայի գիտահետազոտական լաբորատորիան, 

 Համակարգչային լսարան-կաբինետը:  

 

Ֆակուլտետի կառավարումը 

Ֆակուլտետի կառավարումն իրականացվում է ՀՀ օրենսդրությանը, ԳՊՀ կանոնադրությանը 

և ֆակուլտետի կանոնադրությանը համապատասխան, միանձնյա և կոլեգիալ կառավարման 

սկզբունքների զուգակցմամբ: Ֆակուլտետի կառավարման մարմիններն են ֆակուլտետի խորհուրդը 

և ֆակուլտետի դեկանը: 

ԳՊՀ ռեկտորի 18.10.2017թ. թիվ 391-Ա հրամանով հաստատվել է 2017-2018 ուստարվա ԲՄ 

ֆակուլտետի խորհրդի կազմը, որը հաշվետու ուսումնական տարում ևս 2 անգամ 

վերահաստատվել է՝ կապված ֆակուլտետի ստորաբաժանումներում տեղի ունեցած 

փոփոխությունների հետ: 

 ԳՊՀ ԲՄ ֆակուլտետի խորհրդին առընթեր ԳՊՀ ռեկտորի 23.10.2017թ. թիվ 396 – Ա 

հրամանով ձևավորվել է 4 մշտական հանձնաժողով. 

1. Մրցութային ուսումնական և գիտական հարցերի հանձնաժողով, 

2. Մասնագիտական կրթական ծրագրերի և կրթության որակի հանձնաժողով, 

3. Մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքների համակարգման հանձնաժողով, 

4. Ուսանողական նպաստների և պետական կրթաթոշակների հատկացման  

     հարցերի համակարգման (մանդատային) հանձնաժողով:  

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում ֆակուլտետի խորհուրդը կատարել է հետևյալ 
աշխատանքները. 

 Գումարել է նիստեր և քննարկել ֆակուլտետի գործունեությանն առնչվող հարցեր,  

 Իր իրավասության սահմաններում ֆակուլտետի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

ղեկավարներին տվել է հանձնարարություններ, ցուցումներ և վերահսկել դրանց 

կատարումը,  

 Համակարգել ու վերահսկել է ֆակուլտետի մասնագիտական ամբիոնների 

գործունեությունը,  

 Կազմակերպել և ստուգել է ամբիոնների՝ ուսումնական տարվա տարեկան ուսումնական 

բեռնվածությունների հաշվարկները և ներկայացրել հաստատման ուսումնական մաս,  

 Ապահովել է ԳՊՀ խորհրդի, գիտական խորհրդի, ֆակուլտետի խորհրդի որոշումների 

կատարումը,  

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

ֆակուլտետից ֆակուլտետ ուսանողների ակադեմիական շարժունության վերաբերյալ,  
 Սահմանված կարգով կազմակերպել և հսկել է միջանկյալ և ամփոփիչ քննությունների 

անցկացման գործընթացը,  

 Կազմակերպել է ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցերի տեղայնացումը,  

 Պատրաստել է ուսման առաջադիմության ու այլ հաշվետվություններ, դրանք քննարկել 
ֆակուլտետի խորհրդում,  

 Վերլուծել ու գնահատել է իր գործառույթներից բխող խնդիրները, համալսարանի ռեկտորին 

է ներկայացրել իր համակարգմանը ենթակա աշխատանքների, ստորաբաժանումների 

խնդիրների լուծման և գործունեության բարելավման վերաբերյալ առաջարկություններ:  

 

Ուսանողական համակազմ և ուսանողների շարժ 

 

 Բակալավրիատ, առկա կրթաձև: 2017-2018 ուստարվա սկզբին ԲՄ ֆակուլտետի 

բակալավրիատի առկա ուսուցման բաժնի ուսանողների թիվը կազմել է 83, որից 4-ն իրենց 

պարտականությունները չկատարելու պատճառով չեն հրամանագրվել: Չհրամանագրված 

ուսանողներն 1-ին կուրս ընդունված ուսանողներ էին, որոնցից 1-ը զորակոչվել է ԱԲ 

2017թ.ամռանը: «Դեղագործական քիմիա» մասնագիտության 611 խմբին կցագրվել է 4 ուսանող, 

որից 2-ը ԲՄ ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման «Քիմիա» մասնագիտության 1-ին կուրսից 

տեղափոխված ուսանողներ են, 2-ը` բարձրագույն կրթություն ստանալու նպատակով միջին 

մասնագիտական կրթությամբ ուսանողներ, ընդ որում 4-ից հրամանագրվել են 3-ը: 511 խմբից 1 

ուսանող պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու պատճառով ազատվել է 

համալսարանից:  

 Այսպիսով, ԲՄ ֆակուլտետի բակալավրիատի առկա ուսուցման բաժնի ուսանողների 

փաստացի թիվը հաշվետու ուսումնական տարվա սկզբին կազմել է 81, որից 28-ն անվճար, 53-ը 

վճարովի ուսուցմամբ: 

Ուսանողների շարժի արդյունքում 2017-2018 ուստարվա ավարտին ԲՄ ֆակուլտետի առկա 

ուսուցման բակալավրատուրայի ուսանողների թիվը կազմել է 79, որոնցից 28-ն անվճար, 51-ը 

վճարովի: 

ԳՊՀ ԲՄՖ 2017-2018 ուստարվա ուսանողական համակազմ և ուսանողների շարժ 

Բակալավրիատ, առկա կրթաձև  

Մասնագիտություն Կուրս, 

խումբ 

Ուստարվա սկզբին Ուստարվա ավարտին 

ՊՊ ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ ՊՊ ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ 

Մաթեմատիկա 

I, 730 3 8*/7 - 10 3 7**/6 - 11/9 

II, 630 3* 3 - 6 3 3 - 6 

III, 530 2 5 - 7 2 5 - 7 

IV, 430 2 2 - 4 2 2 - 4 

Ընդամենը 10 17 - 27 10 16 - 26 

Կենսաբանություն 

I, 710 2 1 - 3 2 1 - 3 

II, 610 1 2 - 3 1 2 - 3 

III, 510 2 5 - 7 2 5 - 7 

IV, 410 2 3 - 5 2 3 - 5 

Ընդամենը 7 11 - 18 7 11 - 18 

Դեղագործական I, 711* - 3**/2 - 2 - 2 - 2 
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քիմիա II, 611 2 4*/7 - 9 2 7 - 9 

III, 511 2 4 - 6 2 4 - 6 

IV, 411 2 5*/4 - 6 2 4 - 6 

Ընդամենը 6 17 - 23 6 17 - 23 

Կերպարվեստ I, 771 1 8*/6 - 7 1 6**/5 - 7/6 

Ընդամենը 1 6 - 7 1 5 - 6 

Ֆիզիկա 
III, 500 1 1 - 2 1 1 - 2 

IV, 400 3 1 - 4 3 1 - 4 

Ընդամենը 4 2 - 6 4 2 - 6 

Ընդամենը 28 53 - 81 28 51 - 79 

 

Մագիստրատուրա, առկա 

Մասնագիտություն Կուրս, 

խումբ 

Ուստարվա սկզբին Ուստարվա ավարտին 

ՊՊ ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ ՊՊ ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ 

Մաթեմատիկա 
I, Մ730 1 6 - 7 1 6 - 7 

II, Մ630 1 8*/7 - 8 1 7 - 8 

Ընդամենը 2 13 - 15 2 13 - 15 

Կենսաբանություն 
I, Մ710 1 2 - 3 1 2 - 3 

II, Մ610 1 5 - 6 1 5*/4 - 5 

Ընդամենը 2 7 - 9 2 6 - 8 

Ընդամենը 4 20 - 24 4 19 - 23 

 

2017-2018 ուստարվա սկզբին ԲՄ ֆակուլտետի առկա ուսուցման մագիստրատուրայի 

ուսանողների թիվը կազմել է 25, որից 2-ը պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու 

պատճառով ազատվել են համալսարանից: Արդյունքում՝ 2017-2018 ուստարվա ավարտին ԲՄ 

ֆակուլտետի առկա ուսուցման մագիստրատուրայի ուսանողների թիվը կազմել է 23, որոնցից 4-ն 

անվճար, 19-ը` վճարովի: 

2017-2018 ուստարվա սկզբին ԲՄ ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման բակալավրատուրայի 

ուսանողների թիվը կազմել է 107, որից 1-ը իր պարտականությունները չկատարելու պատճառով չի 

հրամանագրվել: Հաշվետու ուսումնական տարում 10 ուսանող ազատվել է համալսարանից 

պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու պատճառով: 3 ուսանող զորակոչվել է ԱԲ, 5 

ուսանող տեղափոխվել է ՃՏՖ, 2-ը` ՀՀՄՖ, 2-ը` ԲՄ ֆակուլտետի առկա ուսուցման համակարգ: 7 

ուսանող, այդ թվում 3-ը նախկինում համալսարանից ազատված և 4-ը` ԱԲ-ից վերադարձած, 

վերականգնել են ուսանողի կարգավիճակը: Եվս 4 ուսանող շարունակական կրթության 

նպատակով կցագրվել, ապա հրամանագրվել են: 

Այսպիսով, ԲՄ ֆակուլտետի առկա ուսուցման բակալավրատուրայի ուսանողների 

փաստացի թիվը հաշվետու ուսումնական տարվա և՛ սկզբին, և՛ ավարտին կազմել է 95, այդ թվում 1 

ուսանող՝ արտոնությամբ: 

Հեռակա բակալավրատուրա 

Մասնագիտություն Կուրս, 

խումբ 

Ուստարվա սկզբին Ուստարվա ավարտին 

ՊՊ ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ ՊՊ ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ 

Կենսաբանություն 

I, 710* - 7*/6 - 6 - 6 - 6 

II, 610* - 7*/8 - 8 - 8 - 8 

III, 510* - 9*/8 - 8 - 8 - 8 
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IV, 410* - 7*/6 1 7 - 6 1 7 

V, 310* - 9*/10 - 10 - 10 - 10 

Ընդամենը - 38 1 39 - 38 1 39 

Քիմիա 

I, 711* - 7 - 7 - 7 - 7 

II, 611* - 8*/5 - 5 - 5 - 5 

III, 511* - 7 - 7 - 7 - 7 

IV, 411* - 5 - 5 - 5 - 5 

V, 311* - 5 - 5 - 5 - 5 

Ընդամենը - 29 - 29 - 29 - 29 

Ֆիզիկա 

I, 700* - 9*/7 - 7 - 7** - 7 

II, 600* - 11*/8 - 8 - 8**/7 - 8/7 

III, 500* - 8*/6 - 6 - 6 - 6 

IV, 400* - 6*/4 - 4 - 4 - 4 

V, 300* - 2 - 2 - 2*/3 - 3 

Ընդամենը - 27 - 27 - 27 - 27 

Ընդամենը - 94 1 95 - 94 1 95 

 

Հեռակա մագիստրատուրա 

Մասնագիտություն Կուրս, 

խումբ 

Ուստարվա սկզբին Ուստարվա ավարտին 

ՊՊ ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ ՊՊ ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ 

Քիմիա II, Մ611* - 5/4* - 4 - 4 - 4 

Ընդամենը - 4 - 4 - 4 - 4 

2017-2018 ուստարվա սկզբին ԲՄ ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի 

ուսանողների թիվը կազմել է 5, որից 1-ը պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու 

պատճառով ազատվել է համալսարանից: Արդյունքում՝ 2017-2018 ուստարվա ավարտին ԲՄ 

ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի ուսանողների թիվը կազմել է 4: 

Ստորև ներկայացվում է 2017-2018 ուստարում ԲՄ ֆակուլտետի ուսանողների թիվը ըստ 

կրթաձևերի, կրթական աստիճանների, մասնագիտությունների, ինչպես նաև գենդերային 

բաշխվածությունը: 

2017-2018 ուստարում ԲՄ ֆակուլտետի ուսանողների թիվը ըստ կրթաձևերի և կրթական 

աստիճանների. 

Կրթաձևը և աստիճանը 

Ուսանողների թիվը 

Ուստարվա սկզբին Ուստարվա ավարտին 

ՊՊ ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ ՊՊ ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ 

Առկա բակալավրատուրա 28 53 - 81 28 51 - 79 

Առկա մագիստրատուրա 4 20 - 24 4 19 - 23 

Ընդամենը առկա 32 73 - 105 32 70 - 102 

Հեռակա բակալավրատուրա - 94 1 95 - 94 1 95 

Հեռակա մագիստրատուրա - 4 - 4 - 4 - 4 

Ընդամենը հեռակա - 98 1 99 - 98 1 99 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 32 171 1 204 32 168 1 201 
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2017-2018 ուստարում ԲՄ ֆակուլտետի առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների թիվը ըստ 

մասնագիտությունների և կրթական աստիճանների. 

Մասնագիտությունը 

Ուսանողների թիվը 

Ուստարվա սկզբին Ուստարվա ավարտին 

ՊՊ ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ ՊՊ ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԱՏՈՒՐԱ 

Մաթեմատիկա 10 17 - 27 10 16 - 26 

Կենսաբանություն 7 11 - 18 7 11 - 18 

Դեղագործական քիմիա 6 17 - 23 6 17 - 23 

Ֆիզիկա 4 2 - 6 4 2 - 6 

Կերպարվեստ 1 6 - 7 1 5 - 6 

Ընդամենը  28 53 - 81 28 51 - 79 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

Մաթեմատիկա 2 13 - 15 2 13 - 15 

Կենսաբանություն 2 7 - 9 2 6 - 8 

Ընդամենը 4 20 - 24 4 19 - 23 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 32 73 - 105 32 70 - 102 

 

2017-2018 ուստարում ԲՄ ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների թիվն ըստ 

մասնագիտությունների և կրթական աստիճանների 

Մասնագիտությունը 

Ուսանողների թիվը 

Ուստարվա սկզբին Ուստարվա ավարտին 

ՊՊ ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ ՊՊ ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԱՏՈՒՐԱ 

Կենսաբանություն - 38 1 39 - 38 1 39 

Քիմիա - 29 - 29 - 29 - 29 

Ֆիզիկա - 27 - 27 - 27 - 27 

Ընդամենը  - 94 1 95 - 94 1 95 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

Քիմիա - 4 - 4 - 4 - 4 

Ընդամենը - 4 - 4 - 4 - 4 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ - 98 1 99 - 98 1 99 

 

Ստորև ներկայացվում է 2017-2018 ուստարում ԲՄ ֆակուլտետի ուսանողների թվի գենդերային 

բաշխվածությունն ըստ մասնագիտությունների, կրթաձևերի և կրթական աստիճանների: 
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2017-2018 ուստարում ԲՄ ֆակուլտետի առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների թվի 

գենդերային բաշխվածությունն ըստ մասնագիտությունների և կրթական աստիճանների 

 

Մասնագիտությունը 

Ուսանողների թիվը 

Ուստարվա սկզբին Ուստարվա ավարտին 

ԻԳ ԱՐ ԸՆԴ ԻԳ ԱՐ ԸՆԴ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԱՏՈՒՐԱ 

Մաթեմատիկա 17 10 27 17 9 26 

Կենսաբանություն 18 - 18 18 - 18 

Դեղագործական քիմիա 22 1 23 22 1 23 

Ֆիզիկա 5 1 6 5 1 6 

Կերպարվեստ 6 1 7 6 - 6 

Ընդամենը  68 13 81 68 11 79 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

Մաթեմատիկա 14 1 15 14 1 15 

Կենսաբանություն 9 - 9 8 - 8 

Ընդամենը 23 1 24 22 1 23 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 91 14 105 90 12 102 

 

2017-2018 ուստարում ԲՄ ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների թվի 

գենդերային բաշխվածությունն ըստ մասնագիտությունների և կրթական աստիճանների 

 

Մասնագիտությունը 

Ուսանողների թիվը 

Ուստարվա սկզբին Ուստարվա ավարտին 

ԻԳ ԱՐ ԸՆԴ ԻԳ ԱՐ ԸՆԴ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ 

Կենսաբանություն 32 7 39 32 7 39 

Քիմիա 21 8 29 21 8 29 

Ֆիզիկա 6 21 27 6 21 27 

Ընդամենը  59 36 95 59 36 95 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

Քիմիա 3 1 4 3 1 4 

Ընդամենը 3 1 4 3 1 4 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 62 37 99 62 37 99 
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2017-2018 ուստարում ԲՄ ֆակուլտետի ուսանողների գենդերային բաշխվածությունն ըստ 

կրթաձևերի և կրթական աստիճանների 

 

Սեռը 
ԱՌԿԱ ՀԵՌԱԿԱ 

ԸՆԴ 
ԲԱԿ ՄԱԳ ԸՆԴ ԲԱԿ ՄԱԳ ԸՆԴ 

Արական 13/11 1 14/12 36 1 37 51/49 

Իգական 68 23/22 91/90 59 3 62 153/152 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 81/79 24/23 105/102 95 4 99 204/201 

 

Ուսանողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման գործընթաց: Ստորև բերվում է 2017-

2018 ուստարում ԳՊՀ ԲՄ ֆակուլտետի ուսանողների ակադեմիական առաջադիմությունն ըստ 

կիսամյակների, կրթաձևերի և մասնագիտությունների. 

 
ԳՊՀ ԲՄ ֆակուլտետի 2017-2018 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ակադեմիական առաջադիմությունը 

առկա ուսուցման համակարգում 

Մասնագիտությունը 

2017/18 

ուստարվա 

կուրսը, 

խումբը 

Խ
մբ

ի 
ու

սա
նո

ղն
եր

ի 
թի

վը
 

Այդ թվում 
Պարտք ունեցող ուսանողների 

թիվը (առաջադիմությունը %) 

Գ Լ Բ 

մինչև 

պարտքերի 

մարման 

շրջանը 

պարտքերի 

մարման շրջանից 

հետո 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԱՏՈՒՐԱ 

Մաթեմատիկա 

1-ին, 730-1 10 1 5 1 3 (70) 3 (70) 

2-րդ, 630-1 6 1 4 1 0 (100) - 

3-րդ, 530-1 7 2 4 1 1 (85.7) 0 (100) 

4-րդ, 430-1 4 - 4 - 1 (75) 0 (100) 

Կենսաբանություն 

1-ին, 710-1 5 3 2 - 0 (100) - 

2-րդ, 610-1 3 3 - - 0 (100) - 

3-րդ, 510-1 7 2 - 5 0 (100) - 

4-րդ, 410-1 5 2 - 2 1 (80) 1 (80) 

Դեղագործական 

քիմիա 

2-րդ, 611-1 9 3 2 3 1 (88.8) 1 (88.8) 

3-րդ, 511-1 6 2 2 2 1 (83.3) 0 (100) 

4-րդ, 411-1 6 6 - - 0 (100) - 

Կերպարվեստ 1-ին, 771-1 7 3 3 - 1 (85.7) 1 (85.7) 

Ֆիզիկա 
3-րդ, 500-1 2 1 - - 1 (50) 1 (50) 

4-րդ, 400-1 4 2 2 - 0 (100) - 

Ընդհանուր 81 31 28 15 10(87.7) 7(91.4) 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

Մաթեմատիկա 
1-ին, Մ730 7 3 4 - 0 (100) - 

2-րդ, Մ630 9/8* 2 2 4 3 (66.7) 0 (100) 

Կենսաբանություն 
1-ին, Մ710 3 2 - - 1 (66.7) 1 (66.7) 

2-րդ, Մ610 6 2 1 3 3 (50) 0 (100) 

Ընդհանուր 24 9 7 7 7(70.8) 1(95.8) 
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*-Մ630 խմբից մեկ ուսանող ազատվել է համալսարանից 

ԳՊՀ ԲՄ ֆակուլտետի  2017-2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ակադեմիական առաջադիմությունը 

առկա ուսուցման համակարգում 

Մասնագիտությունը 

2017/18 

ուստարվա 

կուրսը, 

խումբը 

Խ
մբ

ի 
ու

սա
նո

ղն
եր

ի 
թի

վը
 

Այդ թվում 
Պարտք ունեցող ուսանողների 

թիվը (առաջադիմությունը %) 

Գ Լ Բ 

մինչև 

պարտքերի 

մարման 

շրջանը 

պարտքերի 

մարման 

շրջանից հետո 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԱՏՈՒՐԱ 

Մաթեմատիկա 

1-ին, 730-1 11/9* 4 3 2 4(63.6) 0(100) 

2-րդ, 630-1 6 - 5 1 2(66.6) 0(100) 

3-րդ, 530-1 7 3 3 1 1(85.7) 0(100) 

4-րդ, 430-1 4 - 4 - 0(100) - 

Կենսաբանություն 

1-ին, 710-1 5 5 - - 0(100) - 

2-րդ, 610-1 3 3 - - 0(100) - 

3-րդ, 510-1 7 2 5 - 0(100) - 

4-րդ, 410-1 5 3 2 - 0(100) - 

Դեղագործական 

քիմիա 

2-րդ, 611-1 9 3 - 6 0(100) - 

3-րդ, 511-1 6 2 2 2 1(83.3) 0(100) 

4-րդ, 411-1 6 5 1 - 0(100) - 

Կերպարվեստ 1-ին, 771-1 7/6* 1 5 - 1(85.7) 0(100) 

Ֆիզիկա 
3-րդ, 500-1 2 1 - - 1(50) 1(50) 

4-րդ, 400-1 4 2 2 - 0(100) - 

Ընդհանուր 82/79 34 32 12 10(87.8) 1(98.7) 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

Մաթեմատիկա 
1-ին, Մ730 7 2 4 - 2(71.4) 1(85.7) 

2-րդ, Մ630 8 2 2 4 0(100) - 

Կենսաբանություն 
1-ին, Մ710 3 2 - - 1(66.7) 1(66.7) 

2-րդ, Մ610 5 2 3 - 0(100) - 

Ընդհանուր 23 8 9 4 3(87) 2(91.3) 

* 771-1 խմբից 1 ուսանող և 730-1 խմբից 2 ուսանող զորակոչվել են ԱԲ: 

ԳՊՀ ԲՄ ֆակուլտետի  2017-2018 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ակադեմիական առաջադիմությունը 

հեռակա ուսուցման համակարգում 

Մասնագիտությունը 
2017/18 

ուստարվա Խ
մ բի ու
ս

ա
ն

ող նե րի
 

թի վը Այդ թվում 
Պարտք ունեցող ուսանողների 

թիվը (առաջադիմությունը %) 
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կուրսը, 

խումբը 

Գ Լ Բ 

մինչև 

պարտքերի 

մարման 

շրջանը 

պարտքերի 

մարման 

շրջանից հետո 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ 

Կենսաբանություն  

1-ին, 710* 6 - 2 2 3(50) 2(66.7) 

2-րդ, 610* 8 - 3 2 6(25) 3(62.5) 

3-րդ, 510* 8 1 4 2 3(62.5) 1(87.5) 

4-րդ, 410* 7 - 1 3 5(28.6) 3(57.1) 

5-րդ, 310* 10 - 5 5 0(100) - 

Քիմիա 

1-ին, 711* 7 1 2 4 1(85.7) 0(100) 

2-րդ, 611* 5 - 1 2 3(40) 2(60) 

3-րդ, 511* 7 - 2 5 3(57.1) 0(100) 

4-րդ, 411* 5 - - 2 5(0) 3(40) 

5-րդ, 311* 5 - 4 1 0(100) - 

Ֆիզիկա 

1-ին, 700* 7 - - 6 4(42.9) 1(85.7) 

2-րդ, 600* 8 - 5 1 7(12.5) 2(75) 

3-րդ, 500* 6 - 2 1 4(3.3) 3(50) 

4-րդ, 400* 4 - - 2 4(0) 2(50) 

5-րդ, 300* 2 - - 2 0(100) - 

Ընդհանուր 95 2 31 40 48(49.5) 22(76.8) 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

Քիմիա 2-րդ, Մ611* 4 - - 2 2(50) 2(50) 

Ընդհանուր 4 - - 2 2(50) 2(50) 

 

ԳՊՀ ԲՄՖ 2017-2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ակադեմիական առաջադիմությունը հեռակա 

ուսուցման համակարգում 

Մասնագիտությունը 

2017/18 

ուստարվա 

կուրսը, 

խումբը 

Խ
մբ

ի 
ու

սա
նո

ղն
եր

ի 
թի

վը
 

Այդ թվում 
Պարտք ունեցող ուսանողների 

թիվը (առաջադիմությունը %) 

Գ Լ Բ 

մինչև 

պարտքերի 

մարման 

շրջանը 

պարտքերի 

մարման 

շրջանից հետո 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ 

Կենսաբանություն  

1-ին, 710* 6 - 2 2 2(66.7)  

2-րդ, 610* 8 - 1 6 1(87.5)  

3-րդ, 510* 8 5 - 1 2(75)  

4-րդ, 410* 7 1 1 - 5(28.6)  

5-րդ, 310* 10 - 3 7 0(100) - 

Քիմիա 1-ին, 711* 7 - 4 1 2(71.4)  
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2-րդ, 611* 5 - 1 3 1(80)  

3-րդ, 511* 7 - - 1 6(14.3)  

4-րդ, 411* 5 - - 1 4(20)  

5-րդ, 311* 5 - 2 3 0(100) - 

Ֆիզիկա 

1-ին, 700* 7 - - 2 5(28.6)  

2-րդ, 600* 8 1 - 4 3(62.5)  

3-րդ, 500* 6 - 1 - 5(16.7)  

4-րդ, 400* 4 - - - 4(0)  

5-րդ, 300* 2 - - 2 2(0) 0(100) 

Ընդհանուր 95 7 15 33 42(55.8)  

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

Քիմիա 2-րդ, Մ611* 4 - - 2 2(50)  

Ընդհանուր 4 - - 2 2(50)  

 

Այսպիսով, ԲՄ ֆակուլտետի ակադեմիական առաջադիմությունը 2017-2018 ուստարվա 1-ին  

կիսամյակի պարտքերի մարման շրջանից առաջ առկա ուսուցման բակալավրատուրայում կազմել է 

87.7%, մագիստրատուրայում` 70,8%, իսկ պարտքերի մարման շրջանից հետո` 

բակալավրատուրայում 91.4%, մագիստրատուրայում` 95.8%: Գերազանց առաջադիմությամբ 

ուսանողների թիվը առկա ուսուցման բակալավրատուրայում կազմել է 31, մագիստրատուրայում`9: 

Հեռակա ուսուցման բակալավրատուրայում պարտքերի մարման շրջանից առաջ 

առաջադիմությունը կազմել է 49.5%, մագիստրատուրայում` 50%, պարտքերի մարման շրջանից 

հետո` բակալավրատուրայում բարձրացել է մինչև 76.8%, իսկ մագիստրատուրայում 

առաջադիմությունը չի փոխվել: Գերազանց առաջադիմությամբ ուսանողների թիվը հեռակա 

ուսուցման բակալավրատուրայում կազմել է 2:  

Առաջադիմությունը 2-րդ կիսամյակի պարտքերի մարման շրջանից առաջ առկա ուսուցման 

բակալավրատուրայում կազմել է 87.8%, մագիստրատուրայում` 87%, իսկ պարտքերի մարման 

շրջանից հետո` բակալավրատուրայում 98.7%, մագիստրատուրայում` 91.3%: Գերազանց 

առաջադիմությամբ ուսանողների թիվը բակալավրատուրայում կազմել է 34, 

մագիստրատուրայում`8: Հեռակա ուսուցման բակալավրատուրայում պարտքերի մարման շրջանից 

առաջ առաջադիմությունը կազմել է 55.8%, մագիստրատուրայում՝ 50%: 

 

Ամփոփիչ ատեստավորում: Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի առկա և 

հեռակա ուսուցման բակալավրատուրայի և մագիստրատուրայի 2017-2018 ուստարվա ամփոփիչ 
ատեստավորումը կազմակերպվել և անցկացվել է 2018թ մայիսի 22-ից 30-ն ընկած 

ժամանակահատվածում: 

Առկա ուսուցման բակալավրատուրայի 19 ուսանող պաշտպանել է ավարտական 

աշխատանք, ստացել դրական գնահատականներ և բակալավրի որակավորում: 3 ուսանողի 

շնորհվել է գերազանցության դիպլոմ: Միջին գնահատականը առկա ուսուցման 

բակալավրատուրայում կազմել է 88.3:  

Հեռակա ուսուցման բակալավրատուրայի 18 ուսանողներից 5-ը (28%) պաշտպանել է 

ավարտական աշխատանք, մյուսները հանձնել են ամփոփիչ ատեստավորման քննություն: Բոլոր 

ուսանողները ստացել են դրական գնահատականներ և բակալավրի որակավորում: Միջին 

գնահատականը հեռակա ուսուցման բակալավրատուրայում կազմել է 44.7:  
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Առկա ուսուցման մագիստրատուրայի 13 ուսանող պաշտպանել է մագիստրոսական թեզ, 

ստացել դրական գնահատականներ և մանկավարժության մագիստրոսի որակավորում: 1 

ուսանողի շնորհվել է գերազանցության դիպլոմ: Միջին գնահատականը առկա ուսուցման 

մագիստրատուրայում կազմել է 82.9:  

Ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցել է 50 ուսանող, որից 4-ին (8%) շնորհվել է 

գերազանցության դիպլոմ: Միջին գնահատականը կազմել է 74.3:  

Ստորև ներկայացվում են 2017-2018 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքներն 

ըստ կրթաձևերի և մասնագիտությունների: 

Բակալավրիատ 

Առկա 

Հ/հ Մասնագիտություն Խումբ 
Ուսանողների 

թիվ 

Գերազանցության 

դիպլոմ շնորհված 

ուսանողների թիվ 

Միջին 

գնահա-

տականը 

1. Կենսաբանություն 410-1 5 1 91.8 

2. Դեղագործական քիմիա 411-1 6 2 95.2 

3. Մաթեմատիկա 430-1 4 0 79.3 

4. Ֆիզիկա 400-1 4 0 82.5 

Ընդհանուր առկա 19 3 (16%) 88.3 

Հեռակա 

5. Կենսաբանություն 310*-1 
3 

0 
66.7 

51.1 
7 44.4 

6. Քիմիա 311*-1 
2 

0 
78.0 

63.2 
3 53.3 

7. Ֆիզիկա 300*-1 3 0 44.7 

Ընդհանուր հեռակա 18 0 53.4 

Ընդհանուր բակալավրատուրա 37 3 (8%) 71.3 

Մագիստրատուրա (առկա) 

1. Կենսաբանություն Մ 610-1 5 0 84.6 

2. Մաթեմատիկա Մ 630-1 8 1 81.9 

Ընդհանուր մագիստրատուրա 13 1 (8%) 82.9 

Ընդհանուր 50 4 (8%) 74.3 

 

Ակադեմիական փոխատեղում: 2017-2018 ուստարվա ակադեմիական առաջադիմության 

արդյունքներով ուսուցման վճարովի համակարգից անվճար համակարգ տեղափոխվել են 

«Մաթեմատիկա» մասնագիտության բակալավրատուրայի 3 և մագիստրատուրայի 1 ուսանող: 

 

Կրթաթոշակ: 2017-2018 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ԲՄ ֆակուլտետի առկա ուսուցման 

համակարգի թվով 31 ուսանողներ (27 բակալավր, 4 մագիստր), իսկ 2-րդ կիսամյակում`31 

ուսանողներ (27 բակալավր, 4 մագիստր) ստացել են պետական կրթաթոշակ ֆինանսական 

խրախուսանքի ձևով: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ԲՄ ֆակուլտետի ուսանողները արժանացել են նաև 

անվանական կրթաթոշակների, մասնավորապես, առկա ուսուցման բակալավրատուրայի և 
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մագիստրատուրայի 16 ուսանողներ արժանացել են Ռոբերտ Էջանանցու անվան կրթաթոշակի՝ 
ստանալով 150000-ական դրամ: 

 

Ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցում: ԳՊՀ բնագիտական 

մասնագիտությունների ֆակուլտետի առկա ուսուցման համակարգի 18 (16 բակալավր, 2 մագիստր) 

և հեռակա ուսուցման համակարգի բակալավրատուրայի 16 ուսանողներ 2017-2018 ուստարվա 1-ին 

կիսամյակում, առկա ուսուցման համակարգի 14 (այդ թվում 3 մագիստրոս) և հեռակա ուսուցման 

համակարգի բակալավրատուրայի 25 ուսանողներ 2-րդ կիսամյակում ստացել են ուսման 

վարձավճարի մասնակի փոխհատուցում համալսարանի միջոցներից: 

 

Պրակտիկա: Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի ուսանողների 

մանկավարժական, գիտամանկավարժական, ուսումնական և արտադրական պրակտիկաները 

հաշվետու ժամանակաշրջանում կազմակերպվել են պատշաճ մակարդակով: Պրակտիկա 

իրականացնող բոլոր կազմակերպությունների հետ (հանրակրթական դպրոցներ, դեղատներ) կան 

կնքված պայմանագրեր: Ուսանողների մի մասն իր դիմումի և պրակտիկա անցկացնող 

կազմակերպության ղեկավարի համաձայնագրի համաձայն պրակտիկան անցկացրել է իր 

բնակավայրում:  

Հարկ է նշել, որ նախքան պրակտիկայի սկսվելը համալսարանում կազմակերպվել են 

կոնֆերանսներ ուսանողների, պրակտիկայի ղեկավարների, մեթոդիստների, հոգեբանների և 

մանկավարժների մասնակցությամբ, որի ընթացքում ուսանողները ստացել են անհրաժեշտ 

ցուցումներ և խորհուրդներ, ինչպես նաև ուսումնական անհրաժեշտ նյութեր (պրակտիկայի 

ծրագիր, օրագիր): Պրակտիկայի առավել արդյունավետ կազմակերպման և անցկացման 

նպատակով կարելի է վերոնշյալ կոնֆերանսին հրավիրել և մասնակից դարձնել նաև պրակտիկա 

իրականացնող կազմակերպության ղեկավարին և մասնագետներին որպես ապագա գործատուներ 

և արտաքին շահակիցներ, ինչը դրական կլինի ոչ միայն պրակտիկայի որակի, այլև համալսարանի 

կրթական ծրագրերի վերանայման և բարելավման առումով և կնպաստի ուսանողների 

կարիերային: 
 

Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմ: 2017-2018 ուստարում ԲՄ 

ֆակուլտետում աշխատել է 34 աշխատակից, այդ թվում` մասնագիտական ամբիոնների 30 

դասախոսներ (որոնցից 4-ը՝ արտաքին համատեղությամբ ու ժամավճարային հիմունքներով, 26-ը՝ 
հիմնական), 1 համակարգչային կենտրոնի պատասխանատու, 3 լաբորատորիայի 

պատասխանատուներ (նրանցից մեկը ներքին համատեղությամբ ամբիոնի դասախոս), 1 

գործավար:  

 

 Հաշվետու ուստարում համալսարանում ներդրվել է պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

վերապատրաստման և կրեդիտավորման գործընթացը՝ ըստ գիտական խորհրդում 

հաստատված ծրագրի: Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դասախոսների 

մասնագիտական վերապատրաստման նպատակով ամբիոնի պրոֆեսորներ Ռ. 

Վարդանյանի և Շ.Մարգարյանի կողմից մշակվել են «Կենսաֆիզիկական քիմիա» և 

«Կենսահակաօքսիդիչներ» դասընթացների ուսումնական ծրագրերը: 2018-2019 ուստարվա 

առաջին կիսամյակում սկսվել է Շ. Մարգարյանի «Կենսաֆիզիկական քիմիա» դասընթացի 

իրականացումը: 
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ԲՄ ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի քանակական բաշխումն ըստ ամբիոնների 

(2017-2018 ուստարի) 

 

ԲՄ ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմն ըստ տարիքային խմբերի 

(2017-2018 ուստարի) 

 
 

ԲՄ ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտական աստիճաններն ըստ ամբիոնների 

(2017-2018 ուստարի) 

3,8% 
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% 

19,2
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ԲՄ ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտական կոչումներն ըստ ամբիոնների 

(2017-2018 ուստարի) 

 

2017-2018 ուստարում ֆակուլտետի ամբիոնների ընդհանուր ժամաքանակը 
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Ամբիոն անվանումը 
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Կենսաբանության և քիմիայի 

ամբիոն 
6602 8.7 - 351 6953 6147 806 723 

Մաթեմատիկայի և 

ինֆորմատիկայի ամբիոն 
6094 8.125 - - 6094 5849 245 609 

Ֆիզիկայի սեկտոր 1617 2.3 - 206 1823 1727 96 751 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 14313 19.125 - 557 14870 13723 1147 694 

 
2018-2019 ուստարում ֆակուլտետի ամբիոնների ընդհանուր ժամաքանակը 

 

Ամբիոն անվանումը 
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Կենսաբանության և քիմիայի 

ամբիոն 
6862 8.3 - 99 6961 6321 640 762 

Մաթեմատիկայի և 

ինֆորմատիկայի ամբիոն 
6189 8.2 - - 6189 5850 339 713 

Ֆիզիկայի սեկտոր 1353 2 - 182 1535 1521 14 760 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 14404 18.5 - 246 14685 12323 1972 745 

2017-2018 ուստարում ֆակուլտետի ընդհանուր ժամաքանակը կազմել է 14870 ժամ, 2018-

2019 ուստարում ժամաքանակը նվազել է 185 ժամով ՝ կազմելով 14685 ժամ:  

2017-2018 ուսումնական տարում ֆակուլտետում հաստիքների թիվը կազմել է 19.125, 2018-

2019 ուստարում`18.5 հաստիք: Հաստիքների թիվն նվազել է 0.625 –ով: 



 

89 

 

Gorsu.am     ԳՊՀ 2017-2018 ուստարվա հաշվետվություն 

Գիտահետազոտական գործունեություն: Հաշվետու տարում ֆակուլտետի դասախոսներն 

ակտիվորեն ներգրավված են եղել հետազոտական գործունեության մեջ, մասնակցություն են 

ունեցել գիտական միջոցառումներում, հատկապես հանրապետական ու միջազգային 

գիտաժողովներում: 

Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դասախոսների կողմից տպագրվել է երեք գիտական 

հոդված: Ամբիոնի դասախոսները մասնակցել են 4 միջազգային գիտաժողովի, նաև, նրանց 

ղեկավարությամբ ամբիոնի ուսանողները մասնակցել են հանրապետական և միջազգային  9 

գիտաժողովների: 

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոսների կողմից տպագրվել է յոթ 

գիտական հոդված: Ամբիոնի 3 դասախոսներ մասնակցել են 1 հանրապետական գիտաժողովի, 

նրանց ղեկավարությամբ ամբիոնի մեկ ուսանող մասնակցել է հանրապետական 1 գիտաժողովի: 

Ֆիզիկայի սեկտորի մեկ  դասախոս մասնակցել են 1 հանրապետական գիտաժողովի և նրա 

կողմից տպագրվել է մեկ ուսումական ձեռնարկ՝ ԳՊՀ դասիչով: 

 

ԳՊՀ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման շրջանակում ընթացող ինքնավերլուծության 

(ինքնագնահատման) գործընթացին ֆակուլտետի մասնակցությունը: Ֆակուլտետի ամբիոններում 

և սեկտորում տարվել են համապատասխան աշխատանքներ՝ հավատարմագրման պահանջները 

իրագործելու ուղղությամբ: Ֆակուլտետի մի շարք աշխատակիցներ ընդգրկված են 

հավատարմագրման գործընթացը համակարգող հանձնաժողովներում: 2017թ. նոյեմբերին 

փորձագիտական խմբի ստուգայցերից հետո ֆակուլտետում քննարկվել են մատնանշված 

խնդիրները, ձեռնարկվել են միջոցառումներ՝ ստորաբաժանումների աշխատանքը բարելավելու 

ուղղությամբ: Վերանայվել ու թարմացվել են ամբիոնների աշխատանքային թղթապանակները: 

Իրականացվել է ՄԿԾ-ների մշակում ու բարելավում՝ ըստ գոյություն ունեցող արտաքին ու ներքին 

ծրագրային կողմնորոշիչների և չափորոշիչների: Վերանայվել են իրականացվող դասընթացների 

առարկայական նկարագրերը և հաստատվել համապատասխան նիստերում: Հաշվի առնելով 

ամբիոնի հեռանկարային զարգացման առաջնահերթությունները, առկա խնդիրներն ու 

խոչընդոտները՝ ամբիոններում կատարվել են SWOT վերլուծություններ, որոնք քննարկվել են 

ֆակուլտետի խորհրդի նիստերում: Մշակվում են թերությունների շտկման մեխանիզմներ:   

Այսպիսով, կրթության որակի բարձրացման, որակյալ մասնագետների պատրաստման և 

ֆակուլտետի զարգացման համար անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ խնդիրները. 

1. Վերանայել մասնագիտական կրթական ծրագրերը, 

2. Վերազինել ֆակուլտետի ուսումնական և գիտահետազոտական լաբորատորիաները 

ժամանակակից սարքավորումներով, 

3. Ուսանողների շարժունակության բարձրացման նպատակով ուսումնական 

պլաններում կատարել բարեփոխումներ, 

4. Դասախոսների մասնագիտական վերապատրաստման գործընթացը ներդնել բոլոր 

ամբիոններում, 

5. Կրթության և գիտության ինտեգրման միջոցով զարգացնել դասախոսների և 

ուսանողների ստեղծագործական կարողությունները: 

 

11. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԾՐԱԳՐԵՐ 

Հաշվետու ժամանակահատվածը հատկանշական էր այն առումով, որ բաժինը, որ դեռևս մինչև  

2018թ-ի օգոստոսի 31-ը գործում էր ԿՈԱՄՀ կենտրոնում, ԳՊՀ գիտական խորհրդի որոշումով  
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առանձնացվել է և գործում է որպես առանձին ստորաբաժանում՝ Արտաքին կապերի և 

համագործակցության բաժին: Բաժնի գործառույթները և ընթացակարգերը հստակեցնելու 

նպատակով մշակվել, քննարկվել և 2018թ-ի հունիսի 15-ի գիտխորհրդում հաստատվել է «Արտաքին 

կապերի և համագործակցության բաժնի կանոնակարգը»:  
2017-2018 ուստարվա ընթացքում բաժինը հաջողությամբ շարունակել և իրականացնել է 2 

միջազգային ծրագիր՝ «Էրազմուս+ LNSS «Գրադարանային ցանցի աջակցության ծառայություններ. 

Գրադարանների արդիականացում Հայաստանում, Մոլդովայում և Բելառուսում` գրադարանների 

անձնակազմի զարգացման և գրադարանային ծառայությունների բարեփոխումների միջոցով» և 

HERITAG (Բարձրագույն կրթության միջառարկայական բարեփոխումներ զբոսաշրջության 

կառավարման և կիրառական երկրատեղեկատվության ոլորտների ուսումնական ծրագրերում):  

2017-2018 ուսումնական տարվա ընթացքում LNSS ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցած 

միջոցառումներ և դասընթացներ 

Էրազմուս+ LNSS ծրագրի շրջանակներում 2017թ-ի սեպտեմբերի 24-30-ը ծրագրի 

համակարգող Ն. Սաֆարյանը գործուղվել է Կրետեի Ռեթիմնոն քաղաք՝ մասնակցելու «Որակի 

ապահովում՚՚՚՚՚»  դասընթացին, որը տեղի է ունեցել Կրետեի համալսարանի գրադարանում: 

Արդյունքում ստեղծվել է գրադարանային ֆոնդի հարստացման ռազմավարության անգլերեն 

տարբերակը: 

 

2017 նոյեմբերի 27-ից դեկտեմբերի 10-ը Գորիսի պետական համալսարանում LNSS ծրագրի 

շրջանակներում իրականացվել է մոդուլ 4-ը՝ <<Տեղեկատվական գրագիտություն և հետազոտական 

հմտություններ>>պիլոտային դասընթացը, որին ԳՊՀ-ից և համայնքային գրադարաններից 

մասնակցել են 24 հոգի և ստացել  դասընթացի մասնակցության հավաստագրերֈ 
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2018թ-ի ապրիլի 5-ին Էրազմուս+(LNSS) ծրագրի շրջանակներում ՀՀ պետական 

կառավարման ակադեմիայում տեղի ունեցավ ծրագրի հերթական մշտադիտարկման հանդիպումը: 

ԳՊՀ-ից հանդիպմանը ներկա էին ծրագրի համակարգող Ն. Սաֆարյանը, աշխատանքային խմբի 

անդամներ Մաթեմատիկայի ամբիոնի դասախոս Ա. Օրդյանը, ԳՊՀ գրադարանի վարիչ Ն.Շալունցը 

և Մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտ Ա. Դինունցը: ՀՀՊԿԱ-ից հանդիպմանը մասնակցում էին ՊԴ և 

վարչական աշխատակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ: Մշտադիտարկումն իրականացնում 

էին Էրազմուսի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչներ Լ. Կառլովան և Է. Սողոմոնյանը: 

ԳՊՀ-ում ծրագրի համակարգող Ն. Սաֆարյանը ներկայացրեց ծրագրի շրջանակներում ԳՊՀ-

ում իրականացված աշխատանքների՝ մասնավորապես ԳՊՀ-ի կողմից մշակված երկու մոդուլների 

պիլոտային դասընթացների` Ազգային իրազեկման օր (3 մայիսի, 2017թ. և առաջիկա՝ հունիս 1, 

2018թ.), ծրագրի որակական և քանակական շոշափելի վերջնարդյունքների ու ԳՊՀ գրադարանի 

վրա դրանց դրական ազդեցության, սարքավորումների ձեռքբերման և այլ հարցեր: Ա. Օրդյանը և Վ. 

Շալունցը ներկայացրեցին ԳՊՀ գրադարանի թվայնացման և KOHA կառավարման համակարգի 

ներդրման հետ կապված աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ տեղեկություններ: 

Ա.Դինունցը հանգամանալից ներկայացրեց ԳՊՀ-ում LNSS ծրագրի դրական արդյունքների և 

ազդեցության մասին փաստեր: 

 

2017թ. մայիսի 31-հունիսի 1-ը Գորիսի պետական համալսարանում Էրազմուս+ (LNSS) ծրագրի 

տեղի ունեցավ Գրադարանների ազգային իրազեկման օրվան նվիրված աշխատաժողով, որին 

մասնակցեցին LNSS ծրագրի մասնակից հայաստանյան բուհերի ներկայացուցիչները, եվրոպական 

գործընկերները, ինչպես նաև Սյունիքի մարզային և քաղաքային գրադարանների 

աշխատակիցները: 

Մայիսի 31-ին «Ինչպես դառնալ ավելի լավ դասախոս՝ օգտագործելով տեղեկատվական և 

հաղորդակցության տեխնոլոգիաները» խորագրով վարպետության դաս ներկայացրին ԵՄ 

փորձագետներ Անջելա Ռեպանովիչին (Բրաշովի Տրանսիլվանիա համալսարան՝ Ռումինիա) և 

Մանոլիս Կուկուրակիսը (Կրետեի համալսարան՝ Հունաստան): 

Հունիսի 1-ին Գորիսի պետական համալսարանի և ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

միջև կնքվեց համագործակցության պայմանագիր, որի նպատակն է կրթության և գիտության 

ոլորտում համատեղ փոխշահավետ ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը: 
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Հունիսի 4-5-ը Էրազմուս+ (LNSS) ծրագրի շրջանակներում Գորիսի պետական 

համալսարանում անկացվեց «Անգլերենը որպես դասավանդման միջոց)» խորագրով երկօրյա 

վերապատրաստման դասընթաց երկու առանձին խմբերի՝ սկսնակների և միջին մակարդակի 

համար, որին մասնակցեցին համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական և վարչական 

աշխատակազմի ներկայացուցիչներ ուգրադարանավարներ: Շուրջ 40 մասնակից ստացան 

դասընթացի մասնակցության հավաստագրերֈ 
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2018թ. հոկտեմբերի 2-5-ը Մոլդովայի Քիշինյով քաղաքի պետական կառավարման 

ակադեմիայում կայացել է Էրազմուս+ (LNSS) ծրագրի գործունեության ամփոփիչ համաժողովը, 

որին մասնակցում էին ծրագրի կոնսորցիումի անդամ երկրների (Հայաստան, Մոլդովա, Բելառուս, 

Գեմանիա, Իռլանդիա, Հունաստան, Ռումինիա) կրթական և այլ գործընկեր հաստատությունների, 

Մոլդովայում Հայաստանի դեսպանատան ու Էրազմուս գրասենյակի ներկայացուցիչներ և այլ 
հյուրեր: Գորիսի պետական համալսարանը ներկայացնում էին ծրագրի համակարգող Ն. 

Սաֆարյանը, ԳՊՀ գրադարանի վարիչի պաշտոնակատար Ն. Շալունցը և գրադարանի 

աշխատակից Ա. Ղազարյանը: 

ԳՊՀ-ում ծրագրի համակարգող Ն.Սաֆարյանը մասնավորապես անդրադարձավ ծրագրի 

համաֆինանսավորման շրջանակներում վերանորոգված և ծրագրի միջոցներով ձեռքբերված 

սարքավորումներով հագեցած ընթերցասրահի առկայության կարևորությանը, որը 

հնարավորություն է ստեղծել բարելավել գրադարանային ծառայությունները, թվայնացնել 
հավաքածուներն ու ինտեգրվել ազգային և միջազգային գրադարանային ցանցերին: Նա նաև խոսեց 

ծրագրի շնորհիվ ԳՊՀ-ի գրադարանի և դրա ծառայությունների մասին բարձր իրազեկվածության, 

համայնքային և մարզային այլ գրադարանների հետ սերտ կապերի ու համագործակցության 

համար առկա բարենպաստ պայմանների և նախադրյալների առկայության մասին: Բազմազան 

վերապատրաստումները ծրագրի շրջանակներում նպաստեցին ոչ միայն ԳՊՀ-ի դասախոսական, 

վարչական և գրադարանի աշխատակազմի ներկայացուցիչների, այլև համայնքային 

գրադարանների աշխատակիցների շրջանում համապատասխան մասնագիտական հմտությոնների 

ու գիտելիքների ձևավորմանը և գրադարանային գործի զարգացմանը տարածաշրջանում: 
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2018թ. հոկտեմբերի 5ին ԵՄ Արևելյան գործընկերության անդամ երեք երկրների՝ 
Հայաստանի, Բելառուսի ու Մոլդովայի ինը բուհերի գրադարանների ղեկավարների միջև կնքվեց 

գործընկերության և համագործակցության հնգամյա հուշագիր, որը ենթադրում է Հայաստանի, 

Մոլդովայի և Բելոռուսի միջև գիտության, կրթության և մշակույթի բնագավառներում հետագա 

համագործակցության խթանում, տեղեկատվական գրագետ հասարուկության ձևավորում, 

համալսարանական գրադարանների աշխատակիցների մասնագիտական հմտությունների ու 

գրադարանային ծառայությունների զարգացում և գրադարանների միջև լավագույն փորձի 

փոխանակում: 

 

LNSS ծրագրի շրջանակներում ԳՊՀ-ում իրականացված աշխատանքներ 

67 մասնակիցներ (ԳՊՀ գրադարանավարներ, դասախոսական ու վարչական 

աշխատակազմի և համայնքային  գրադարանների ներկայացուցիչներ) վերապատրաստվել են 

ծրագրի 12 դասընթացներում 

Ստեղծվել է գրադարանի խորհուրդը և ԳՊՀ գրադարանի ֆոնդի հարստացման 

ռազմավական պլանի նախագիծը:  

Մշակվել են մոդուլ 1-ը՝ «Անգլերեն հատուկ նպատակներով(գրադարաններ, գրադարանային 

տեմինաբանություն և գրադարանների հասանելիություն)»:  

Մոդուլ 4-ը՝ «Տեղեկատվական գրագիտություն և հետազոտական հմտություններ»:   
Իրականացվել են 2 պիլոտային դասընթացներ: 
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Ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման նպատակով պատրաստվել են 

գովազդային բազմապիսի նյութեր (ծալաթեթիկներ, պաստառներ, լուսանկարների ստենդեր) և 

շուրջ 16 երկլեզու նյութ տեղադրվել է ԳՊՀ-ի և ծրագրի պաշտոնական կայքերում, ԳՊՀ-ի և 

մարզային պաշտոնական թերթերում: 

Համաֆինանսավորման շրջանակներում վերանորոգվել է ԳՊՀ գրադարանի ընթերցասրահը  

և սպասարկման սրահը, ծրագրի միջոցներով ձեռք են բերվել 22000 եվրո արժողությամբ նորագույն 

սարքավորումներ (համակարգիչներ, պատճենահանման, տեսածրման սարքեր, էլեկտրոնային 

ինտերակտիվ գրատախտակ, ինտերնետային կապի ապահովման սարքավորում) և տեղադրվել 
գրադարանի ընթերցասրահում: 

Կազմակերպվել և իրականացվել են Ազգային իրազեկության 2 օր (3 մայիսի, 2017թ և 1 

հունիսի, 2018): 

TPG (Գերմանիա) գործընկերոջ և ԳՊՀ-ի ծրագրի համակարգողի կողմից, ովքեր 

պատասխանատու են ծրագրի գործողությունների և ձեռքբերումների լուսաբանման և 

տեղեկատվության տարածման համար, պատրաստվել և ծրագրի կայքում տեղադրվել է երեք երկրի 

բուհերի աշխատանքների վերաբերյալ ամբողջ տեղեկատվությունը: 

Պատրաստվել և ներկայացվել են ծրագրի միջանկյալ և վերջնական տեխնիկական և 

ֆինանսական հաշվետվությունները: 

Ծրագրի պաշտոնական ավարտը տրվել է 2018թ-ի հոկտեմբերի 15-ին: 

 

2017-2018 ուսումնական տարվա ընթացքում HERITAG ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցած 

միջոցառումներ և դասընթացներ 

2017թ-ի սեպտեմբերի 26 – 28-ը Erasmus+ HERITAG ծրագրի շրջանակներում Շ.Ռուսթավելու 

անվ. Բաթումիի պետական համալսարանում տեղի է ունեցել «Որակի ապահովումը բարձրագույն 

կրթության համակարգում» դասընթաց և ծրագրի կառավարման հերթական չորրորդ հանդիպում, 

որին ԳՊՀ-ից մասնակցել են Գ. Մինասյանը և Թ. Օհանյանը: Քննարկումներ են եղել 
սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման, լաբորատորիաների բացման, 

աշխատաշուկայի/կարիերայի օրվան նվիրված միջոցառումների, կրթական ծրագրերի 

բարեփոխման, առարկայական ծրագրերի և դրանց բովանդակության, շարունակական կրթության 

մոդուլների ստեղծման և արտաքին գնահատման վերաբերյալ: 

 

2018թ. փետրվարի 12-14-ը Erasmus + Heritage (Բարձրագույն կրթության միջառարկայական 

բարեփոխումներ զբոսաշրջության կառավարման և կիրառական երկրատեղեկատվության 

ոլորտների ուսումնական ծրագրերում) ծրագրի շրջանակներում Երևանի պետական 
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ճարտարապետաշինարարական համալսարանում տեղի են ունեցել ծրագրի որակի հսկողության 

հանդիպումներ, որոնց նպատակն էր վերլուծել նախագծի առաջին երկու տարվա ընթացքում 

կատարած աշխատանքները, արդյունքները ու ստանալ արտաքին կոմիտեից ստացված 

արձագանքները՝ վերջին մեկ տարվա ընթացքում մնացած գործողությունների պլանավորման 

համար: 

 

  2018թ-ի  մայիսի 14–16-ը Գորիսի պետական համալսարանում տեղի ունեցավ եռօրյա 

աշխատաժողով՝ «Դասավանդման նոր մեթոդներ» թեմայով: 

Աշխատաժողովին ներկա փորձագետների կողմից ներկայացված նյութերը վերաբերում էին 

բարձրագույն կրթության մեջ կիրառվող դասավանդման և ուսումնառության ժամանակակից 

մեթոդներին: Առանձին դասընթացների միջոցով ներկայացվեցին մեթոդական 

ուսումնասիրություններ զբոսաշրջության կառավարման և կիրառական երկրատեղեկատվական 

համակարգերի մասնագիտական ոլորտների կրթական ծրագրերում արդյունավետ կիրառվող 

խնդրահենք, նախագծահենք և ինտերակտիվ ուսուցման ու դասավանդման մեթոդներ: Գործընկեր 

համալսարանների փորձագետները անդրադարձան այդ մեթոդների ներդրման և կիրառման 

լավագույն և արդյունավետ օրինակներին ու փորձին: Քննարկումների ընթացքում մասնագետները 

ներկայացրին իրենց համալսարաններում նշված դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների 

ներդրման արդյունքները, ինչպես նաև անդրադարձան այդ մեթոդների ներդրման հետ կապված 

հետագա ծրագրերին և խնդիրներին: Դասընթացները նախատեսված էին ԳՊՀ-ի և ծրագրի 

գործընկեր հաստատությունների պրոֆեսորադասախոսական ու վարչական աշխատակազմերի 

ներկայացուցիչների համար: Շուրջ 35 մասնակից ներկա էին դասընթացին և ստացան 

հավաստագրեր: 
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2018թ-ի  մայիսի 14-ին ԳՊՀ-ում տեղի ունեցավ երկրատեղեկատվական համակարգերի 

լաբորատորիայի պաշտոնական բացումը, որին ներկա էին դասընթացի մասնակիցները, ԳՊՀ-ի 

վարչական ու պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, 

համայնքապետարանի, տեղական ԶԼՄ և հասարակական կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչներ: GIS լաբորատորիան ունի անհրաժեշտ սարքավորումներ 

երկրատեղեկատվական համակարգերի և տեխնոլոգիաների կիրառմամբ մշակութային 

ժառանգության և զբոսաշրջության վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման, քարտեզագրման, 

ինչպես նաև ուսանողների և ոլորտի մասնագետների համար դասընթացների կազմակերպման 

համար: 

 

2018թ-ի դեկտեմբերի 10-21-ը գիտակրթական բարեփոխումների հիմնադրամի (SERF) 

փորձագետ Մ. Ավետիսյանը «Զբոսաշրջության կառավարում»  մագիստրոսական կրթական 

ծրագրի ուսանողների և ԳՊՀ դասախոսական աշխատակազմի համար իրականացրել է 

«Երկրատեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը զբոսաշրջության մեջ» դասընթացներ՝ 
համապատասխան ծրագիրը համակարգիչներում տեղադրելուց հետո: 
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2018թ-ի դեկտեմբերի 19-ին ԳՊՀ-ի GIS լաբորատորիակում տեղի ունեցավ  աշխատաշուկա –
կարիերայի օր՝ նվիրված զբոսաշրջության զարգացման խնդիրներին և հեռանկարներին 

«Զբոսաշրջության կառավարում»  մագիստրոսական կրթական ծրագրի իրականացման, 

զբոսաշրջության մեջ երկրատեղեկատվական համակարգերի կիրառման և կրթական ծրագրերին 

արտաքին և ներքին շահակիցների կողմից ներկայացվող պահանջների և առաջարկների 

ուսումնասիրությանը: 
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2017-2018 ուսումնական տարվա ընթացքում մշտադիտարկման և ծրագրերի կառավարման 

խորհուրդների հանդիպման նպատակով պարբերաբար Հայաստան են ժամանել ծրագրերի 

եվրոպական գործընկերները՝ Բրաշովի Տրանսիլվանիա համալսարանի (Ռումինիա) պրոֆեսոր Ա. 

Ռեպանովիչին, Կրետեի համալսարանի (Հունաստան) պրոֆեսոր Մ. Կուկուրակիսը, Վալենսիայի 

պոլիտեխնիկական համալսարանի պրոֆեսոր Լուիս Ֆերնանդեսը(Իսպանիա) և Կրթության, 

աուդիովիզուալ և մշակույթի գործադիր գործակալության ներկայացուցիչներ, որոնք ներկայացրել 
են համապատասխան զեկույցներ: ԳՊՀ-ի ներկայացուցիչները մասնակցել են նաև Էրազմուսի 

ազգային գրասենյակի կազմակերպած Տեղեկատվական օրերի միջոցառումներին: 

2018թ. նոյեմբերի 6-ին և 7-ին Հայաստանի ազգային ագրարային  համալսարանում տեղի 

ունեցան հերթական Էրազմուս+ Տեղեկատվական օրերը Հայաստանում: Առաջին անգամ 

Էրազմուս+ տեղեկատվական օրերի շրջանակներում Երևանում կազմակերպվեց պանել քննարկում 

ԿԳՆ ներկայացուցիչների և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի, ՀՀ Պետական 

կառավարման ակադեմիայի, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի, Գավառի պետական 

համալսարանի և Գորիսի պետական համալսարանի ռեկտորների հետֈ 
2018թ. նոյեմբերի 16-ին Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում տեղի 

ունեցավ (LNSS, HARMONY, BOOST, INCLUSION, C3QA, e-DRONE) և ավարտված Տեմպուս 

ծրագրերի (PEOPLE, PICASA, ALIGN, GOVERN, VERITAS, ESPAQ, TNE-QA) կլաստերային 

հանդիպում ուղղված ինստիտուցիոնալ կառավարման բարեփոխումներին և հիմնախնդիրներին, 

որի նպատակն էր ներկայացնել ներդրված կառուցվածքների և կանոնակարգերի փաստացի 

կիրառումը, նպաստել գիտելիքի փոխանակմանն ու ծրագրերի միջև փոխգործակցության 

խթանմանը, բացահայտել լավագույն փորձը և հաղթահարել ծառացած խոչընդոտները, խուսափել 
կրկնություններից, բարձրացնել շահագրգիռ կողմերի իրազեկվածության և Էրազմուս+ ծրագրի 

ընդհանուր տեսանելիության ու ազդեցության մակարդակը: 

Յուրաքանչյուր եվրոպական և հայաստանյան գործուղումից հետո բաժնի կողմից ներկայացվել 
է մանրամասն հաշվետվություն իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ: 

Համալսարանի պաշտոնական կայքում և պաշտոնաթերթում շարունակաբար տեղադրվել է 

թարմ տեղեկատվություն միջազգային ծրագրերի շրջանակներում կազմակերպված ու 

իրականացված միջոցառումների ու դասընթացների մասին: 

 

12. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԻԵՐԱ 

Համալսարանի Կրթության որակի ապահովման և ուսանողների կարիերայի աջակցման 
բաժնի(այսուհետ՝ ԿՈԱ և ՈՒԿԱ) գործունեության համար հաշվետու տարին եղել է բավականին 
հագեցած:  

Բաժնի հիմնական աշխատանքները միտված են եղել աջակցելու և ընդհանրացնելու ԳՊՀ 
ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացին ուղղված աշխատանքներն ու դրան առնչվող 
գործողությունները, որոնց  արդյունքում 2018թ. մարտին բուհին շնորհվել է պայմանական 
ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում` 2 տարի ժամկետով: Հավատարմագրման ողջ ընթացքը 
իրականացվել է  ըստ ՈԱԱԿ-ի կողմից սահմանված փուլերի: 

 Պետական ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում անցնելու համար ԳՊՀ-ն 31.03.2017թ.-ին 
դիմել է ՈԱԱԿ` ներկայացնելով սահմանված ձևաչափի դիմում-հայտ, լիցենզիայի և դրա 
հավելվածների կրկնօրինակները:  

ՈԱԱԿ-ի քարտուղարությունն ուսումնասիրել է դիմում-հայտում ներկայացված տվյալները, 
կից փաստաթղթերը և հաստատության կողմից լրացված ՈԱԱԿ-ի էլեկտրոնային հարցաշարը: 
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 Դիմում-հայտի ընդուման մասին որոշումը կայացվել է 10.04.2017թ.-ին, որից հետո ՈԱԱԿ-ի 
և Գորիսի պետական համալսարանի միջև կնքվել է երկկողմ պայմանագիր: Կազմվել և հաստատվել 
է աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց:  

 Հաստատությունն, ըստ ՈԱԱԿ-ի կողմից սահմանած ձևաչափի, 18.07.2017թ.-ին 
ներկայացրել է ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծությունը հայերեն և անգլերեն 
լեզուներով և ուղեկցող փաստաթղթերի փաթեթը: Համալսարանի ինքնավերլուծությունն 
իրականացրել է հատուկ այդ նպատակով՝ ռեկտորի հրամանով ձևավորված 10 աշխատանքային 
խմբերի միջոցով, որոնց աշխատանքը վերահսկվել է ռեկտորի, իսկ աշխատանքները համակարգվել 
են Որակի ապահովման բաժնի կողմից:  

Նախապատրաստական փուլում ՈԱԱԿ-ի համակարգողն ուսումնասիրել է զեկույցը` 
տեխնիկական առումով ՈԱԱԿ-ի պահանջներին համապատասխանությունը ստուգելու 
նպատակով: Ինքնավերլուծության զեկույցի անգլերեն և հայերեն տարբերակները և ուղեկցող 
փաստաթղթերի փաթեթը ՈԱԱԿ-ի կողմից ընդունվել են 31.07.2017թ.-ին: 

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 համալսարանի ինքնավերլուծությունը և 
ուղեկցող փաստաթղթերի փաթեթը, իրականացրել է նախնական գնահատում 22.09.2017թ. - 

30.10.2017թ. ընկած ժամանակահատվածում: Ըստ ձևաչափի` պատրաստվել է լրացուցիչ 
ուսումնասիրման ենթակա փաստաթղթերի, ինչպես նաև պարզաբանման ենթակա խնդիրների ու 

հարցադրումների ցանկը՝  նշելով համապատասխան ստորաբաժանումները և  թիրախային 
խմբերը:  

Նախատեսված ժամկետներում փորձագիտական խումբն ամփոփել է նախնական 
գնահատման արդյունքները, և գործընթացի համակարգողը փորձագիտական խմբի ղեկավարի հետ 
կազմել է փորձագիտական այցի ժամանակացույցը: Առաջնորդվելով ՈԱԱԿ-ի «Փորձաքննության 
իրականացման» ձեռնարկով` ժամանակացույցում ներառվել են փորձագետների կողմից 
նախատեսվող հանդիպումները բոլոր խմբերի հետ, բաց և փակ հանդիպումներ, փաստաթղթերի 
ուսումնասիրություն, այցելություններ հաստատության ստորաբաժանումներ և այլն:   

Նախապատրաստական այց:  2017 թվականի հոկտեմբերի 23-ին նախնական այց է տեղի 
ունեցել առցանց եղանակով: Նշյալ հանդիպմանը ՈԱԱԿ-ի կողմից մասնակցում էին գործընթացի 
համակարգողը, Ինստիտուցիոնալ ու ծրագրային հավատարմագրման բաժնի ղեկավարը, իսկ 
համալսարանից`բուհի ռեկտորը, ինքնավերլուծության խմբի մի շարք ներկայացուցիչներ:  
Հանդիպման արդյունքում համաձայնեցվեց այցի ժամանակացույցը:  

Առցանց հանդիպումից հետո համալսարանին ներկայացվել է ուսումնասիրման ենթակա 
փաստաթղթերի ցանկը: Փորձագիտական այցի շրջանակներում, ըստ ժամանակացույցի, 

փորձագիտական խմբի բոլոր անդամները (ներառյալ միջազգային փորձագետը) և համակարգողը 
այցելել են բուհ: Հանդիպման ընթացքում փորձագիտական խումբը համաձայնեցրել է 
փորձագիտական գնահատման շրջանակը, չափանիշների գնահատման սանդղակը, որն ըստ 
ՈԱԱԿ-ի ընթացակարգերի՝ ներառում էր երկու մակարդակ.  

1) բավարարում/համապատասխանում է չափանիշի պահանջներին, 
2) չի բավարարում/ չի համապատասխանում չափանիշի պահանջներին: 
Վերջնականացվել են այցի ընթացքում ուսումնասիրման ենթակա խնդիրները, բուհի ուժեղ և 

թույլ կողմերն ըստ չափանիշների, ֆոկուս խմբային հանդիպումների ընթացակարգը, 
հանդիպումների վարման էթիկան, հստակեցվել են հետագա քայլերը: 
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Փորձագիտական այցը մեկնարկել և 
ավարտվել է համալսարանի ռեկտորի հետ 
հանդիպմամբ: Հարցերի պարզաբանման 
նպատակով կազմակերպված ֆոկուս խմբային 
հանդիպումների դասախոս և ուսանող 
մասնակիցները, դեկանները, ամբիոնի վարիչները, 
գործատուներն ու շրջանավարտներն ընտրվել են 
պատահականության սկզբունքով՝ նախօրոք 
տրամադրված ցանկից: Իրականացվել են ըստ 
ժամանակացույցի նախատեսված բոլոր 
հանդիպումները: Այցի ընթացքում փորձագիտական 
խումբը փաստաթղթերի ուսումնասիրություն,  
ռեսուրսների դիտարկում և ֆոկուս խմբային 
հանդիպումներ է իրականացրել համալսարանի 
տարբեր ստորաբաժանումներում:   

Տարբեր հանդիպումների ընթացքում 
ձեռքբերված տեղեկատվությունն, ինչպես նաև 
փաստաթղթերի ուսումնասիրության և 
դիտարկումների հիմնական արդյունքներն 
ամփոփվել են ամեն օրվա վերջում և այցի ավարտին 

կազմակերպված ամփոփիչ հանդիպման ժամանակ: Փորձագիտական խումբը քննարկել է 
հիմնական արդյունքները և եկել ընդհանուր համաձայնության, նախ՝ հավատարմագրման 
առանձին չափորոշիչների, հետո՝ նաև չափանիշների պահանջների բավարարման վերաբերյալ:  
Փորձագիտական այցից հետո փորձագիտական խումբը պատրաստել է հավատարմագրման 
փորձագիտական զեկույցի նախնական տարբերակը, որը կազմելիս հիմնվել է ԳՊՀ-ի 
ինքնավերլուծության նախնական գնահատման և փորձագիտական այցի դիտարկումների վրա: 
Միջազգային փորձագետը պատրաստել է իր եզրակացությունը և գործընկերային գնահատման 
առանձին կարծիքը:  

Փորձագիտական զեկույցում վեր հանված դիտարկումները քննարկվել են բուհի բոլոր 
ստորաբաժանումների ղեկավարների, ինչպես նաև ուսումնաօժանդակ կազմի և  
պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հետ, ներկայացվել են ռեկտորատի, ֆակուլտետների 
նիստերում, ինչպես նաև գիտական խորհդի նիստերում: Քննարումների արդյունքների հիման վրա 
բուհը ընդհանուր առմամբ իր համաձայնությունն է տվել զեկույցում բերված դիտարկումների, 
դիտողությունների և եզրահանգումների վերաբերյալ, ըստ որի էլ ՈԱԱԿ-ի կողմից բուհին է 
ներկայացվել Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցի վերջնական 
տարբերակը: Ըստ նշված փաստաթղթի՝ կազմվել է ԳՊՀ հավատարմագրման փորձագիտական 
զեկույցում նշված թերությունների վերացման գործողությունների նախնական տարբերակը, 
այնուհետև վերջնական տարբերակը և ներկայացվել ՈԱԱԿ-ին: ՈԱԱԿ-ի կողմից ստացվել է 
դրական եզրակացություն, քանի որ թերությունների վերացմանն ուղղված բուհի 
գործողությունները և վերջիններիս իրականացման համար նշված քայլերը հիմնականում 
հավակնոտ չեն և խիստ ռիսկեր չեն պարունակում: 
  Դրական եզրակացության արդյունքում «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման 
ազգային կենտրոն»  հիմնադրամի կողմից 2018թ-ի ապրիլի 12-ին ԳՊՀ-ին շնորհվել է պայմանական 
իստիտուցիոնալ հավատարմագրում` 2 տարի ժամկետով:   
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Հավատարմագրում շնորհելու որոշման հրապարակումից հետո՝ երկամսյա ժամկետում, 

բուհը ՈԱԱԿ-ին ներկայացրել է փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների վերացման 

գործողությունների վերանայված ծրագիրը և համապատասխան ժամանակացույցը` հաշվի 

առնելով որոշման հիմնակետերը, ոլորտներում առկա խնդիրներին առաջնահերթ լուծում տալու 

անհրաժեշտությունը:  

Նշենք նաև, որ ԳՊՀ հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների 
վերացման գործողությունների վերջնական տարբերակի իրականացումը հիմք է հանդիսանալու 
բուհի հաջորդ գնահատման (հավատարմագրման) համար: 

ԳՊՀ հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների վերացման 
գործողությունների վերջնական տարբերակում բերված քայլերի իրականացման և վերահսկման 
համար 10 չափանիշների գծով 2018թ-ի ապրիլի 20-ին ռեկտորի կողմից ձևավորվել են 
հանձնաժողովներ, որոնք 2018թ.-ի նոյեմբերին վերակազմավորվել են:   

Աշխատախմբերում նեգրավված են պրոֆեսորադասախոսական, ուսումնաօժանդակ,  
ուսանողական համակազմի ներկայացուցիչներ, որոնք բուհի բոլոր շահակիցների հետ 
պարբերաբար իրականացնում են քննարկումներ՝ ըստ թերությունների շտկման ժամանակացույցի, 
որպեսզի աշխատանքների արդյունքում հնարավոր լինի պատրաստել կատարողականի 
վերաբերյալ կիսամյակային հաշվետվություններ: 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժինն իր աջակցությունն է ցուցաբերում կազմակերպելու ուսանողների և 

շրջանավարտների հանդիպումներ գործատուների և ՀԿ-ների հետֈ Դրանք լուսաբանվում են բուհի 

կայքում: Աշխատանքներ են տարվում արտաքին և ներքին շահակիցների շրջանում 

հարցաթերթիկների կազմման ու վերանայման ուղղությամբ, որպեսզի վեր հանվեն 

աշխատաշուկայի, դասախոսների և ուսանողների խնդիրները, միջոցներ ձեռնարկվեն դրանց 

լուծումներ տալու համար:  

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի կողմից մշակվել է ուսանողների «Կարիերայի ուղեցույց»-ի նախագիծ, 
որն առաջիկայում կներկայացվի քննարկման: Նշենք նաև, որ ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի կողմից 
կատարվել է  2017-2018 ուս. տարվա շրջանվարտների բազայի թարմացում, գործատուների հետ 
թարմացվել են համագործակցության պայմանագրեր: 

Բաժինը, ինչպես նաև բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմը մասնակցում են ՈԱԱԿ-ի, 
Erzamus+ի կողմից կազմակերպվող մի շարք  աշխատաժողովների, բաժինն իր մասնակցությունն է 
ունենում ներբուհական միջոցառումներին:  

 

13. ԳՐԱԴԱՐԱՆ  
ԳՊՀ-ի գրադարանը բուհի  առաջատար կառուցվածքային ստորաբաժանումներից է, որն 

ապահովում է ուսումնական  գործընթացի կազմակերպումը  մասնագիտական գրականությամբ և 

տեղեկատվությամբ: 

2017-2018 ուստարում ԳՊՀ-ի գրադարանն իր գործունեությունը ծավալել է՝ ղեկավարվելով 

գրադարանային գործի և տեղեկատվության մասին ՀՀ օրենքներով և բուհի կանոնադրությամբ: 

Գրադարանի նպատակն է խթանել ուսումնական գործընթացը՝ համալրելով  գրաֆոնդը, 

ապահովելով ընթերցողին համապատասխան տեղեկատվությամբ և գրականությամբ: Այդ 

նպատակով գրադարանը մատուցում է հետևյալ ծառայությունները՝ 
 ընթերցողների գրանցում, որն իրավունք է տալիս ուսումնառության տարիներին օգտվել 

գրադարանից, 

 գրադարանում և ընթերցասրահում ընթերցողի սպասարկում դասական և էլեկտրոնային 

եղանակով, 
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 նոր ստացված գրականության ցուցադրում, 

 մատենագիտական սպասարկում, 

 գրքաֆոնդի համալրում, 

 մուտքագրված գրքերի դասակարգում և նկարագրում, 

 գրքերի շրջանառում, 

 վնասված գրքերի վերանորոգում, 

 ընթերցասրահում ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի համակարգչային և 

տեղեկատվական սպասարկում: 

Գրադարանը գործում է որպես բաց համակարգ՝ հնարավորության սահմաններում  

սպասարկելով թե´ համալսարանի ուսանողությանը, թե´ աշխատակազմին, թե´ քաղաքացիներին: 

 Գրադարանի ֆոնդը կազմում է 69.126 միավոր (այժմ գրադարանում իրականացվում է 

գույքագրում, ինչն էլ կհստակեցնի գրաֆոնդի քանակը): Գրադարանն իր տրամադրության տակ 

ունի 5 գրապահոց և մեկ մասնագիտացված ընթերցասրահ: Մասամբ վերանորոգվել է գրադարանի 

մասնաշենքը: 

 Erasmus+ LNSS միջազգային ծրագրի  շրջանակներում ընթերցասրահը վերազինվել է 

նորագույն տեխնիկայով: Այն ամբողջովին վերանորոգված է: Ընթերցասրահի առկա տեխնիկան 

հնարավորություն է տալիս առավել արդյունավետ դարձնել թվայնացման 

աշխատանքները,խթանում է համագործակցությունը ամբիոնների հետ(ըստ ամբիոններիներ 

ներկայացված պահանջարկի թվայնացվում է պահանջվող գրականությունը): LNSS ծրագրի 

շրջանակներում գրադարանավարները  մասնակցել են վերապատրաստման դասընթացների  

Հայաստանում և արտասահմանում, ինչի արդյունքում բարելավվել են գրադարանավարների 

ծառայությունների մակարդակը: 

Ամբողջ գրականությունը դասակարգված է ըստ մասնագիտությունների: Գրադարնը 

ստանում է 3 անուն պարբերական («Հայստանի Հանրապետություն», «Կրթություն», «Սյունյաց 

երկիր»): Պարբերականները նույնպես դասակարգվում են և պահպանվում: 

 Գրադարանում գործող համակարգչային ցանցում մուտքագրված է 600 միավոր 

գրականություն, թվայնացվել են հիմնականում դասագրքեր` հայոց լեզվի, գրականության, 

մանկավարժության, հոգեբանության, տնտեսագիտության, պատմության, անգլերեն լեզվի, 

մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, էլեկտրոնիկայի: Թվայնացման աշխատանքները կրում են 

շարունակական բնույթ: Թվայնացված գրականությունը, ըստ պահանջարկի, ուղարկվում է 

պատվիրողի էլեկտրոնային հասցեին մեկ օրվա ընթացքում: Էլեկտրոնային տեղեկատվության 

առկայությունը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կապը անհրաժեշտություն է առաջացնում 

գնալու հիմնավոր բարեփոխումների ճանապարհով: 

Հաշվետու ուսումնական տարում գրադարանի համար գնվել է 44 անուն գրականություն, 

որից 29-ը  իրավագիտության մասնագիտական գրականություն, 15-ը  անգլերեն լեզվի 

մասնագիտական գրքեր ո ւ  սկավառակներ: Ֆոնդը համալրվել է նաև  նվիրատվության միջոցով, 

Ռուսաստանի Դաշնության ԱՊՀ մասնակից պետությունների հումանիտար համագործակցության 

միջպետական հիմնադրամը «Գորիսը ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք» միջոցառման 

շրջանակներում 140 անուն ռուս դասական ու ժամանակակից գրականություն, ինչպես նաև ռուսաց 

լեզվի մասնագիտական գրականություն է նվիրաբերել ԳՊՀ գրադարանին: 

2017թ. Գորիսի պետական համալսարանի 50-ամյակին նվիրված «Սյունիքը կրթության և 

մշակույթի օջախ» գիտաժողովի մասնակիցները գրադարանին են նվիրաբերել մոտ 30 անուն 

մասնագիտական ու գեղարվեստական գրականություն: Եղել են նաև նվիրատվություններ 

առանձին անձանց կողմից:  
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Գրադարանի ֆոնդը հիմանակնում համալրվում է գնումների միջոցով:  

ԳՊՀ-ի կայքէջում պարբերաբար տեղադրվում է նոր ստացված գրականության  

մատենագիտական տեղեկագիրը: 

ԳՊՀ գրադարանը համագործակցում է Հայաստանի ազգային գրադարանի հետ, որի 

շրջանակներում ԳՊՀ գրադարանն ամեն տարի ներկայացնում է հաշվետվություն  գրադարանային 

հագեցվածության մասին, միջգրադարանային աբոնենտով օգտվում նրա հարուստ ֆոնդերից: 

Գրադարանի հագեցվածության մասին ցուցանիշները  հրատարակվում են «Հայաստանի 

գրադարաններ» մատենաշարում: 

Հաշվետու տարում գրադարանի ընթերցողների հաճախումների թիվը կազմել է 21.400, 

գրատածքը՝ 32.300 միավոր: 

Էլեկտրոնային տարբերակով գրականության տածք-փոխանցումը  68 էլեկտրոնային գիրք:  

Գրադարանից օգտվողների թիվը 520 է՝ 
 բակալավրիատի ուսանողներ – 370 

 մագիստրատուրայի ուսանողներ – 22 

 դասախոսներ – 84 

 այլ աշխատողներ – 44 

Գրադարանը 2017-2018 հաշվետու տարում ունեցել է 5 աշխատակից:  

 

14. ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐ 

 

     Գորիսի պետական համալսարանի հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության 

բաժինը 2017-2018 ուստարում իրականացրել է տարաբնույթ գիտական, կրթադաստիարակչական, 

ճանաչողական, տեղեկատվական միջոցառումների ու ծրագրերի կազմակերպում ու լուսաբանում, 

ապահովել շահակից կազմակերպությունների հետ արդյունավետ համագործակցություն: 

     Բաժինն աշխատանքներ է իրականացրել հիմնականում հետևյալ ուղղություններով. 

 ներբուհական իրադարձությունների լուսաբանում և իրազեկում մարզային ու 

հանրապետական ԶԼՄ-ներով, 

 տեսաֆիլմերի, գովազդային հոլովակների ու բուկլետների, հայտարարությունների 

պատրաստում, 

 «Լրատու Գորիսի պետական համալսարանի» եռամսյա պաշտոնաթերթի հրատարակում, 

 համալսարանի պաշտոնական կայքէջի, ֆեյսբուքյան էջի վարում ու թարմացում, 

 ֆոտոարխիվավորում, 

 հանրային կապերի ոլորտում համագործակցության ակտիվացում: 

 

     2018թ. հունվարի 16-ին Գորիսի պետական համալսարանի հավատարմագրման մասին 

ՈԱԱԿ-ի (Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի) 

փորձագիտական զեկույցում ԳՊՀ-ի հավատարմագրման զեկույցի 8-րդ չափանիշին` 

(«Հասարակական պատասխանատվությունը») տրվել է դրական գնահատական, միևնույն 

ժամանակ առանձնացվել են բաժնի գործունեության թույլ կողմերը, որոնք արձանագրվել են ԳՊՀ-ի 

թերությունների շտկման պլանում: 

 2018թ. հունիսին Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժնի ու 

հավատարմագրման գործընթացի «Հասարակական պատասխանատվություն» չափանիշում 

ընդգրված անդամների կողմից ՀԿԼ բաժնի թերությունների շտկման համար ներկայացվել է 
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գործողությունների պլան, որոնք, ըստ ժամանակահատվածների, իրականացվել կամ  

իրականացման փուլում են: 

      Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀԿԼ բաժնի կողմից ինչպես բուհի պաշտոնական 

մեդիահարթակում, այնպես էլ այլ հարթակներում հրապարակվել է  73  տեղեկատվություն, 45 

գովազդային հրապարակումներ ու հայտարարություններ: Կայքի «Փաստաթղթեր» բաժինը 

համալրվել է 12 իրավական փաստաթղթերի ներբեռնումով: 

       2017-2018 ուստարում զգալիորեն ավելացել են պաշտոնական կայքի դիտումների թիվն ու, 

ըստ հետևող երկրների, հետևորդների քանակը:  

 

 
 

Նկար 1. 2017-2018թթ. ԳՊՀ-ի կայքի տարեկան դիտումների քանակը 

 

       Կայքի լրահոսի թեմատիկան տարբեր է` պաշտոնական, գիտական, կրթամշակութային, 

մարզական և այլն: Կայքի նյութերը տեղադրվում են նաև ռուսերեն և անգլերեն տարբերակներով, 

սակայն թարգմանական գործընթացը դեռևս լիարժեք չի իրականացվում:  

       Սոցցանցում ակտիվորեն գործել է ԳՊՀ-ի ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջը: Այս հարթակում 

ևս նախորդ տարիների համեմատությամբ ավելացել են ինչպես հրապարակված նյութերի քանակը, 

այնպես էլ էջի հավանումները (2016-2017 թթ.` 1967, 2016-2017թթ.` 2175): 

 
Նկար 2. 2017-2018թթ. համալսարանի ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջի տարեկան հավանումների 

քանակը 
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        Ֆեյսբուք սոցիալական ցանցում ակտիվ գործում է նամակների բաժինը. բազմաբնույթ 

հարցերով էջին դիմում են ինչպես բուհի ուսանողները, այնպես էլ դիմորդներն ու համագործակցող 

կազմակերպությունների աշխատակիցները: 

        ՀԿԼ բաժնի հետ համագործակցել և համալսարանի պաշտոնական կայքէջի նյութերն իրենց 

էջերում հրապարակել են բազմաթիվ կայքեր (www.hraparak.am, www.armlur.am, www.slaq.am, 

www.syuniacyerkir.am, www.vorotan.am, www.mirhav.blogspot.com, www.syunik-smh.blogspot.com, 

www.gmg.do.am և այլն): Իրենց հաղորդումներում ԳՊՀ-ին անդրադարձել են մարզային «Սոսի» 

հեռուստաընկերությունն ու համացանացային հեռարձակում ունեցող TVADSTUDIA-ն: 

        Նշենք, որ 2017-2018 ուստարում ԳՊՀ-ի «Սյունիքի հոգևոր և նյութական ժառանգությունը» 
գիտական ծրագրի մասին նյութերը հրապարակվել են ծրագրի պաշտոնական բլոգում` 

www.syunik-smh.blogspot.com, որտեղից պարբերաբար հրապարակումներ են ներկայացվել  ԳՊՀ-ի 

ֆեյսբուքյան ջում: 

 Հաշվետու տարում ԳՊՀ-ն ունեցավ օրհներգ (խոսքերի հեղինակ  Տիգրան Գրիգորյան, 

երաժշտությունը   Արկադի Շեկունցի), որը ԳՊՀ տարբերանշանի հետ ամբողջացրեց համալսարանի 

խորհրդանշանների շարքը և զետեղվեց կայքէջում:  

 
 

ԳՊՀ ՕՐՀՆԵՐԳԸ 

Սյունյաց չքնաղ լեռնաշխարհի 

Դու` գիտության մեր կաճառ, 

Ուսումնատենչ սերունդների` 

Մեր հոգևոր սուրբ տաճար… 

 

Դու` մեր ազգի ոգուց հառնած 

Լույսի օջախ նորօրյա, 

Դու` Տաթևի վերածնված 

Համալսարան մերօրյա… 

 

Դու` հայաշունչ երազների 

Անրջածուփ անդաստան, 

Ուսման ծարավ հոգիների` 

Նվիրական մեր ոստան… 

        Ընդհատումներով է լույս տեսել «Լրատու Գորիսի պետական համալսարանի» 
պաշտոնաթերթը, հաշվետու տարում ունեցել ենք 2 տպագիր համար, որոնց բաշխվածությունն 

http://www.hraparak.am/
http://www.armlur.am/
http://www.slaq.am/
http://www.syuniacyerkir.am/
http://www.vorotan.am/
http://www.mirhav.blogspot.com/
http://www.syunik-smh.blogspot.com/
http://www.gmg.do.am/
http://www.syunik-smh.blogspot.com/
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իրականացվել է լիարժեք կերպով: Հաշվետու տարում տպագիր պարբերականներից Գորիսի 

պետական համալսարանին անդրադարձել են «Սյունյաց երկիր»-ը, ԵՊՄՀ 

պաշտոնաթերթը(«Մանկավարժական համալսարան»), «Գործընթաց» թերթը, «Armenian vip 
business» ամսագիրը, «Մաշտոց» հասարակական, կրթամշակութային, հայագիտական հանդեսը: 

 

 
 

Աղյուսակ 1. Հանրային միջոցառումների աղյուսակ 

 

Բովանդակություն Քանակ 

95 

Միջազգային, հանրապետական 

գիտաժողովներ, ՈՒԳԸ 

նստաշրջաններ, գիտական 

նվաճումներ 

7 

Բուհական առօրյան ներկայացնող 

լրահոս (դասընթացներ, 

քննարկումներ) 

60 

Ամենամյա միջոցառումներ 

(ուսանողական տոմսերի, 

շնորհակալագրերի, դիպլոմների 

հանձնման արարողություններ), 

տոներ, հիշատակի օրեր 

18 

Միջազգային 

համագործակցություն Erasmus+ , 

LNSS կրթական ծրագրերի 

շրջանակներում 

10 

 

15. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 Հաշվետու տարում համալսարանի սոցիալական ոլորտի գործունեությունն ընթացել է 

ինչպես համալսարանի խորհրդի, այնպես էլ ԳՊՀ-ի ստրատեգիական պլանի նախագծի 

հանձնարարականներով, որոնցով հաստատվում են համալսարանի սոցիալական ծրագրերի 

հիմնական ուղղությունները, նշում այդ ծրագրերի իրականացման անհրաժեշտ միջոցառումների 

ձևավորման և սոցիալական ծրագրերի իրականացման ուղիներն ու ոլորտի զարգացման 

հեռանկարները: Որոշումները պարունակում են նաև համակարգային բնույթի հարցադրումներ՝ 
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գիտաուսումնական գործունեության սոցիալական ու մասնագիտական երաշխիքների 

ապահովագրման և մասնագիտական երաշխիքների ապահովման առումով: 

 Սոցիալական ծրագրերը համալսարանի գործունեության կարևորագույն բաղկացուցիչն են և 

ուղղված են սոցիալական ինֆրակառուցվածքների զարգացմանը: 

15.1. Ուսումնական մասնաշենքերի հիմնական ու ընթացիկ վերանորոգում, կենսաապահովման 

համակարգեր, սանհիգիենիկ պայմանների ապահովում և բարեկարգում. 

15.1.1. Հիմնական և ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ, 

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում համալսարանում իրագործվել են ընթացիկ որոշակի 

վերանորոգման աշխատանքներ. 

 Կահավորվել է թիվ 2 մասնաշենքում «Heritag» ծրագրով  նախատեսված   լաբորատորիան, 

 Ընթացիկ նորոգման են ենթարկվել թիվ 2 մասնաշենքի կաթսայատան գազայրիչները և ջրի 

խողովակները, 

 Ամբողջությամբ փոխվել է գրադարանի ջրամատակարարման խողովակաշարը՝  դիտահորց 

մինչև մասնաշենք,    

 Բարեկարգվել է թիվ  2 մասաշենքի բակային տարածքը, տեղադրվել է ցայտաղբյուր, 

 Ամբողջությամբ վերանորոգվել է թիվ 2 մասնաշենք տեղափոխված կենսաբանության 

լաբորատորիան, 

 Թիվ 1 մասնաշենքում մասնակի վերանորոգվել են չորս լսարաններ, 

 Թիվ 1 մասնաշենքում ուժեղ քամուց վնասված 30 քառ. մ տանիքը վերանորոգվել է՝ 
թիթեղապատվել է և ներկվել, 

 Թարմացվել են թիվ 1 մասնաշենքի տանիքի մետաղյա կապերը, 

 Գրադարանի երկրորդ հարկում գտնվող երկու լսարանների վթարային վիճակում գտնվող 

չորս փայտե պատուհանները փոխարինվել են մետաղապլաստե պատուհաններով, 

 Վերանորոգվել են գրադարանի նախամուտքը և երկու սենյակները, 

 Մասնակի վերանորոգվել է գրադարանի սանհանգույցը:  

 Ուսումնական մասնաշենքերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքնրը կրում են մշտական 

բնույթ: 

   15.1.2. Նյութատեխնիկական մատակարարում 

  Հաշվետու ժամանակաշրջանում համալսարանի նյութատեխնիկական մատակարարումն 

իրականացվել է ինչպես արտաբյուջետային միջոցների, այնպես էլ գրանտային ծրագրերի հաշվին՝ 
համաձայն տարեկան հաստատված գնումների պլանի: 

Համալսարանի արտաբյուջետային միջոցների հաշվին հաշվետու ժամանակաշրջանում 

ձեռք են բերվել. 
 Գրասենյակային ապրանքներ  ու նյութեր – 708,3 հազար դրամ,  

 Տնտեսական ապրանքներ ու նյութեր – 980,3 հազար դրամ, 

 Ընթացիկ նորոգման շինարարական նյութեր – 785,4 հազար դրամ, 

 Սարքեր և սարքավորումներ  – 11427,3 հազար դրամ,  

 Վառելիք – 2025,0 հազար դրամ, 

 Գրականություն - 119,1 հազար դրամ:  

 

15.2. Կենսաապահովման համակարգեր 

    15.2.1. Ջրամատակարարում և ջրահեռացում 

Համալսարանի բոլոր մասնաշենքերը ապահովված են մշտական խմելու ջրով: Տարվա 

ընթացքում իրագործվող սպասարկման ու մասնակի նորոգման աշխատանքների շնորհիվ 
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ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերը գործում են անխափան ռեժիմով: 

Ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համար ծախսը կազմել է  682,0 հազ.դրամ՝ նախորդ 

տարվա 495,5 հազար դրամի դիմաց: Այստեղ ծախսի մեծացումը հիմնականում պայմանավորված է 

հին, մաշված խողովակների վթարային դեպքերի աճով: 

   16.2.2. Էլեկտրամատակարարում և կապ 

 2018թ.-ի ընթացքում էլեկտրամատակարարման, հեռախոսային և ինտերնետ կապի 

ծառայությունները գործել են առանց էական ընդմիջումների: 

Կարճաժամկետ անջատումները, կապված ընթացիկ նորոգման ու սպասարկման 

աշխատանքների իրականացման հետ, չեն ազդել բնականոն գործունեությանը: 

Ընթացիկ ժամանակահատվածում համալսարանում ծախսվել է 58383 կվտ 

էլեկտրաէներգիա՝ 2359,1 հազ. դրամ գումարով՝ նախորդ տարվա 71580կվտ-ի դիմաց՝ 2941,8  

հազար դրամ գումարով, ինչը հիմնականում պայմանավորված է տաք եղանակներով, որի 

արդյունքում էլեկտրական տաքացուցիչներ քիչ են օգտագործվել լսարաններում, քան անցած 

տարվա նույն ժամանակահատվածում էր:  

  

  15.2.3. Ջեռուցում 

 2018թ. ջեռուցման ժամանակաշրջանում ջեռուցվել են ուսումնական թիվ 1 և թիվ 2 

ուսումնական մասնաշենքերը, գրադարանի մասնաշենքը: Կապված գիշերօթիկ դպրոցի 

կարգավիճակի փոփոխությոն հետ՝ ընթացիկ տարվա չորրորդ եռամսյակում չի ջեռուցվել այդ 

տարածքւոմ գտնվող՝ ԳՊՀ-ի կողմից օգտագործվող լսարանները: Նշված մասնաշենքերից լիարժեք 

ջերմաստիճանային պայմաններ չի ապահովվում թիվ 2 ուսումնական մասնաշենքում՝ 
պատուհանների ու դռների անորակ վիճակի պատճառով, ինչպես նաև գիշերօթիկ դպրոցի 

տարածքի լսարանները, ուստի որոշ  լսարաններում օգտագոծում ենք էլեկտական 

տաքացուցիչներ: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում համալսարանում ծախսվել է 36,48 հազար մ3 գազ՝ 5070,72  

հազ. դրամ գումարով՝ նախորդ տարվա  31,9  հազար մ3-ի գազի դիմաց, որը կազմել է  4442,3 հազար 

դրամ գումար: Այստեղ ծախսի մեծացումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ օրվա 

ընթացքում ավելի մեծ ժամանակահատված են աշխատել կաթսայատները: 

   15.2.4. 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 ու կանաչապատման աշխատանքներ: 

15.2.5. Նախատեսվող աշխատանքներ 

  Համալսարանում առկա են սոցիալական ոլորտի լուծում պահանջող որոշակի խնդիրներ:  

 Ուսումնական նորմալ պայմանների ապահովման գործում հրատապ է մնում  թիվ 2 

ուսումնական մասնաշենքի փայտյա պատուհանների փոխարինումը մետաղապլաստե 

պատուհաններով, իսկ հնարավորության դեպքում կարիք կա ամբողջական վերանորոգման: 

 Վերանորոգման որոշակի աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտություն կա 

համալսարանի գրադարանի մասնաշենքում, ճաշարանում: Հաշվետու ուսումնական տարում, 

ինչպես անցած տարում, չի հաջողվել աշխատեցնել ուսանողական ճաշարանը, չնայած ԿԳ 
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նախարարությունն էլ է քայլեր ձեռնարկել՝ այն վարձավճարով տրամադրելու որևէ 

կազմակերպությոան: 

 

16. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

16.1.  2018թ  ճշտված  եկամուտների  և  ծախսերի  նախահաշիվը  և  նրա  կատարողականը 

Հաշվետու տարում համալսարանն իր ֆինանսատնտեսական գործունեությունն 

իրականացրել է ինչպես պետական բյուջեից ստացվող միջոցների, այնպես էլ արտաբյուջեից  

ստացվող միջոցների հաշվին:   

Աղյուսակ 16.1.1–ում բերված է Գորիսի պետական  համալսարանի 2018թ.եկամուտների 

ճշտված նախահաշիվը և նրա  կատարողականը`  

                           

       Աղյուսակ 16.1.1                       

հ/հ Եկամտի անվանումը 
Տարեկան 

նախահաշիվ 
Կատարողական % 

1. 
Դրամական  միջոցների մնացորդը 

տարեսկզբին 
80825.4 80825.4 100.0 

2. 
Ընթացիկ տարվա  մուտքեր, այդ 

թվում 
306520.9 306457.4 99.98 

2.1 Պետական  բյուջեից, այդ թվում 67518.4 67518.4 100.0 

2.1.1 Ուսման վարձ 51641.0 51641.0 100.0 

2.1.2 Կրթաթոշակ 4855.5 4855.5 100.0 

2.1.3 Գիտ.թեմաների ֆինանսավորում 11021.9 11021.9 100.0 

2.2 
Արտաբյուջետային մուտքեր, այդ 

թվում 
239002.5 238939.0 99.97 

2.2.1 Վճարովի ուսուցում 231200.0 231136.5 99.97 

2.2.2 Այլ աղբյուրներ 7802.5 7802.5 100.0 

3. Ընդամենը  եկամուտներ 387346.3 387282.8 99.98 

 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 16.1.1-ից, 2018թ.-ին պետական բյուջեով նախատեսվել էր 67518.4 

հազ. դրամ, այդ թվում՝  ուսման վարձ՝ 51641.0 հազ. դրամ (ներառում է վճարովի համակարգի՝ ՀՀ 

օրենքով սահմանված արտոնություններ ունեցող ուսանողների ուսման վարձի լրիվ 

փոխհատուցումը` 4653.3 հազ. դրամ, սոցիալապես անապահով ընտանիքների, ինչպես նաև 

սահմանամերձ համայնքների ուսանողների ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումը`6033.5 

հազ.դրամ դրամ), կրթաթոշակ՝ 4855.5հազ. դրամ, գիտական թեմաների ֆինանսավորում՝ 11021.9 

հազ. դրամ: Վերջինս ընդգրկում է «Սյունիքի  նյութական և հոգևոր ժառանգությունը»  ծրագրի  

իրականացման համար 9521.9 հազ.դրամ, ինչպես  նաև  ծրագրի մեջ ներգրավված 

գիտաշխատողների գիտական աստիճանի համար տրվող հավելավճարների վճարման 
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պարտավորությունները (3 գիտության թեկնածու և 1 գիտության դոկտոր)`1500.0 հազ դրամ 

գումարով: Ֆինանսավորումն իրականացվել  է միջին տարեկան 77.6 պետպատվերային  և ուսման  

վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ արտոնություններ ունեցող միջին տարեկան 17 ուսանողների 

համար: Ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցում  պետ.բյուջեից տրվել է վճարովի համակարգում 

սովորող 58 ուսանողի: Պետբյուջետային ֆինանսավորման պլանը   կատարվել է 100%-ով:  

Ճշտված նախահաշվով արտաբյուջետային մուտքերը տարվա ընթացքում պլանավորվել էր 

239002.5 հազ. դրամ, կատարողականը կազմել է  99.97%, կամ 238939.0 հազ. դրամ: Նշենք, որ այդ 

մուտքերն իրենց մեջ ներառում են ինչպես վճարովի ուսուցումից ստացված մուտքերը՝ 231136.5 

հազ.  դրամ, այնպես էլ այլ աղբյուրներից ստացված մուտքերը` 7802.5 հազ.դրամ: Վերջինս 

արտաբյուջետային մուտքերի մեջ կազմել է 3.3% , 96.7%-ը կազմել են վճարովի ուսուցումից 

ստացված մուտքերը:  

Այլ աղբյուրներից ստացված մուտքերն, ըստ իրենց կազմի և կառուցվածքի, ունեն  հետևյալ 
պատկերը`  

Աղյուսակ  16.1.2. 2018թ.-ին այլ աղբյուրներից ստացված մուտքերն ըստ իրենց կազմի   և 

կառուցվածքի  

հ/հ 

 

Այլ  աղբյուրներից  ստացված  ընթացիկ   

մուտքեր 

Գումարը, 

հազ.դրամ 

Կառուցվածքը,% 

1. Դրամաշնորհ HERITAG  1998.9 25.6 

2. Դրամաշնորհ MAHATMA 1966.6 25.2 

3. Բանկային տոկոսագումար 287.2 3.7 

4. 

 

 

Տարածքի սպասարկման վճար  

(«Յուքոմ»-ի և  «Վեոն Արմենիա» ՓԲԸ-

ի կողմից) 

1527.8 19.6 

5. 

 

Արտարժույթի փոխարժեքային  

տարբերությունից եկամուտ 

1122.3 14.4 

6. Ընդունելությունից հավաք. գումար 834.1 10.7 

7. 

 

Ամփոփիչ ատեստավորման  

վերահանձնման գումար՝ ըստ 

կրեդիտների  

56.0 0.7 

8. Այլ  մուտքեր 9.6 0.1 

 Ընդամենը 7802.5 100.0 

 

Այլ աղբյուրներից ստացված ընթացիկ մուտքերի կառուցվածքում ամենամեծ տեսակարար  

կշիռը  կազմել են դրամաշնորհային ծրագրերից ստացված գումարները`50.8% կամ 3965.5 

հազ.դրամ: Ինչպես տեսնում ենք, ֆինանսական միջոցների գերակշիռ մասը գոյանում է ուսման 

վարձերից: ԳՊՀ-ն հիմնական ուսումնական գործունեությունից ստացվող մուտքերից բացի այլ 
կայուն ֆինանսական ներհոսքեր  չունի: 
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Դրամական միջոցների մնացորդի հետ միասին համալսարանի ընդհանուր նախահաշվային 

եկամուտը կազմել է 387346.3 հազ. դրամ, փաստացի եկամուտները կազմել են ընդամենը  

387282.8հազ. դրամ: Եկամուտների կատարողականը կազմել  է 99.98% :  

Ինչպես երևում է գծանկար 1-ից, եկամուտների ընդհանուր կառուցվածքում  բյուջետային 

ֆինանսավորումը կազմել է 17.4%, արտաբյուջետային միջոցները` 61.7%, դրամական միջոցների 

մնացորդը տարեսկզբին`  20.9%:    

 

Գծանկար 1.   2018թ-ի եկամուտների կատարողականի գրաֆիկական պատկերը 

17.4

61.7

20.9

Բյուջետային ֆինանսավորում

Արտաբյուջետային միջոցներ

Դրամ. միջոցների մնացորդը տարեսկզբին

 

Աղյուսակ 16.1.3.-ում բերված է 2014-2018թթ. ժամանակահատվածում եկամուտների փոփոխման 

դինամիկան:  

Աղյուսակ 16.1.3.  Եկամուտների փոփոխման դինամիկան 2014-2018թթ. 

N  2014 2015 2016 2017 2018 

1. 

Դրամական  

միջոցների մնացորդը 

տարեսկզբին 

64574.4 51187.7 46454.5 60652.2 80825.4   

15.6% 13.6% 11.4% 15.5% 15.3% 

2. 
Ընթացիկ տարվա  

մուտքեր, այդ թվում 
348091.2 325004.1 359288.0 331049.0 306457.4 

2.1 
Պետական բյուջեից,           

այդ թվում 

56839.4 65451.3 66995.6 70268.4 67518.4    

13.8% 17.4 16.5% 17.9%  17.4% 

2.1.1 Ուսման վարձ 42123.0 47564.6 49786.8 53442.8 51641.0 

2.1.2 Կրթաթոշակ 3884.6 4294.8 4766.2 5133.0 4855.5 
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Ինչպես երևում է աղյուսակից, 2018թ.ին ընդամենը եկամուտները 2017թ.-ի  

համեմատությամբ նվազել են 4418.4 հազ.դրամով կամ 1.1%-ով: 2018թ. տարեսկզբին  հաստատված 

նախահաշվով վճարովի  ուսուցումից պլանավորվել էր 245475.0  հազ. դրամ, այլ աղբյուրներից՝ 
8500.0 հազ.դրամ: Փաստացի կատարողականը կազմել է համապատասխանաբար 231136.5 

հազ.դրամ և 7802.5 հազ.դրամ: Եկամուտների  վերլուծությունը  ցույց  է  տվել,որ դա  հիմնականում 

կապված է եղել  մեծ թվով  ուսանողների  հեռացման հետ: 2018թ. ֆինանսական տարում ընդհանուր 

առմամբ համալսարանից  ազատվել են  68 ուսանողներ: 

2014-2018թթ. պետբյուջից ֆինանսավորվող ուսման վարձի փոփոխման դինամիկան  բերված 

է հետևյալ աղյուսակում` 

 

Աղյուսակ 16.1.4 2014-2018թթ. պետական բյուջից ֆինանսավորվող ուսման վարձի փոփոխման 

դինամիկան 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Պետ.պատվերային  

ուսանողների ուսման  

վարձ 

31453.9 38257.5 40366.8 43369.6 40954.2 

ՀՀ օրենքներով 

սահմանված 

արտոնություններ  

ունեցող  ուսանողների   

ուսման  վարձի  լրիվ  

փոխհատուցում 

7476.7 5675.6 5600.0 5519.7 4653.3 

Մասնակի  

փոխհատուցում 

3192.4 3631.5 3820.0 4553.5 6033.5 

Պետպատվերային 

ուսանողների միջին  

տարեկան  քանակ 

60 71 80 82 77.6 

 Միջին տարեկան 

1պետպատվերային  

ուսանողին  ընկնող  

ֆինանսավորման  չափ 

524.2 538.8 504.6 528.9 527.8 

2.1.3 

Գիտ. թեմաների 

ֆինանսավորում և միջ. 

կոնֆերանսի գումար 

10831.8 12841.9 12442.6 11692.6 11021.9 

2.2 

Արտաբյուջետային   

եկամուտներ, այդ 

թվում 

291251.8 259552.8 292292.4 260780.6    238939   

70.6% 69.0 72.1% 66.6% 67.3% 

2.2.1 Վճարովի ուսուցում 257539.6 240558.2 253613.5 241726.5 231136.5 

2.2.2 Այլ աղբյուրներ 33712.2 18994.6 38678.9 19054.1 7802.5 

 
Ընդամենը  

եկամուտներ 
412665.6 376191.8 405742.5 391701.2 387282.8 
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Արտաբյուջետային եկամուտների գերակշիռ մասը` 96.7%-ը, կազմում են վճարովի 

ուսուցումից ստացված մուտքերը: 2018թ. արտաբյուջետային միջոցներից ուսանողների զեղչերի 

գումարները կազմել են 20199.2 հազ.դրամ (365 ուսանող): Պետության կողմից ուսանողական  

նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցում է տրամադրվել  6033.5 հազ.դրամի (58 

ուսանող): 

16.2. 2018 թ. ծախսերի նախահաշիվը և կատարողականը 

Աղյուսակ 16.2.1.  

           Ծախսերի  անվանումը 

Տարեկան 

նախահաշիվ Կատարողական % 

1 Ընթացիկ  Ծախսեր 314910.7 314850.5 99.98 

1.1 Աշխատավարձ   258883.3 258883.3 100.00 

 այդ  թվում՝    

1.1.1 նպաստ 3424.9 3424.9 100.0 

1.2 Կրթաթոշակ 4891.1 4891.1 100.0 

1.3 

Գրասենյակային  և  տնտեսական  

ծախսեր 1700.0 1688.6 99.33 

1.4 Գործուղման  ծախսեր 4306.7 4306.7 100.0 

1.5 

Տրանսպորտի  շահագործման և  

պահպանման  ծախսեր 2900.0 2842.3 98.0 

1.6 Կապի  ծառայությունների  ծախսեր 2200.0 2205.7 100.26 

1.7 

Էլեկտրաէներգիայի, վառելիքի  և   

ջեռուցման  ծախսեր 8700.0 8761.6 100.71 

1.8 

Ջրմուղ-կոյուղու ծառայությունների 

գծով  ծախսեր 750.0 722.4 96.32 

1.9 

Կոմունալ այլ ծառայությունների 

վճարներ 450.0 444.8 98.84 

1.10 Ընթացիկ  վերանորոգման  ծախսեր 800.0 785.4 98.18 

1.11 Հարկեր, տուրքեր 17446.3 17446.3 100.0 

1.12 

Այլ ծառայությունների, այլ 
ապրանքների ձեռք բերման և այլ 
ծախսեր   8900.0 8889.0 99.88 

1.13 

Արտարժույթի փոխարժեքային 

տարբերությունից  ծախսեր 2983.3 2983.3 100.0 

2 Կապիտալ  ծախսեր 12282.9 12282.9 100.0 

2.1 

Սարքերի  և  սարքավորումների  

ձեռքբերման ծախսեր 11427.3 11427.3 100.0 

2.2 Այլ  ակտիվների  ձեռքբերման  ծախսեր 855.6 855.6 100.0 

2.3 Կապիտալ  վերանորոգման  ծախսեր    
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  Ընդամենը  ծախսեր 327193.6 327133.4 99.98 

 Մնացորդը 01.01.2019 60152.7 60149.4 99.99 

 

2018թ. ճշտված նախահաշվով պլանավորվել էին 327193.6 հազ. դրամի ծախսեր: Ինչպես 

երևում է աղյուսակից, 2018-ի դրամարկղային ծախսը կազմել է 327133.4 հազ. դրամ: Ծախսերի 

կատարողականը կազմել է  99.98%; 

   «Աշխատավարձ» հոդվածով  կատարողականը կազմել է 258883.3 հազ. դրամ՝ այդ    թվում 

ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստ՝ 3424.9 հազ.դրամ: Առաջին անգամ 

աշխատողներին վճարվել է 13-րդ աշխատավարձ՝ ընդամենը 14873.8 հազ.դրամ: 

 «Կրթաթոշակ» հոդվածով ծախսերը կազմել են 4891.1 հազ. դրամ, այդ թվում՝ պետ. բյուջեից 

ֆինանսավորվել է 4855.5 հազ.դրամ: 35.6 հազ.դրամի կրթաթոշակ տրվել է արտաբյուջետային  

միջոցներից: 

«Գրասենյակային և տնտեսական ծախսեր» հոդվածով ծախսվել է  1688.6հազ, դրամ; 

«Գործուղման  և  ծառայողական  շրջագայության ծախսեր» հոդվածով ծախսը կազմել է 4306.7 հազ. 

դրամ, որից 3190.7 հազ.դրամը դրամաշնորհային ծրագրերի  շրջանակում; 

«Տրանսպորտային ծախսեր» հոդվածով ծախսվել է 2842.3 հազ. դրամ, որն իր մեջ ներառում է 

2025.0 հազ.դրամ  վառելիքի, 817.3 հազ.դրամ ավտոմեքենաների պահպանման և  սպասարկման 

ծախսեր: 

«Կապի ծառայությունների ծախսեր» հոդվածով դրամարկղային ծախսը ընթացիկ տարում 

կազմել է 2205.7 հազ. դրամ:  

 «Էլեկտրաէներգիայի, վառելիքի և ջեռուցման ծախսեր» հոդվածով դրամարկղային ծախսը 

կազմել է 8761.6 հազ. դրամ, որից էլեկտրաէներգիայի գծով ծախսը`2672.8 հազ.դրամ, գազի 

գծով`6088.8 հազ.դրամ: 

Ջրմուղ-կոյուղու ծառայությունների գծով դրամարկղային ծախսը կազմել է  722.4 հազ. դրամ: 

«Ընթացիկ վերանորոգման ծախսեր» հոդվածով ծախսը  կազմել է 785.4հազ.դրամ:  

«Այլ ծառայությունների և այլ ապրանքների ձեռք բերման ծախսեր» հոդվածով դրամարկղային 

ծախսը  կազմել  է  8889.0  հազ.  դրամ, որն ըստ կազմի հետևյալն է` 

 

Աղյուսակ 16.2.2. «Այլ  ծառայությունների և այլ  ապրանքների  ձեռք բերման  ծախսեր» 

 

հ/հ 

Այլ ծառայությունների և այլ ապրանքների ձեռք   

բերման ծախսեր 

Գումարը, 

հազ.դրամ 

 

1. 

Թերթերի և ամսագրերի  բաժանորդագրության և  

տպագրության  գումար 

511.4 

2. Գովազդներ, հայտարարություններ 205.0 

3. Պրակտիկա 1140.6 

4. 

 

Համակարգչային  սպասարման  ապրանքներ և   

նյութեր 

1016.1 

5. Ծաղիկներ  և  ծաղկեպսակներ 185.5 

6. Դեղորայք  և բժշկական պարագաներ 32.7 

7. Տեխ. անվտանգության փորձաքննություն և   316.6 
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 գազասպառման  համակարգի տեխ. սպասարկում 

8. Ներկայացուցչական  այլ  ծախսեր 128.0 

9. Գիտ.նյութերի տպագրություն 330.9 

10. Նյութական օգնություն 643.4 

11. Բարեգործություն 500.0 

12. Բանկային սպասարկում 59.0 

13. Սպորտային ապրանքներ 133.9 

14. Պայմանագրային   ծառայություն 320.0 

15. Դոմենի հաշվեգրում/Gorsu.am/  և հոսթինգ ծառայ. 70.2 

16. Սննդի և սուրճի  ընդմիջման  ծախսեր 608.1 

17. Հյուրանոցային վճար 130.0 

18. Հյուրասիրություն 512.6 

19. Դիպլոմների տպագրման  ծախսեր 862.8 

20. Չափագրման ծախսեր (N1  հատուկ  դպրոց) 250.0 

21. Այլ  ծախսեր 932.2 

 Ընդամենը 8889.0 

 

2018թ.-ի  ընթացքում «Կապիտալ ծախսեր» հոդվածով դրամարկղային ծախսը կազմել է 12282.9 

հազ. դրամ, այդ թվում սարքերի և սարքավորումների ձեռք բերման ծախսեր 11427.3 հազ.դրամ, այլ 
ակտիվների ձեռք բերման ծախսեր` 855.6 հազ.դրամ, այդ թվում  գրականություն` 119.1 հազ.դրամ: 

10060.0 հազ դրամի սարքեր և սարքավորումներ ձեռք են  բերվել LNSS դրամաշնորհային ծրագրի 

շրջանակներում: 

Հաշվետու տարում եկամուտների և ծախսերի համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս 

հետևյալը. 

 2018-ի տարեսկզբի մնացորդ` 80825.4 հազ. դրամ 

 ընթացիկ տարվա մուտքեր` 306457.4 հազ. դրամ 

 ընթացիկ տարվա ծախսեր 327133.4  հազ. դրամ 

 ընթացիկ տարվա մուտքերի գերազանցումը ծախսերի նկատմամբ (-20676.0 հազ.դրամ) 

 2018թ-ի տարեվերջի մնացորդը`60149.4 հազ. դրամ 

Տարեվերջի մնացորդի մեջ դրամաշնորհային ծրագրերի գծով մնացորդը կազմել է 3334.3   

հազ.դրամ: 

16.3.Աշխատավարձերի դինամիկան համալսարանում 

Յուրաքանչյուր բուհի հիմնական նպատակը կրթության բարձր որակի ապահովումն է: Այն 

ուղղակիորեն կապված է դասախոսների աշխատանքի վարձատրության մակարդակից: 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  տարիների ֆինանսական դժվարությունների հետ, 

2013թ-ից մինչև 2018թ. ապրիլի 1-ը  աշխատավարձերի բարձրացում չի կատարվել: 2018թ. ապրիլի 

1-ից աշխատավարձը բարձրացվել է միջինը 11 %-ով: 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատավարձերը, ըստ տարիների, հետևյալն է` 
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Աղյուսակ 16.3.1. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատավարձերը ըստ տարիների 

 

 

Աղյուսակ 16.3.2-ի տվյալներով՝ 2017-2018թթ.-ին հաշվարկված աշխատավարձերի՝ ըստ 

կազմի և կառուցվածքի վերլուծությունից երևում է, որ 2018թ.-ին 2017թ.-ի համեմատ 

աշխատավարձի ֆոնդը աճել է 9837.4 հազ.դրամով: Այդ աճը հիմնականում  պայմանավորված է 

նախորդ տարվա համեմատ պարգևատրության գումարների, ինչպես  նաև ժամավճարային ֆոնդի 

ավելացմամբ: 2018թ.-ին ԳՊՀ-ի գործունեության մեջ 1-ին  անգամ աշխատողներին վճարվել է 

տարեկան հավելյար վճար՝ 13-րդ աշխատավարձ՝ 14873.7 հազ. դրամ ընդհանուր գումարով: 2018թ. 

ապրիլի 1-ից աշխատակիցների աշխատավարձի բարձրացում կատարվեց 10 %-ով: Սակայն 

ինչպես նախորդ երկու տարիներին, այնպես էլ  ընթացիկ տարում հաստիքների օպտիմալացման, 

ինչպես նաև ուսումնական գործընթացում մի շարք ռեսուրսախնայողական աշխատանքների 

շնորհիվ 10 % բարձրացումից հետո անգամ 2017թ.-ի  համեմատ աշխատատավարձերի որոշ 

տեսակների գծով խնայողություն է ապահովվել: 
 

Աղյուսակ 16.3.2. 2017-2018թթ. հաշվարկված աշխատավարձն ըստ կազմի և կառուցվածքի 

(հազ.դրամ) 

 Աշխատավարձերի  տեսակները 2017 

Գումար 

% 2018 

Գումար 

% Շեղումն 

ըստ  

գումարի 

Շեղումն 

ըստ  %-ի 

1. Պրոֆեսորադասախոսական 112828.9 46.0 110714.2 43.4 -2114.7 -2.6 

2. Վարչական 38174.9 15.6 40627.8 15.9 2452.9 0.3 

3. Ուսումնաօժանդակ 21445.9 8.7 19436.5 7.6 -2009.4 -1.1 

4. Սպասարկող 41906.5 17.1 37200.0 14.6 -4706.5 -2.5 

5. Պարգևատրություն 8307.1 3.4 18458.1 7.2 10151.0 3.8 

6. ժամավճար 7148.9 2.9 13523.4 5.3 6374.5 2.4 

7. Գիտական  ծրագիր 9636.0 3.9 9000.0 

 

3.5 -636.0 -0.4 

8. 

9. 

Հավելավճար /գիտ.ծրագրի   

շրջանակում/ 

1500.0 0.6 1500.0 0.6 0.0 0.0 

10. 

 

Դրամաշնորհային ծրագրերի  

շրջանակում  աշխատավարձ 

3721.5 1.5 4061.6 1.6 340.1 0.1 

Պաշտոն 01.01.2014 01.01.2015 01.09.2016 01.01.2017 01.04.2018 

Պրոֆեսոր 211263 211263 212000 213500 234850 

Գիտությունների 

դոկտոր, դոցենտ 
179073 179073 180000 181500 197650 

Գիտությունների 

թեկնածու, դոցենտ 
159073 159073 160000 161500 177650 

Դասախոս 119535 119535 120000 121500 133650 

Գիտությունների 

թեկնածու, 

ասիստենտ 

133107 133107 134000 135500 148050 

Ասիստենտ 123107 123107 124000 125500 138050 
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11. 

 

Ընդունելության  

քննությունների 

697.0 0.3 682.5 0.3 -14.5 0.0 

 Ընդամենը 245366.7 100.0 

 

255204.1 100.0 9837.4 0.0 

 

01.01.2018թ-ի դրությամբ աշխատակազմի 1 հաստիքին ընկնող միջին ամսական  աշխատավարձը 

կազմում  է` 

                                                                                                                           Հազ.դրամ 

հ/հ Աշխատակազմ Հաստիքների  

քանակ 

Ամսական 

աշխատավարձի  

ֆոնդ 

1 հաստիքի 

միջին  ամսական 

աշխատավարձ 

1. Պրոֆեսորադասախոսական  կազմ 58.5 9628.0 164.6 

2. Վարչական  կազմ 21.5 3551.1 165.2 

3. Ուսումնաօժանդակ կազմ 18.5 1545.7  83.6 

4. Սպասարկող կազմ 37.3 3460.6 92.8 

 

Եզրակացություններ և առաջարկություններ 

 

 Բուհի եկամուտների   ընդհանուր կառուցվածքում  ամենամեծ տեսակարար  կշիռը  

կազմում են արտաբյուջետային եկամուտները, որի մեջ վճարովի ուսուցումից ստացված 

մուտքերը  կազմում են  96.7%, նախորդ  տարվա 92.7%-ի  փոխարեն: 

 Նախորդ տարվա համեմատ արտաբյուջետային եկամուտների մեջ վճարովի  ուսուցումից 

ստացվող մուտքերի տեսակարար կշիռը աճել է, այլ մուտքերինը՝  նվազել՝ կապված գործող 

դրամաշնորհային ծրագրերի ավարտի հետ: 

 Հիմնական ուսումնական գործունեությունից ստացվող մուտքերից բացի բուհը չունի այլ 
կայուն ֆինանսական ներհոսքեր: 

 2018թ.-ին միջին տարեկան 1 պետպատվերային ուսանողին ընկնող  ֆինանսավորման չափը 

համարյա պահպանել է նախորդ տարվա մակարդակը: Այն  կազմել է 527.8  հազ.դրամ:       

 2017թ.-ին, ինչպես նաև նախորդող 5 տարիներին բուհն ունեցել է պետական բյուջեից 

ֆինանսավորվող ընդամենը 1 թեմա հայագիտության բնագավառում: 

 2018թ. բուհի ռեսուրսային բազայի հարստացումը, ենթակառուցվածքների բարելավումը 

հիմնականում կատարվել է LNSS և HERITAG դրամաշնորհային  ծրագրերի շրջանակներում: 

 Աշխատավարձի գծով ծախսերը 2018թ. կազմել են ընդհանուր դրամարկղային ծախսերի 79.1 

%-ը, նախորդ տարվա 79.0 %-ի, իսկ 2016թ.-ի 82.5%-ի փոխարեն:  2018թ-ին բուհը պահպանել 
է նախորդ  տարվա մակարդակը՝ միաժամանակ աշխատակիցներին ապահովելով հավելյալ 
աշխատավարձ և միջինը 11 %-ով բարձրացում: 

 Վերջին 5 տարիներին, բացի նվազագույն աշխատավարձի պահպանումից, 

աշխատավարձերի  բարձրացում տեղի  չէր  ունեցել: Խնդիրը լուծվել է՝ շնորհիվ բուհի  

կողմից իրականացված ռեսուրսախնայողության: 

 2018թ. հաստիքների օպտիմալացման աշխատանքները, ինչպես նախորդ 2   տարիներին, 

կրել են  շարունակական  բնույթ: 
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Բուհի ֆինանսական բարելավման հետագա ուղիներն  են` 

 

 Ընդլայնել համալսարանի վճարովի ծառայությունների ձևերն ու հաշվեկշիռը բյուջեի   

եկամտային մասում, 

 Որոնել աշխատավարձի ֆոնդին  ուղղվող լրացուցիչ աղբյուրներ, 

 Մեծացնել բյուջետային  գիտական ֆինանսավորման ծավալները, 

 Օգտագործել միջազգային ֆինանսավորվող ծրագրերի հնարավորությունները, 

 Կենտրոնացնել համալսարանի բոլոր հնարավորությունները ուսուցման բոլոր ձևերով 2018-

2019  ուս.տարվա  ընդունելության պլանի  կատարումն ապահովելու համար, 

 Զարգացնել պայմանագրային հարաբերություններ պատվիրատու կազմակերպությունների  

հետ կադրերի պատրաստման գործում,  

 Իրականացնել ռեսուրսախնայողության ռեժիմ, 

 Հաստիքային քաղաքականության արդյունավետ վարումը դարձնել շարունակական 

աշխատանք:  

 

17. 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, կոնֆերանս համակարգ:  

Համալսարանի համակարգչային ցանցը պարունակում է՝ 
 150 համակարգիչ, որից 26-ը՝ շարժական, 

 50 տպիչ և պատճենահանող սարք, 2 պրոֆեսիանալ տպիչ սարք, 

 3 Wi Fi զոն և 3 ինտերնետային կապուղի, 

 1 Պլոտեր A1 չափի պրինտեր, 

 4 ինտերակտիվ գրատախտակ, 

 6 պրոեկտոր, 

 Տեսանկարահանող համակարգ:  

       Համալսարանի թիվ 1 և թիվ 2 մասնաշենքերը կապված են ներքին ցանցով: 

Համալսարանը կարևորում է համակարգչային ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

կիրառումն ուսումնական գործընթացում: 

18. ԲՈՒԺԿԵՏ 

       Բուժկետը սպասարկում է համալսարանի ուսանողներին և աշխատակազմին` 

անհրաժեշտության դեպքում ցուցաբերելով առաջին բուժօգնություն և ձեռնարկելով կանխարգելիչ 
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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 32.700 հազար դրամի դեղորայք և 

բժշկական պարագաներ: Օրվա ընթացքում տարբեր խնդիրներով բուժկետ են դիմում մոտ 10-ից 15 

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: 

 

 

19. 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՈՒ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 

(ՆԱԽԱԳԻԾ) 

 

 

Հոդվածի  միավորը 
 

1. 

Դրամական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին /01.01.2019թ./ 

 
60149.4 

2 Ընթացիկ տարվա մուտքեր 308632.7 

  այդ թվում` 
 

2.1 Պետական բյուջեից 64033.3 

  այդ թվում` 
 

2.1.1 Կրթաթոշակ 44468.1 

2.1.2 Ուսման վարձ 46638.9 

2.1.3 Գիտ. թեմաների ֆինանսավորում 12926.3 

2.2 Արտաբյուջետային մուտքեր 244599.4 

  այդ թվում` 
 

2.2.1 Վճարովի ուսուցում 242024.4 

2.2.2 Այլ աղբյուրներ 2575.0 

  Ընդամենը եկամուտներ 368782.1 

3 Ընդամենը ծախսեր 324811.4 

3.1 Ընթացիկ ծախսեր 319011.4 

3.1.1 Աշխատավարձ/այդ թվում նպաստ/ 258700.0 

3.1.2 Կրթաթոշակ 4550.0 

3.1.3 Գրասենյակային և տնտեսական ծախսեր 2490.0 

3.1.4 Գործուղման ծախսեր 3000.0 

3.1.5 Տրանսպորտի շահագործման և պահպանման ծախսեր 2875.0 
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3.1.6 Կապի ծառայության ծախսեր 1702.0 

3.1.7 Էլեկտրաէներգիայի և ջեռուցման ծախսեր 7589.6 

3.1.8 Ջրմուղ-կոյուղու ծառայությունների գծով ծախսեր 682.0 

3.1.9 Այլ կոմունալ ծառայությունների վճարներ 412.8 

3.1.10 Ընթացիկ վերանորոգման ծախսեր 10000.0 

3.1.11 Հարկեր, տուրքեր 15000.0 

3.1.12 Այլ ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր 12010.0 

3.2 Կապիտալ ծախսեր 5800.0 

3.2.1 Սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր 400.0 

3.2.2 Այլ ակտիվների ձեռք բերման ծախսեր 5400.0 

3.2.3 Կապիտալ վերանորոգման ծախսեր 
 

4 Մնացոևդը 01.01.2020թ.  43970.7 

 

Գորիսի  պետական  համալսարանի  2019թ.   եկամուտների և  ծախսերի նախահաշվով 

տարեսկզբի  մնացորդը կազմել  է 60149.4 հազ.դրամ:  Ընթացիկ տարվա  մուտքերը  պլանավորվել 
են 308632.7  հազ  դրամ,այդ  թվում մուտքեր պետական  բյուջեից 64033.3  

հազ.դրամ,արտաբյուջետային  մուտքեր՝ 244599.4 հազ.դրամ: Վերջինիս  մեջ վճարովի  ուսուցումից  

մուտքերը կազմում  են 242024.4  հազ.դրամ, այլ  աղբյուրներից  ստացվող  մուտքերը՝2575.0 

հազ.դրամ:2018թ.  տարեսկզբի  մնացորդի  հետ  համեմատած 2019թ. տարեսկզբի  մնացորդը  

պակաս է 20676.0 հազ.դրամով կամ 25.6 %-ով:2019թ.ընթացիկ  տարվա  մուտքերը ավել են նախորդ 

տարվա  մուտքերից 2175.3 հազ.դրամով կամ 0.7 %-ով,բյուջետային  մուտքերը պակաս են   3485.1  

հազ. դրամով կամ 5.2%-ով,արտաբյուջետային  մուտքերը ավել են 5660.4 հազ.դրամով կամ 2.4 %-

ով:Արտաբյուջետային մուտքերի մեջ գերակշիռ մասը  կազմում են վճարովի ուսուցումից  ստացվող  

մուտքերը,որը 2018թ.-ի  համեմատությամբ ավել է պլանավորվել 10887.9 հազ.դրամով կամ  4.7%-

ով: Վճարովի ուսուցումից ստացվող  մուտքերի  պլանավորման ժամանակ 2018թ.-ի ընդունելության  

ցուցանիշը հաշվարկվել է 2017թ. և 2018թ.փաստացի  ընդունելության միջինով; 

 Ընդամենը  եկամուտները կազմել են 368782.1 հազ.դրամ,որը նախորդ տարվա 

համեմատությամբ  պակաս է 18500.7 հազ.դրամով կամ  5 %-ով: 

 

ԳՊՀ 2018թ.եկամուտների փաստացի կատարողականը և 2019թ.պլանը 

 

N Հոդվածի  անվանում 2018 2019  

1 
Դրամական միջոցների 

մնացորդը տարեսկզբին 

80825.4  

15.3% 

60149.4  

16.3% 

2 
Ընթացիկ տարվա մուտքեր, 

այդ թվում՝ 
306457.4 308632.7 
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2019թ. ծախսերը  պլանավորվել  են  324811.4  հազ.դրամ նախորդ տարվա 327133.4 

հազ.դրամի  փոխարեն:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 
Պետական բյուջեից, 

այդթվում 

67518.4    

17.4% 

64033.3 

17.4% 

2,1,1 Ուսման    վարձ 51641.0 46638.9 

2,1,2 Կրթաթոշակ 4855.5 4468.1 

2,1,3 
Գիտ. Թեմաների 

ֆինանսավորում 
11021.9 12926.3 

2.2 
Արտաբյուջետային 

եկամուտներ,այդթվում 

238939  

67.3% 

244599.4 

66.3% 

2.2.1 Վճարովի ուսուցում 231136.5 242024.4 

2.2.2 Այլ աղբյուրներ 7802.5 2575.0 

 Ընդամենըեկամուտներ 387282.8 368782.1 
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