
 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀՀ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

(ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ) ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ   

 (27.05.2019 – 15.06.2019թթ. հաշվետու ժամանակահատվածի վերաբերյալ) 

 

 

Հիմք ընդունելով ՀՀ ԿԳ նախարարի՝ հանրակրթական ուսումնական հաստատության 

ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու նպատակով վերապատրաստում 

իրականացնող կազմակերպություններին երաշխավորելու մասին 29.04.2019թ., հմ. 422-Ա/2 

հրամանը՝ 27.05.2019 – 15.06.2019թթ. հաշվետու ժամանակահատվածի վերաբերյալ 

ներկայացվում է ամփոփ հաշվետվություն վերապատրաստման գործընթացի 

կազմակերպման վերաբերյալ: 

 

1. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում համալասարանը երաշխավորվել է որպես  հանրակրթական 

ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու նպատակով 

վերապատրաստում իրականացնող կազմակերպություն (ՀՀ ԿԳ նախարարի հմ. 422-Ա/2 հրաման, 

29.04.2019թ.): 

 

2. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում համալասարանն իրականացրել է մեկ ընդունելություն՝ 2019թ. 

գարնանային հոսքի համար: Դասընթացին ներգրավվել է 2 ունկնդիր (առկա): 

 

3. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ 

Դասընթացներն իրականացվել են մոդուլային-կրեդիտային համակարգով՝ 110 ժամ 

ծանրաբեռնվածությամբ, որը ներառում է վերապատրաստման բովանդակության պարտադիր` 

իրավական, կառավարչական, մանկավարժական, հոգեբանական գիտելիքների, ինչպես նաև` 

ուսուցման մեթոդաբանության և գործնական կարողությունների ձևավորմանն ու ամրապնդմանն 

ուղղված բաղադրիչները, և կամընտրական դասընթացների առարկայախումբ (առաջարկվում է 

կամընտրական երկու մոդուլներ՝ 15 ժամի սահմաններում, որոնցից առանց լրացուցիչ վճարման 

դասընթացի մասնակիցը կարող է ընտրել մեկը): 

Պարտադիր դասընթացները ներառում են հինգ մոդուլներ՝ երեք կրեդիտ (95 ժամ) 

ուսումնական բեռնվածությամբ. 

1) Հանրակրթության բնագավառի օրենսդրություն, 

2) Իրավունքի հիմունքներ, 

3) Գնումների գործընթացի կազմակերպում, 

4) Կիրառական հաշվապահություն, 

5) Կիրառական մանկավարժություն և հոգեբանություն: 

Կամընտրական դասընթացները ներառում են երկու մոդուլներ՝ 15 ժամ ուսումնական 

բեռնվածությամբ. 

1) Տեքստային և գործարար փաստաթղթերի մշակման տեխնոլոգիա, 

2) Օտար լեզու հատուկ նպատակներով: 

Պարտադիր բաղադրիչի մոդուլներից հիմնականների իրականացումը կազմակերպվել է մի քանի 

վերապատրաստողների ներգրավմամբ:  

Վերապատրաստվողներն ապահովվել են անհրաժեշտ ուսումնական նյութերով: 
Կանոնավոր կերպով կազմակերպվել են իրավիճակային քննարկումներ, բանավոր հարցումներ,  

էլեկտրոնային (գրավոր) թեստավորումներ:  

 



4. ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ  

Հաշվետու ժամանակահատվածում շարունակաբար աշխատանքներ են տարվել ուսումնական 

գործընթացի բարելավման, ինչպես նաև ուսումնական ծրագրերի լրամշակման ուղղությամբ: 

Դասընթացի ավարտին ունկնդիրների շրջանում անցկացվել են որակի գնահատմանն 

ուղղված անանուն հարցումներ: Դրանց արդյունքներն համադրվել են աշխատակազմի կողմից 

իրականացրած դիտարկման արդյունքներին և նախաձեռնվել են որոշակի փոփոխություններ: 

Մշակման ընթացքում է հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման 

իրավունք (հավաստագիր) ստանալու նպատակով վերապատրաստման կազմակերպման 

ընթացակարգի/տեղայնացված տարբերակ/ նախագիծը: 

 

5. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում վերապատրաստման գործընթացում ներգրավվել են 

վերապատրաստող մասնագետներ Գորիսի տարածքային մանկավարժահոգեբանական 

աջակցության կենտրոնից (ԳՊՀ ռեկտորի 05.06.2019թ., թիվ 153 Ա հրաման), հանրակրթության 

ոլորտից (ԳՊՀ ռեկտորի 12.06.2019թ., թիվ 157 Ա հրաման), համալսարանի 

պրոֆեսորադասախոսական և վարչական կազմերի փորձառու մասնագետներ՝ 

հավատարմագրված փաստաբան, հավատարմագրված գնումների համակարգող, գլխավոր 

հաշվապահ, մանկավարժներ, հոգեբան, գ/թ-դոցենտ (ԳՊՀ ռեկտորի 27.05.2019թ., թիվ 142 Ա 

հրաման):  

 

6. ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐ, ԽՐԱԽՈՒՍԱՆՔՆԵՐ 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում՝ 

 Կարգապահական վարույթի միջոցներ չեն կիրառվել: 

 Խրախուսվել է մեկ աշխատակից. վերապատրաստման գործընթացը պատշաճ ձևով 

կազմակերպելու համար դասընթացի համակարգողը ստացել է դրամական պարգևատրում (ԳՊՀ 

ռեկտորի 08.07.2019թ., թիվ 192 Ա հրաման): 

 

7. ՎԿԱՅԱԳՐԵՐ, ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐ 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում՝ 

 Վերապատրաստման դասընթացի ընդհանուր ծրագրային ծավալի ուսուցման գործընթացի 

ավարտին ունկնդիրներին շնորհվել են վկայագրեր (ԳՊՀ ռեկտորի 19.06.2019թ., թիվ 162 Ա 

հրաման): 

 Վերապատրաստման դասընթացն իրականացրած վերապատրաստողներին շնորհվել են 

հավաստագրեր (ԳՊՀ ռեկտորի 19.06.2019թ., թիվ 163 Ա հրաման): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


