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ՆԱԽԱԲԱՆ 

 

ԳՊՀ կանոնադրությամբ և ռազմավարական ծրագրով սահմանված է հաստատության` 

կրթական ծրագրեր և գիտահետազոտական գործունեություն իրականացնելու նպատակը: Ըստ այդ 

նպատակի` բուհն իրականացնում է 24 կրթական ծրագիր` բավարարելու Սյունիքի մարզի 

աշխատաշուկայի պահանջարկի մի մասը, ինչպես նաև հանրապետության աշխատաշուկայի մի 

փոքր մասը: Հատկապես կարևորվում է մասնագիտորեն մրցունակ, համագործակցության ընդունակ 

և բազմակողմանի զարգացած կադրերի պատրաստումը: Գիտահետազոտական ոլորտում ևս 

հաստատությունն ունի կոնկրետ ռազմավարական խնդիրներ:   

2018-2019 ուսումնական տարում համալսարանի գործունեությունը բոլոր բնագավառներում 

իրականացվել է ԳՊՀ 2019-2023թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրին (ՌԾ) 

համապատասխան:  

Համալսարանի առաքելության և ռազմավարական նպատակների վերանայման նպատակով 

ռեկտորի դեռևս 08 նոյեմբերի 2017թ. 415/1-Ա հրամանով ձևավորվել էր աշխատանքային խումբ, որը 

համալսարանի շահակիցների հետ իրականացրել է արդյունավետ քննարկումներ՝ ԳՊՀ 

առաքելության և ռազմավարական նպատակների վերանայման և դրանք առավել իրատեսական ու 

չափելի դարձնելու նպատակով` գլխավորապես շեշտադրելով ԳՊՀ-ի կարևոր դերը 

տարածաշրջանի համար: Արդյունքում մշակվել է ԳՊՀ-ի 2019-2023թթ. զարգացման 

ռազմավարական ծրագիրը, որը սահմանում է Գորիսի պետական համալսարանի հնգամյա 

զարգացման գերակա խնդիրներն ու առաջնահերթությունները կառավարման տարբեր օղակներում:  

Ռազմավարական ծրագիրը մշակվել է ինստիտուցիանալ ինքնավերլուծության 10 չափանիշներին 

համահունչ, այսինքն` հաշվի են առնվել 2018թ. հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում 

մատնանշված թերությունների վերացման հնարավորությունները, որոնք էլ սահմանվել են որպես 

համալսարանի առաջանցիկ զարգացման խնդիրներ կառավարման տարբեր օղակներում: ԳՊՀ-ի 

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

ռազմավարական ծրագրի նախագծին, որը քննարկվել և հաստատվել է ԳՊՀ-ի կոլեգիալ 

կառավարման մարմնի՝ Խորհրդի 07.02.2019թ.-ի նիստում:  

Բուհի նոր ռազմավարությունը շատ ավելի իրատեսական է և նպատակ ունի խթանելու 

բուհի առաջընթացը: Որպես համալսարանի ռազմավարական պլանավորման փաստաթուղթ` այն 

բացահայտում է համալսարանի ներկան և փորձում է կանխատեսել ապագան` նախանշելով 

զարգացման համար առավել նպաստավոր ուղիները:  

2019-2023թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրում հստակեցվել է առաքելությունը և 

ներկայացվել հետևյալ կերպ. «Գորիսի պետական համալսարանն իր առաքելությունն է համարում` 

ա/տարածաշրջանի կրթության, մշակույթի, արդյունաբերության, իրավական դաշտի ու 

սպասարկման ոլորտի կարիքներին ու զարգացման հնարավորություններին համահունչ կրթական-

հետազոտական ծրագրերի ու ծառայությունների իրականացումը` աշխատաշուկայի 

պահանջներին համապատասխան մրցունակ մասնագետների պատրաստումը, համագործակցային 

ծրագրերի` պատշաճ մակարդակով իրականացումը, բ/ արտաքին ու ներքին շահակիցների հետ 

համագործակցության և հաշվետվողականության մշակույթի ձևավորումը, ինչը կնպաստի 

համալսարանի կողմից մատուցվող կրթական ծառայությունների թափանցիկությանը և կրթության  

որակի բարձրացմանը, գ/ կրթության բնագավառում առաջավոր փորձի փոխանակման, միջազգային 

համագործակցության. Կրթության բովանդակությանը և որակին ներկայացվող պահանջների ու 

չափանիշների ապահովումը, դ/բարեփոխումների ու նորամուծությունների ներդրման 

ճանապարհով բարձրագույն կրթության առաջանցիկ զարգացումը»:  

Ռազմավարական ծրագրում պահպանվել են համալսարանի զարգացման ռազմավարության 

հիմնական ուղենիշները, առաքելությունը, հաշվի են առնվել ժամանակի մարտահրավերները, ՀՀ 

կայուն զարգացման գերակայությունները, ինչպես նաև «Մասնագիտական կրթության որակի 

ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի կողմից հավատարմագրման գործընթացին 

ներկայացված հիմնական պահանջներն ու չափանիշները: Առաքելության ձևակերպումից պարզ է 

դառնում, որ այն համահունչ է Հայաստանի Հանրապետության կրթության որակավորումների 
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ազգային շրջանակին (ՈԱՇ), բայց առայժմ կրթական ծառայություններ է մատուցում միայն 

բակալավրի ու մագիստրոսի մակարդակներում` շնորհելով համապատասխան որակավորումներ: 

Համալսարանում առայժմ չի իրականացվում ՈԱՇ-ի երրորդ մակարդակի` հետազոտողի կրթական 

ծրագիրը, որի հիմնական պատճառը մարդկային ռեսուրսների բացակայությունն է. Միայն 

բնագիտական ոլորտում են առկա մարդկային որոշակի ռեսուրսներ՝ հետազոտողի ծրագիր 

իրականացնելու համար, ինչն առաջիկա խնդիր է:   

Համալսարանն այժմ իրականացնում է բարձրագույն մասնագիտական կրթություն՝ 25 

կրթական ծրագրերի՝ բակալավրի և մագիստրոսի որակավորման աստիճանների շնորհմամբ: 

Համալսարանը թողարկում է մանկավարժական, ճարտարագիտական, տնտեսագիտական, 

հասարակագիտական ուղղվածության մասնագիտություններ:  

Աշխատաշուկայի պահանջներին համահունչ ինչպես 2017-2018 ուստարում («Անգլերեն լեզու 

և գրականություն», «Կերպարվեստ»՝ բակալավրի կրթական ծրագրով, «Հատուկ 

մանկավարժություն», «Զբոսաշրջության կառավարում»` մագիստրոսի կրթական ծրագրով), այնպես 

էլ հաշվետու տարում («Սոցիալական մանկավարժություն»՝ մագիստրոսի կրթական ծրագրով) 

ներդրվեցին նոր մասնագիտություններ: Սակայն նոր մասնագիտությունների գծով դիմորդների 

հոսքը բավարար չէ, որի պատճառը տարածաշրջանային կրթական կարիքների ուսումնասիրման 

հստակ մեխանիզմների բացակայությունն է, գործատու-համալսարան կապի ոչ բավարար վիճակը, 

ամբիոններում մասնագիտական կողմնորոշման և մարքենտինգային գործունեության 

աշխատանքների կատարման ոչ արդյունավետ ընթացքը, ինչը բարելավման փուլում է:  

Համալսարանում ընթացող բարեփոխումները միտված են ՀՀ որակավորումների ազգային 

շրջանակի համադրելիության ապահովմանը` առաջիկա ռազմավարական գերակա խնդիր 

դիտարկելով նաև հետազոտողի կրթական ծրագրի ներդրումը` առկա մարդկային ռեսուրսներին 

համահունչ: 

Ռազմավարական ծրագրի հաստատումից հետո ձևավորվել է ռազմավարության հարցերով 

զբաղվող մոնիթորինգի հանձնաժողով` ռազմավարության ամբողջ առաջընթացը մշտադիտարկելու, 

խոչընդոտների մասին տեղեկացնելու, դրանց հաղթահարման ուղիները բացահայտելու, խնդիրների 

վերանայման առաջարկություններ կատարելու համար: 

Ըստ ժամանակացույց-պլանի՝ ՌԾ-ով նախատեսված բոլոր 10 նպատակների իրագործմանը 

միտված խնդիրների ուղղությամբ 2018-2019 ուսումնական տարում կատարվել են որոշակի 

աշխատանքներ:  

2020թ. հավատարմագրման առաջնահերթություններից ելնելով՝ արդյունավետ 

աշխատանքներ են իրականացվել ուսումնական գործընթացի բարելավման, ուսուցման 

տեխնոլոգիական հենքի կատարելագործման, կրթության բովանդակության հարստացման, 

կրթական ծրագրերի լրամշակման և նորացման, միջազգային չափանիշներին դրանց 

համապատասխանեցման, դասավանդման որակի բարձրացման և մեթոդների արդիականացման, 

համագործակցային կապերի ընդլայնման, տնտեսական ու ենթակառուցվածքների զարգացման և 

այլ ուղղություններովֈ  

Կատարվել են 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: Այսօր ԳՊՀ բոլոր ստորաբաժանումների գործունեության կանոնակարգման 

համար առկա է փաստաթղթային անհրաժեշտ հենք: 

ԳՊՀ գիտական խորհրդի 04.07.2019թ. նիստում ընդունվել է որոշում կառուցվածքային 

փոփոխություն անելու մասին, ինչի արդյունքում համալսարանում գիտական գործունեությունը 

կանոնակարգելու նպատակով ստեղծվել է գիտական կենտրոն: Հաստատվել է կենտրոնի 

կանոնակարգը, հստակեցվել են ԳՊՀ-ի հետազոտության ոլորտի գերակայությունները (հաստատվել 

է գիտական խորհրդի 26.12.2019թ. նիստում), մշակվել են գիտահետազոտական աշխատանքների 

արդյունավետության և արդիականության գնահատման գործիքներ, առաջընթացը չափագրող 

մեխանիզմներ: 
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    ԳՊՀ 2018-2019 ուստարվա հաշվետվություն 

Հաշվետու տարում ԳՊՀ-ն շարունակել է արդյունավետ կերպով իրականացնել ՀՀ ԿԳՄՍՆ 

Գիտության կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող «Սյունիքի հոգևոր և նյութական ժառանգությունը» 

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

ուսումնասիրել և հանրությանը ներկայացնել Սյունիքի պատմամշակութային ժառանգությունը: 

Ծրագրի շրջանակում հաշվետու տարում կատարվել են հետազոտական ու հրատարակչական 

աշխատանքներ, լույս է տեսել «Սյունիք» հայագիտության հանդեսի հերթական համարը: Ծրագրի 

շրջանակներում 2019թ. հունիսի 14-ին Գորիսի պետական համալսարանում կազմակերպվել է 

հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված մեծանուն արձակագիր Ակսել Բակունցի 120-ամյակին: 

Կազմակերպվել են նաև բաց դասախոսություններ, գիտական սեմինարներ, կլոր սեղաններ, 

հանդիպումներ: 2018թ. հոկտեմբերի 2-ին Գորիսի պետական համալսարանում տեղի ունեցավ նաև 

«Դեֆորմացվող միջավայրերի փոխազդեցության դինամիկայի պրոբլեմները» խորագրով IX 

միջազգային գիտաժողովը ՝ նվիրված ՀՀ ԳԱԱ հիմնադրման 75-ամյակին: Համակազմակերպիչներն 

էին ՀՀ ԿԳ նախարարությունը, ՀՀ տեսական և կիրառական մեխանիկայի ազգային կոմիտեն, ՀՀ 

ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտը, ՌԴԳԱԱ Ա.Յու. Իշլինսկու անվան մեխանիկայի պրոբլեմների 

ինստիտուտը, Գորիսի պետական համալսարանը, Ճարտարապետության և շինարարության 

Հայաստանի ազգային համալսարանը, Արցախի պետական և Հայաստանի ազգային 

պոլիտեխնիկական համալսարանները: Գիտաժողովին մասնակցելու համար ԳՊՀ էին ժամանել 

գիտնականներ Ռուսաստանից, Ֆինլանդիայից, Բելոռուսից և Ուկրաինայից:  

Հաշվետու տարում լույս է տեսել 2017թ. հոկտեմբերին ԳՊՀ-ում կազմակերպված «Սյունիքը 

կրթության և մշակույթի օջախ» խորագրով հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն 

(Ե., Արմավ հրատ., 592 էջ), որն ընդգրկում է Սյունիքի պատմության ու կրթամշակութային ողջ 

լայնույթի հիմնահարցերին վերաբերող շուրջ 60 արժեքավոր ուսումնասիրություն:  

Զգալի աշխատանք է կատարվել արտաքին կապերի զարգացման բնագավառում: Ընդլայնվել 

է ԳՊՀ համագործակցությունը ՀՀ, ԱՀ և արտերկրի բուհերի, գիտակրթական ու մշակութային 

կենտրոնների հետ, կնքվել են մի շարք նոր պայմանագրեր, վերակնքվել ու շարունակվել են 

նախկինները, համատեղ կազմակերպվել են տարբեր միջոցառումներ, իրականացվել են 

փոխայցելություններ, վերապատրաստման դասընթացներ և այլն:  

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից 2019թ.-ի ապրիլի 4-ին հայտարարված   

վերապատրաստող կազմակերպությունների ընտրության մրցույթին մրցութային շեմը հաղթահարել 

և առաջին անգամ հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք 

(հավաստագիր) ստանալու հավակնություն ունեցող անձանց համար վերապատրաստումներ 

իրականացնելու իրավունք է ստացել նաև «Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը՝ հաշվետու 

տարում կազմակերպելով վերապատրաստման դասընթացներ ուսուցիչների համար, ինչը կրելու է 

շարունակական բնույթ:  

Ծավալուն աշխատանքներ են իրականացվել տնտեսական և ենթակառուցվածքների 

զարգացման ոլորտում: 2019թ. Տարեկան բյուջեով նախատեսվել էր գումար հատկացնել` 

համալսարանի մասնաշենքերում վերանորոգման որոշակի աշխատանքների իրականացման 

համար, ինչը բարեհաջող իրականացվել է:   

ՀՀ կառավարության 2019թ. հունիսի 6-ի թիվ 700 Ա որոշմամբ «Գորիսի տարածքային 

մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն»-ից Գորիսի պետական համալսարանին 

անհատույց օգտագործման համար տրվել է  988 մ2  տարածք՝ 0,2264 հա հողամասով, ինչը կարևոր 

ձեռքբերում է:  

«Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի 

կողմից 2018թ-ի ապրիլի 12-ին ԳՊՀ-ին շնորհվել էր պայմանական իստիտուցիոնալ 

հավատարմագրում` 2 տարի ժամկետով, ուստի 2018-2019 ուստարում համալսարանի հիմնական 

խնդիրն էր իրականացնել ինստիտուցիոնալ ինքնագնահատում ու վերլուծություն` ապահովելով 

բուհի հաշվետվողականությունը ներքին և մասնավորապես արտաքին շահակիցների առջև:  

ԳՊՀ 2018թ. հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների 

վերացման գործողությունների վերջնական տարբերակի իրականացումը, ինչը եղել է ԳՊՀ 

հաշվետու տարվա գործունեության գլխավոր առանցքը,  հիմք է բուհի հաջորդ գնահատման 
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(հավատարմագրման) համար: 2019թ.-ի հոկտեմբերի 2-ին ՄԿ ՈԱԱԿ-ի կողմից ընդունվել է ԳՊՀ-ի 

2020թ. ինստիտուցիոնալ վերահավատարմագրման դիմում-հայտը: Ըստ ժամանակացույցի՝ 2020թ. 

փետրվարի 1-ին «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» է 

ներկայացվել Գորիսի պետական համալսարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների 

ինքնավերլուծությունը: Վերահավատարմագրման գործընթացը նախատեսված է ավարտել ս.թ. 

հոկտեմբերին:  

Ընդհանուր առմամբ, ԳՊՀ-ում առկա է նպատակների և զարգացման գերակա 

ուղղությունների մշակման բավարար փորձ, որը, հաշվի առնելով համաշխարհային կրթական 

միջավայրի դինամիզմն ու ՀՀ կրթական համակարգի փոփոխությունները, նույնպես ենթարկվում է 

համապատասխան փոփոխությունների՝ բխելով բուհի առաքելությունից:  

Արդիականության պահանջներից բխող որակի ապահովումը շարունակական գործընթաց է 

և հանդիսանում է բուհի հիմնական գործառույթը:  

 

                                                                           *** 

Ստորև հանգամանորեն ներկայացվում է Գորիսի պետական համալսարանի 2018-2019 

ուսումնական տարվա գործունեությունը՝ ըստ ոլորտներիֈ 

 

 

ԱՐՏՈՒՇ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ 

ԳՊՀ ՌԵԿՏՈՐ  
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    ԳՊՀ 2018-2019 ուստարվա հաշվետվություն 

1. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

 

ԳՊՀ-ի ՌԾ-ում որպես կառավարման և վարչարարության ռազմավարական նպատակ 

ամրագրված է արդյունավետ գործունեություն ծավալող, անհրաժեշտ մարդկային, նյութական ու 

ֆինասական ռեսուրսներով ապահովված կառավարման համակարգի ստեղծումն ու զարգացումը` 

հստակեցնելով ու համակարգելով կառուցվածքային բոլոր ստորաբաժանումների գործառույթների 

բաշխվածության հստակեցմամբ ու համակարգմամբ, վերջիններիս արդյունավետ 

փոխգործակցության ապահովմամբ, համալսարանի գործունեության վրա ազդող արտաքին 

գործոնների պարբերաբար ուսումնասիրմամբ ու վերլուծությամբ` ներառյալ վիճակագրական և այլ 

տվյալներ, ուսումնասիրության չափելի գործիքների կիրառմամբ, ինչպես նաև որոշումների 

կայացման գործընթացում արտաքին ու ներքին շահակիցների ներգրավման մեխանիզմների 

բարելավմամբ (Տե'ս ԳՊՀ ՌԾ, բաժին 2 «Կառավարումը և վարչարարությունը»):  

ԳՊՀ կառավարումն իրականացվում է «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության մասին», «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» 

ՀՀ օրենքներով և ԳՊՀ կանոնադրությանը համապատասխան, ինքնակառավարման հիման վրա՝ 

միանձնյա և կոլեգիալության սկզբունքների զուգակցմամբ, համալսարանի խորհրդի, գիտական 

խորհրդի և ռեկտորի գործառույթների իրականացմամբ: Համալսարանի իրավասությունն է 

ինքնակառավարման և կոլեգիալության սկզբունքով ինքնավարության իրականացումը:  

Կառավարման մարմինների որոշումների կայացմանը վերաբերող հարցերը և 

իրավասությունների շրջանակը սահմանված է ԳՊՀ կանոնադրությամբ և յուրաքանչյուր մարմնի 

կանոնակարգով, աշխատակարգով:  

ԳՊՀ խորհուրդը համալսարանի կոլեգիալ կառավարման բարձրագույն մարմինն է, որի 

լիազորության ժամկետը 5 տարի է: ԳՊՀ խորհուրդը քննարկում և հաստատում է համալսարանի 

բյուջեն, ԳՊՀ զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, լսում ու գնահատում է ԳՊՀ տարեկան 

գործունեության վերաբերյալ ռեկտորի հաշվետվությունը, ընտրում է ԳՊՀ ռեկտորին (ԳՊՀ խորհրդի 

կանոնակարգ): 

Գիտական խորհուրդը համալսարանի ռեկտորի նախագահությամբ գործող կառավարման 

մարմին է, որը լուծում է բուհի ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեության 

կազմակերպման, պլանավորման ու կառավարման հիմնահարցերը: Գիտական խորհրդի 

լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է: Գիտական խորհրդի անդամների 25 %-ը սովորողներն են: 

ԳԽ-ին առընթեր գործում են հանձնաժողովներ, որոնց գործունեությունը կարգավորվում է ԳՊՀ 

կանոնադրությամբ և ԳԽ կանոնակարգով(ԳՊՀ գիտական խորհրդի կանոնակարգ, լրամշակվել և 

հաստատվել է 25 հոկտեմբերի 2018թ. ԳԽ նիստում):  

ԳՊՀ ռեկտորատը ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է, որը ԳՊՀ խորհրդի և ԳՊՀ 

գիտխորհրդի միջև ընկած ժամանակահատվածում սահմանված կանոնակարգով ( ԳՊՀ ռեկտորատի 

կանոնակարգ), իրեն տրված լիազորությունների շրջանակներում քննարկում է համապատասխան 

ոլորտներին վերաբերող հարցերը, ԳՊՀ խորհրդի և գիտական խորհրդի որոշումների կատարման 

ընթացքը:  

ԳՊՀ ուսանողական խորհուրդը ուսանողական ինքնակառավարման մարմին է և իր 

ներկայացուցիչներն ունի ԳՊՀ խորհրդում, գիտական խորհրդում և ռեկտորատում: Ուսանողական 

խորհուրդի լիազորությունները սահմանված են համալսարանի կանոնադրությամբ և ուսխորհրդի 

կանոնակարգով:  

ԳՊՀ 2019-2023թ. ռազմավարական ծրագրի մշակման ընթացքում վերանայվել է 

համալսարանի կազմակերպչական կառուցվածքը՝ ապահովելու համար ռազմավարական 

նպատակների ու կառավարման համակարգի համահունչությունը: Վերափոխվել կամ ստեղծվել են 

կառուցվածքային նոր ստորաբաժանումներ: Հստակեցվել ու համակարգվել են կառուցվածքային 

բոլոր ստորաբաժանումների գործառույթների բաշխվածությունը և վերջիններիս արդյունավետ 

փոխգործակցությունը(հորիզոնական կապերը):  
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Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ են համարվում ֆակուլտետները, 

ամբիոնները, բաժինները, գիտական կենտրոնը, լաբորատորիաները: ԳՊՀ բոլոր կառուցվածքային 

ստորաբաժանումները կառավարման մարմինների գլխավորությամբ կազմում են միասնական 

համակարգ՝ կառուցված կենտրոնացման և մասնակցականության սկզբունքներով:  

Ֆակուլտետների կառավարման կարգը սահմանված է օրենսդրությամբ, ԳՊՀ 

կանոնադրությամբ և ԳՊՀ ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրությամբ (նոր խմբագրությամբ 

հաստատել է ԳՊՀ գիտական խորհուրդը 2017թ.-ին, դրա հիման վրա ամեն ֆակուլտետ ընդունել է 

իր կանոնադրությունը), ԳՊՀ ֆակուլտետի դեկանի ընտրության ընթացակարգով (նոր 

խմբագրությամբ հաստատել է ԳՊՀ գիտական խորհուրդը 2017թ.-ին):  

Ֆակուլտետների ստորաբաժանումները՝ ամբիոնները, լաբորատորիաները, ձևավորվում, 

գործում և կառավարվում են ԳՊՀ կանոնադրությամբ, ֆակուլտետների կանոնադրությանը և ԳՊՀ 

ամբիոնի օրինակելի կանոնակարգի համաձայն (ԳՊՀ ամբիոնի օրինակելի կանոնակարգը նոր 

խմբագրությամբ հաստատել է ԳՊՀ գիտական խորհուրդը 2019թ.-ին) համապատասխան: Գործում է 

նաև ԳՊՀ ամբիոնի վարիչի ընտրության կանոնակարգը, որը ենթակա է հրատապ լրամշակման:  

Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասությունները սահմանվում 

են ԳՊՀ կանոնադրությամբ և իրենց կանոնակարգերով:  

Համալսարանի ուսումնական գործունեության անմիջական ղեկավարումն ու 

համակարգումը ուսումնական մասի (ԳՊՀ ուսումնական մասի կանոնակարգ) միջոցով 

իրականացվում է ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը, որը նշանակվում է ռեկտորի 

հրամանով:  

Համալսարանի գիտական գործունեության անմիջական ղեկավարումն ու համակարգումը 

իրականացվում է գիտական կենտրոնի կողմից, որի իրավասությունները սահմանվում են իր 

կանոնակարգով ( ԳՊՀ գիտական կենտրոնի կանոնկարգ):  

Համալսարանի ուսումնական ստորաբաժանումների ղեկավարները (ֆակուլտետի դեկան, 

ամբիոնի վարիչ) և պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամները իրենց պաշտոններում 

ընտրվում են բաց մրցութային ձևով (ԳՊՀ դեկանի ընտրության ընթացակարգ, ԳՊՀ ամբիոնի վարիչի 

ընտրության կանոնակարգ, ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման ու պաշտոնների 

տեղակալման կանոնակարգ): 

ՀՀ Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին ՀՀ օրենքի 19.4 կետի և 

ԳՊՀ-ում գործող ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման ու պաշտոնների 

տեղակալման կանոնակարգի 61.3 կետի համաձայն` պրոֆեսորադասախոսական կազմը կարող է 

համալրվել նաև պաշտոններում առաջքաշման կարգով` առանց մրցութային եղանակի. 

աշխատողի`նախորդ աշխատանքային պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալուց հետո 

գիտամանկավարժական գործունեության արդյունքների դրական գնահատման հիման վրա նոր 

աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգով` մինչև 5 տարի ժամկետով:  

Համալսարանի կողմից ընդունված որոշումները միտված են համալսարանի առաքելության 

ու նպատակների իրականացմանը և կյանքի են կոչվում ռեկտորի կողմից արձակած հրամաններով 

կամ հրահանգներով:  

ԳՊՀ-ում որոշումների կայացման գործընթացը համապատասխանում է կառավարման 

էթիկայի երեք հիմնական սկզբունքներին. 

ա/ որոշումների լեգիտիմությունը. ապահովվում է այնպիսի որոշումների ընդունմամբ, որոնց 

լիազորությունները սահմանվում են ԳՊՀ գործունեության վրա ազդող իրավական նորմերով, 

բ/ որոշումների արդարությունը. Ապահովվում է որոշումների ընդունման գործընթացում 

շահակիցների ներգրավմամբ, 

գ/արդյունավետությունը. Ապահովվում է ռազմավարական նպատակներին 

համապատասխանությամբ: 

Իր բազմակողմանի գործառույթներն իրականացնելու համար համալսարանի կառավարման 

համակարգն ապահովված է անհրաժեշտ մարդկային և նյութական ռեսուրսներով: 

ԳՊՀ իրավական ակտերը պատշաճ ուշադրություն են դարձնում մարդկային ռեսուրսների 

կառավարմանը: ԳՊՀ կանոնադրությունն ունի «ԳՊՀ-ի աշխատողները և սովորողները» բաժինը(79-
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95-րդ կետեր): Աշխատողների ընդհանուր կարգավիճակի կարևոր ակտերից է ԳՊՀ ներքին 

կարգապահական կանոնները: ԳՊՀ գիտամանկավարժական տարակարգի աշխատողների թափուր 

պաշտոնների զբաղեցումը կատարվում է «ԳՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման ու 

պաշտոնների տեղակալման կանոնակարգ -ով»(հաստատվել է ԳՊՀ գիտական խորհրդի կողմից 

2019թ.-ին), ուսումնաօժանդակ կազմի աշխատանքի ընդունումը և ազատումը «ԳՊՀ 

ուսումնաօժանդակ կազմի աշխատանքի ընդունման ու ազատման ընթացակարգ-ով» (հաստատվել 

է ԳՊՀ գիտական խորհրդի կողմից 2019թ.-ին), ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության դրույթներին 

համապատասխան: ԳՊՀ գիտական խորհրդի կողմից հաստատվել է նաև «ԳՊՀ ուսումնաօժանդակ 

կազմի վերապատրաստման ու ատեստավորման կարգը», որը հնարավորություն կտա 

ուսումնաօժանդակ կազմի համար կազմակերպելու վերապատրաստումներ, այնուհետ 

ատեստավորում՝ ուղղված այնպիսի հմտությունների զարգացմանը, որոնք կնպաստեն ինչպես 

արդյունավետ կառավարման համար անհրաժեշտ քաղաքականությունների ու ընթացակարգերի 

մշակմանը, այնպես էլ դրանց կիրառմանն ու շարունակական բարելավմանը:    

Ներկայումս ԳՊՀ-ն մեծ ուշադրություն է դարձնում անձնակազմի իրական ներուժի 

գնահատմանը, կարիերայի աճին: Անցկացվում է աշխատողի զբաղեցրած պաշտոնի 

համապատասխանության, ընդհանուր անձնակազմի արդյունավետության վերահսկողություն, 

անձնակազմի պահանջմունքների պլանավորում:  

ԳՊՀ նյութական և ֆինանսական ռեսուրսներն ուղղվում են կանոնադրական և 

ռազմավարական խնդիրների իրականացմանը:  

Համալսարանի գործունեության գույքային-ֆինանսական հիմքերն ամրագրված են 

օրենսդրությամբ, ԳՊՀ կանոնադրության 96-106 կետերով: ԳՊՀ ֆինանսական քաղաքականությունն 

իրականացվում է օրենսդրությամբ և ԳՊՀ ակտերով՝ «ԳՊՀ-ի հաշվապահական հաշվառման 

քաղաքականություն», ԳՊՀ-ի ֆինանսների տնօրինման, պլանավորման ու մշտադիտարկման 

քաղաքականություն (հաստատել է ռեկտորը 11.10.2019թ. թիվ5 նիստում), «ԳՊՀ ՊՈԱԿ-ի 

եկամուտների և ծախսերի տարեկան նախահաշիվ» (հաստատել է ԳՊՀ խորհուրդը), «ԳՊՀ ՊՈԱԿ-ի 

եկամուտների ու ծախսերի(բյուջե) տարեկան կատարողական(հաստատել է  ԳՊՀ խորհուրդը):  

Համալսարանի ֆինանսական միջոցները ձևավորվում են վճարովի հիմունքներով սովորող 

ուսանողների վարձավճարներից, պետական բյուջեից և այլ մուտքերից: Ֆինանսական միջոցները 

համալսարանի ռեսուրսային բազայի հիմքն են և ծախսերը պլանավորվում են՝ հիմք ընդունելով 

մասնավորապես համալսարանի ռազմավարական ծրագրի գերակա ուղղությունները, 

նյութատեխնիկական մատակարարման և գնումների համակարգման բաժնի կողմից 

իրականացված մոնիտորիգը և դրա արդյունքում առանձին ֆակուլտետների, ստորաբաժանումների 

հայտերի հիման վրա կազմված ապրանքների և ծառայությունների գնումների պլանը, կրթական 

ծրագրերի իրականացման և ուսումնական միջավայրի ապահովման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները, ինչպես նաև համալսարանի ֆինանսական կարողությունները:  

Բուհի առաքելության արդյունավետ իրականացումը կապվում է ՌԾ պլանավորումների 

վերջնարդյունքների իրականացման հետ: Կառավարման գործընթացը պահանջում է 

համակարգված թիմային աշխատանք, համապատասխան նյութական, տեխնիկական, 

ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսներ: ԳՊՀ ՌԾ-ի գործողությունները պլանավորվում են 

տարեկան կտրվածքով, սակայն դրանք բխում են հնգամյա ռազմավարական ծրագրից: 

Գործողությունների չափելիությունը և նպատակայնությունը վերլուծվում է տարեկան 

հաշվետվությունների միջոցով: Հետևաբար կառավարումն իրականացվում է ԳՊՀ առաքելությանը 

համապատասխան, իսկ գործողությունները՝ ըստ ռազմավարական ծրագրի:  
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Գորիսի պետական համալսարանի խորհուրդ 

Ռեկտորատ 

 
Գիտական կենտրոն 

Իրավախորհրդատու 

 

Ռեկտոր 

Գիտական քարտուղար 

Գիտական խորհուրդ 

Քաղ. պաշտպ. շտաբ 

 
Ուսումնական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

Աշխատակազմի 

կառավարման բաժին 

Հաշվապահություն 

Ուսումնական մաս 
Հայոց լեզվի և  

գրականության 

ամբիոն 

Մանկավարժության և 

հոգեբանության ամբիոն 

Պատմության և իրավա-

գիտության ամբիոն 

  Համակարգչային լսարան 1 

Մաթեմատիկայի և 

ինֆորմատիկայի 

ամբիոն 

Կենսաբանության և 

քիմիայի ամբիոն 

Քիմիայի 

լաբորատորիա 

 Ֆիզիկայի սեկտոր 

Համակարգչային 

լսարան 

Էլեկտրոնիկայի և 

էներգետիկայի ամբիոն 

Տնտեսագիտության և 

կառավարման ամբիոն 

Երկրատեղեկատվակ

ան և էներգետիկայի 

լաբորատորիա 

   Փաստաթղթաշրջ. և   

ավարտական փաստ. 

պահպ. և տրման 

պատասխանատու 

Օտար լեզուների  

ամբիոն 

Տնտեսական 

գործունեության 

կազմակերպման բաժին 

Ուսանողական կազմի 

ամրագրման 

հարցերով մասնագետ 

Անձնակազմի հաշվառ-

ման պատասխանատու 

Զինապարտների և զինա-

կոչիկների ամրագրման 

պատասխանատու 

Արխիվային գործընթացի 

պատասխանատու 

Գնումների համակարգ-

ման պատասխանատու 

Պահեստի 

պատասխանատու 

Սննդի և ուս. 

hանրակացարանի 

պատասխանատու 

Բուժկետ 

Սանիտարական և 

պահակային 

ծառայություն 

Մասնաշենքերի  

պարետներ 

(պատասխանատուներ) 

Արտաքին կապերի և 

համագործակցության 

բաժին 

Գրադարան 

ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժին 

Հասարակայնության 

հետ կապերի և 

լրատվության  բաժին 

Ուսանողական 

գիտական ընկերություն 

Ուսանողական 

խորհուրդ 

Արհեստակցական 

կազմակերպություն 

Բնագիտական 

մասնագիտությունների 

ֆակուլտետ 

Համակարգչային 

 լսարան 

 

Ճարտարագիտության 

և տնտեսագիտության 

ֆակուլտետ 

Հումանիտար և 

հասարակագիտական 

մասնագիտությունների 

ֆակուլտետ 

Համակարգչային լսարան 2 
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    ԳՊՀ 2018-2019 ուստարվա հաշվետվություն 

2. ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

2.1. Ընդունելություն (2018-2019) 

 Գորիսի պետական համալսարանի մասնագիտական կողմնորոշման հանձնաժողովը 

կատարել է որոշակի նախապատրաստական աշխատանք՝ տարաշածրջանի հանրակրթական 

դպրոցումներում շրջանավարտներին մասնագիտական կողմնորոշման ուղղությամբ, տարածվել 

են գովազդային նյութեր համալսարանի կրթական ծրագրերի ու մասնագիտությունների 

վերաբերյալ: Համալսարանի 2018-2019թ. 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՝ ելնելով հանրապետության բոլոր 

մարզերի դպրոցների շրջանավարտների նվազման պատճառով: 

 Վերջին երեք տարիների ընդունելության քննությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 

ա) 2016-2017 ուստարում դիմորդների քանակը եղել 131, որից դրական գնահատականներով 

ընդունվել է 94 դիմորդ: 

բ) 2017-2018 ուստարում դիմորդների քանակը եղել է 112, որից դրական գնահատականներով 

ընդունվել է 89 դիմորդ: 

 բ) 2018-2019 ուստարում դիմորդների քանակը եղել է 78, որից դրական գնահատականներով 

ընդունվել է 55 դիմորդ:  

Աղյուսակ 2.1.1 

Դիմորդների թիվը 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

131/94 112/89 78/55 84/63 

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

Աղյուսակ 2.1.2. 

Մասնագիտություն 

Փաստացի 

2017-2018 2018-2019 

անվճար վճարովի անվճար վճարովի 

Մաթեմատիկա 3 8 1 1 

Դեղագործական քիմիա - 3 - - 

Կենսաբանություն 2 1 - 2 

Հայոց լեզու և գրականություն 2 9 2 4 

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարր. կրթություն) 2 19 2 14 

Էլեկտրոնիկա - 12 1 4 

Կառավարում 1 12 2 1 

Պատմություն 2 - 2 1 

Իրավագիտություն - 1 - 3 

Կերպարվեստ 1 8 2 7 

Անգլերեն լեզու և գրականություն 2 1 2 4 

Ընդամենը 15 74 14 41 
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89 55 

 

Հեռակա ուսուցում 

 Հեռակա ուսուցման համակարգում 2018-2019 ուստարում ընդունելությունը կատարվել է 

բակալավրի կրթական ծրագրով: Ընդունելության արդյունքներն ըստ մասնագիտությունների 

բերված են աղյուսակ 2.1.3-ում: 

Աղյուսակ 2.1.3 

Մասնագիտությունը 
Տեղերի թիվը 

Ըստ պլանի Ընդունվել են 

Քիմիա 10 6 

Մաթեմատիկա 15 6 

Պատմություն 25 7 

Հայոց լեզու և գրականություն 25 1 

Տարրական մանկ. և մեթոդիկա 30 27 

Կառավարում(ըստ ոլորտների) 30 23 

Էլեկտրաէներգետիկա 30 31 

Իրավագիտություն 30 16 

Ֆիզիկա 10 5 

Դեղագործական քիմիա 20 6 

Ընդամենը 225 128 

  

Հաշվետու ուսումնական տարում հեռակա ուսուցման բաժին դիմել է 130 դիմորդ 225 տեղի 

համար, որից ընդունվել է 128-ը, պլանը կատարվել է 57%-ով: Նախորդ տարվա համեմատ 

դիմորդների հոսքը հեռակա ուսուցման բաժին նվազել է՝ 135-ի փոխարեն հասնելով 130-ի: 

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր 

 Մագիստրատուրայում առկա կրթաձևով ուսման տևողությունը 2 տարի է, հեռակա 

կրթաձևով՝ 2.5: Մագիստրոսական թեզի պաշտպանությունից հետո շրջանավարտները ստանում են 

մագիստրոսի որակավորում: ԳՊՀ-ի մագիստրատուրայում հաշվետու տարում ուսուցում 

իրականացվում էր հետևյալ մասնագիտություններով՝ §Հայոց լեզու և գրականություն¦, 

§Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության)¦, §Կրթության կառավարում¦, 

§Մաթեմատիկա¦, §Կենսաբանություն¦, §Պատմություն¦, §Տնտեսագիտության տեսություն¦, 

§Զբոսաշրջության կառավարում¦, §Իրավագիտություն¦, §Հատուկ մանկավարժություն¦, §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 

հարցաշարով՝ համաձայն ԳՊՀ-ի ընդունելության կանոնակարգի: 

 Պետպատվերով մագիստրատուրա ընդունվել ցանկացողների դիմումների ու 

փաստաթղթերի ընդունելությունը կատարվում է յուրաքնաչյուր ուսումնական տարվա մինչև 

հունիսի 4-ը: 

2018-2019 ուստարում ԳՊՀ-ի մագիստրատուրայում ընդունելության պատկերը հետևյալն էր 

(աղյուսակ 2.1.4) 

Աղյուսակ 2.1.4.  
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Մասնագիտություն 
Ըստ պլանի 

Ընդունվել 

են Ընդամենը 

պ/պ վճ. պ/պ վճ. 

Հայոց լեզու և գրականություն 1 10 1 2 3 

Մանկավարժություն և մեթոդիկա 

(տարրական կրթության) 
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 

Կրթության կառավարում 1 15 1 5 6 

Իրավագիտություն(հեռակա) - 20  8 8 

Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն և 

կառավարում(հեռակա) 

- 20  12 12 

Հատուկ 

մանկավարժություն(հեռակա) 
- 15  21  

Քիմիա(հեռակա)  5  2 2 

Ընդամենը 7 135 7 78 85 

 

Ընդունելության արդյունքների վերլուծություն 

 Համալսարանի ընդունող հանձնաժողովը, ուսումնական ստորաբաժանումները և 

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

հանձնարարականներից բխող 2018-2019 ուստարվա ընդունելության նախապատրաստական և 

կազմակերպչական պլանավորված միջոցառումներ:  

Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա կրթաձևում ընդունելությունը կատարվել է 24%-ով: 

Մագիստրատուրայի ընդունելության պլանը կատարվել է 60%-ով: Հեռակա մասնագիտությունների 

գծով ընդունելության պլանը կատարվել է 56,8%-ով: 

 

2.2. Ուսանողական համակազմ 

Աղյուսակ 2.2.1 – Ուսանողների թիվն ըստ կրթական ծրագրերի. 

Կրթական ծրագիրը 2016/17 2017/18 2018/19 

Բակալավր 71պ/պ+273վ/ա+778վ/հ 69պ/պ+267վ/ա+747վ/հ 60պ/պ+234վ/ա+744վ/հ 

Մագիստրատուրա 15պ/պ+123վ/ա+25վ/հ 15պ/պ+106վ/ա+55վ/հ 14պ/պ+85վ/ա+95վ/հ 

Ընդամենը 
86պ/պ+396վ/ա+803վ/հ 84պ/պ+370վ/ա+802վ/հ 74պ/պ+319վ/ա+839վ/հ 

1285 1256 1232 

 

 

Աղյուսակ 2.2.2 – Ուսանողների թիվն ըստ ֆակուլտետների. 

Ֆակուլտետ Ընդամենը 

2018/19 

Անվճար Վճարովի 

առ. մագ. ընդ. առ. մագ. հեռ. ընդ. 

Բնագիտական 195 20 4 24 56 13+6* 96 171 
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    ԳՊՀ 2018-2019 ուստարվա հաշվետվություն 

մասնագիտություններ 

Հումանիտար և 

հասարակագիտական 

մասնագիտություններ 

649 30 8 38 117 63+76* 355 611 

Ճարտարագիտության և 

տնտեսագիտության 
388 10 2 12 61 9+13* 293 376 

Ընդամենը 1232 60 14 74 234 85+96* 744 1158 

*-ը հեռակա մագիստրատուրայի ուսանողների թիվն է: 

Աղյուսակ 2.2.3 – Ուսանողների թիվն ըստ ուսուցման ձևի. 

Ուսուցման ձևը 2016/17 2017/18 2018/19 

Առկա 344+138* 333+121* 294+99* 

Հեռակա 778+25* 747+55* 744+95* 

Ընդամենը 1122+163*=1285 1080+176*=1256 1038+194*=1232 

*-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 
2016/17 2017/18 2018/19 

Բակալավր 89+165* 89+119* 85+166* 

Մագիստրոս 76 60 57+23* 

Ընդամենը 330 268 331 

 

Աղյուսակ 2.2.5.  

Ըստ ուսուցման ձևի  
Ուս.տարի 

Ուս. ձև 
2016/17 2017/18 2018/19 

Առկա 165 149 142 

Հեռակա 165 119 189 

Ընդամենը 330 268 331 

 

2018-2019 ուստարում միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններից ԳՊՀ է 

ընդունվել 12 ուսանող, որից 5-ը՝ առկա ուսուցման համակարգ, 7-ը՝ հեռակա համակարգ:  

 

 

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. Ընդհանուր Հաստիքների Ժամավճար Հաստիքների 



 

15 
 

Gorsu.am

m 

 

    ԳՊՀ 2018-2019 ուստարվա հաշվետվություն 

տարի ժամերի 

քանակը 

վրա 

բաշխված 

ժամերի 

քանակը 

թիվը 

2016/17 55155 51590 3565 68.125 

2017/18 52131 48265 3868 65.97 

2018/19 52951 46642 6309 61.285 

  

Աղյուսակ 2.3.2. –Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Ամբիոն 
Ժամերի 

քանակը 
Ժամավճար 

Հաստիքների 

թիվը 

Էլեկտրոնիկայի և 

էլեկտրաէներգետիկայի 
5427 1286 5,4 

Տնտեսագիտության 6384 694 7,5 

Օտար լեզուների 3563 494 4,125 

Ընդամենը 15374 2474 17,025 

 

Աղյուսակ 2.3.3. –Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ   

Ամբիոն 
Ժամերի 

քանակը 
Ժամավճար 

Հաստիքների 

թիվը 

Մաթեմատիկայի և 

ինֆորմատիկայի 
6197 399 7,6 

Կենսաբանության և 

քիմիայի 
6961 640 8,3 

Ֆիզիկայի սեկտոր 1535 14 2 

Ընդամենը 14693 1053 17,9 

 

Աղյուսակ 2.3.4. –Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ 

Ամբիոն 
Ժամերի 

քանակը 
Ժամավճար 

Հաստիքների 

թիվը 

Հայոց լեզու և 

գրականություն 
7245 661 8,6 

Մանկավարժություն 

և հոգեբանություն 
7873 1091 8,9 

Պատմություն և 

իրավագիտություն 
7766 1030 609 

Ընդամենը 26447 23171 30,5 

 

Համալսարանի ուսանողական համակազմի առաջադիմության ցուցանիշները 

Աղյուսակ 2.3.5.- Առաջադիմության ընդհանուր ցուցանիշը(առկա) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

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

82.2 86.9 81.4 89 81 86 

 

Աղյուսակ 2.3.6.- 2018-2019 ուստարվա քննաշրջանի արդյունքները(տոկոսներով). 
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    ԳՊՀ 2018-2019 ուստարվա հաշվետվություն 

 

Ֆակուլտետ 
Առաջադիմ Գերազանց Հարվածային 

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

Բնագիտական 

մասնագիտությունների 
85% 90,7% 

24 

34% 

33 

47,8% 

25 

31% 

19 

27.5% 

Հումանիտար և 

հասարակագիտական 

մասնագիտությունների 

80% 84.2% 
37 

31% 

36 

28,8% 

39 

33% 

32 

25.6% 

Տնտեսագիտության և 

ճարտարագիտության 
77% 86% 

15 

16% 

10 

16.3% 

20 

34% 

25 

40,9% 

Ընդամենը 81% 86.1% 
76 

30.7% 

79 

30,9% 

84 

34 % 

76 

29.8% 

 

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  

(Ըստ ոլորտների)  
041301.01.6* 041301.01.6*   

17 
Զբոսաշրջության 

կառավարում 
  041301.11.7* 041301.11.7 

18 Իրավագիտություն 042101.01.6* 042101.01.6* 042101.01.7 042101.01.7* 

19 Դեղագործական քիմիա 053101.02.6* 053101.02.6*   

20 ֆիզիկա   055101.01.7  

21 

Ինֆորմատիկա 

(Համակարգչային 

գիտություն) 

061101.01.6    

22 
Ինֆորմատիկա և 

կիրառական մաթեմատիկա 
061101.02.6    

23 Էլեկտրոնիկա 071401.01.6* 071401.01.6 071401.01.7  

24 Էլեկտրաէներգետիկա 071301.03.6 071301.03.6*   
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    ԳՊՀ 2018-2019 ուստարվա հաշվետվություն 

 

4. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ (2019-2020 ՈՒՍՏԱՐԻ) 

Բակալավրի կրթական ծրագիր 

2019-2020 ուս. տարում դիմորդների քանակը եղել է 84, որից դրական գնահատականներով 

ընդունվել են 63 դիմորդ: Արտոնություն ունեցող դիմորդ եղել է 1 հոգի: 

 

Դիմորդների թիվը Ընդունվել են  

84 63 

 

Ըստ մասնագիտությունների՝ 2019 թվականի ընդունելության արդյունքները բերված են 

աղյուսակն 4.1.-ում: 

Աղյուսակ 4.1.  

Մասնագիտությունը 
2019-2020 

անվճար վճարովի 

Մաթեմատիկա 1 5 

Կենսաբանություն 1 2 

Հայոց լեզու և գրականություն 1 7 

Տարրական մանկ. և մեթոդիկա 2 14 

Էլեկտրոնիկա - 6 

Կառավարում(ըստ ոլորտների) 2 7 

Կերպարվեստ 2 5 

Անգլերեն լեզու և գրականություն 2 5 

Իրավագիտություն - 1 

Ընդամենը 
11 52 

63 

 

Հեռակա ուսուցում 

Հեռակա ուսուցման բաժնում 2019-2020 ուստարում ընդունելություն կատարվել է 

բակալավրի կրթական ծրագրով: Ընդունելության արդյունքներն ըստ մասնագիտությունների 

բերված են աղյուսակ 4.2.-ում: 

Աղյուսակ 4.2. 

Մասնագիտություն 
Տեղերի քանակը 

ըստ պլանի ընդունվել են 

Քիմիա 10 6 

Դեղագործական քիմիա 20 15 

Պատմություն 25 6 

Հայոց լեզու և գրականություն 25 4 

Տարրական մանկ. և մեթոդիկա 30 25 

Տնտեսագիտություն 25 14 

Էլեկտրաէներգետիկա 30 23 

Իրավագիտություն 30 8 

Ֆիզիկա 15 4 

Մաթեմատիկա 15 10 

Ընդամենը 220 118 
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Այս ուսումնական տարում հեռակա ուսուցման բաժին դիմել է 127 դիմորդ՝220 տեղի համար, 

որից ընդունվել են 118-ը. պլանը կատարվել է 54%-ով: 

 

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր 

2019-2020 ուսումնական տարում Գորիսի պետական համալսարանի մագիստրատուրա 

ընդունվել է 96 ուսանող (7պ/պ և 89 վճարովի)՝ նախատեսված 157 տեղի համար:  

Մագիստրատուրայի ընդունելության պլանը կատարվել է 61%-ով: Ըստ 

մասնագիտությունների՝ 2019-2020 ուստարվա ընդունելության արդյունքները բերված 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 

Մանկավարժություն և մեթոդիկա 

(տարրական կրթության) 
1 10 1 6 7 

Պատմություն 1 10 1 5 6 

Մաթեմատիկա 1 10 1 12 13 

Կենսաբանություն 1 5 1 4 5 

Զբոսաշրջության կառավարում 1 15 1 5 6 

Կրթության կառավարում 1 15 1 3 4 

Իրավագիտություն(հեռակա) - 20 - 19 19 

Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն և 

կառավարում(հեռակա) 

- 20  11 11 

Հատուկ 

մանկավարժություն(հեռակա) 
- 15  15 15 

Քիմիա(հեռակա)  5  4 4 

Սոց. մանկավարժություն  15  3 3 

Ընդամենը 7 150 7 89 96 

 

«Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն», «Հատուկ մանկավարժություն», 

«Սոցմանկավարժություն», «Իրավագիտություն», «Քիմիա» մասնագիտությունների գծով 

ընդունելությունը կատարվել է հեռակա կրթաձևով: 

 

4.1. 2019-2020 ուստարվա ուսանողական համակազմը և ուսումնական բեռնվածության 

ընդհանուր ծավալը 

Աղյուսակ 4.1.1 Ուսանողների թիվը ըստ կրթական ծրագրերի (2019թ. դեկտեմբերի 1-ի 

դրությամբ). 

Կրթական ծրագիրը 2019-2020 

Բակալավր 55պ/պ+211վ/ա+731վ/հ 

Մագիստրատուրա 14պ/պ+73վ/ա+123վ/հ 

Ընդամենը 
69պ/պ+284վ/ա+854վ/հ 

1207 
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Աղյուսակ 4.1.2 Ուսանողների թիվն ըստ ֆակուլտետների. 

ü³ÏáõÉï»ï Ընդամենը 

2019-2020 

Անվճար Վճարովի 

առ. մագ. ընդ. առ. հեռ. մագ 
մագ. 

հեռ 
ընդ. 

Բնագիտական 

մասնագիտություններ 
225 18 4 22 51 125 21 6 203 

Հումանիտար և 

հասարակագիտական 

մասնագիտություններ 

603 27 8 35 106 330 39 93 568 

Ճարտարագիտության և 

տնտեսագիտության 
379 10 2 12 54 276 13 24 367 

Ընդամենը 1207 55 14 69 211 731 73 123 1138 

 

Աղյուսակ 4.1.3 Ուսանողների թիվը ըստ ուսուցման ձևերի. 

Ուսուցման ձևը 2019-2020 

Առկա 266+87* 

Հեռակա 731+123* 

Ընդամենը 1071+201*=1207 

 

*-ը մագիստրատուրայի ուսանողների թիվն է: 

2019-2020 ուստարում միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններից ԳՊՀ է 

ընդունվել 19 ուսանող(հեռակա): 

 

Ուսումնական բեռնվածության ընդհանուր ծավալը և բաշխումը 

Աղյուսակ 4.1.4 

Ուս. 

տարի 

Ընդհանուր 

ժամերի 

քանակը 

Հաստիքների 

վրա 

բաշխված 

ժամերի 

քանակը 

Ժամավճար 
Հաստիքների 

թիվը 

2019-2020 51269 45123 6146 59,355 

Աղյուսակ 4.1.5. –Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

Ամբիոն 
Ժամերի 

քանակը 
Ժամավճար 

Հաստիքների 

թիվը 

Էլեկտրոնիկայի և 

էլեկտրաէներգետիկայի 
5335 698 6,1 

Տնտեսագիտության 6899 1011 7,7 

Օտար լեզուների 3820 623 4025 

Ընդամենը 16054 2332 18,05 

Աղյուսակ 4.1.6. –Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ   

Ամբիոն 
Ժամերի 

քանակը 
Ժամավճար 

Հաստիքների 

թիվը 

Մաթեմատիկայի և 5750 74 7,5 
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ինֆորմատիկայի 

Կենսաբանության և 

քիմիայի 
6219 653 7,325 

Ֆիզիկայի սեկտոր 1292 62 1,63 

Ընդամենը 13261 789 16,455 

 

Աղյուսակ 4.1.7. –Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ 

Ամբիոն 
Ժամերի 

քանակը 
Ժամավճար 

Հաստիքների 

թիվը 

Հայոց լեզու և 

գրականություն 
6537 181 8,4 

Մանկավարժություն 

և հոգեբանություն 
8646 1938 8,8 

Պատմություն և 

իրավագիտություն 
6771 1046 7,65 

Ընդամենը 25774 22126 29,1 

 

5. ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

ԳՊՀ-ի գիտական խորհուրդը հաշվետու ժամանակաշրջանում գումարել է 7 նիստ, որոնցում 

ընդհանուր առմամբ ընդունվել է 40 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) 

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 2018թ. հոկտեմբերի 25-ի նիստում հաստատվել է ԳՊՀ հեռակա 

ուսուցման կարգը:  

 Գիտական խորհրդի 2018թ. հոկտեմբերի 25-ի նիստում հաստատվել է ԳՊՀ ուսումնական 

խորհրդատուների գործունեության կարգը:  

 Գիտական խորհրդի 2018թ. հոկտեմբերի 25-ի նիստում նոր խմբագրությամբ հաստատվել է 

հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի 

կանոնադրությունը:  

 Գիտական խորհրդի 2018թ. հոկտեմբերի 25-ի նիստում նոր խմբագրությամն հաստատվել է 

ԳՊՀ գիտական խորհրդի կանոնակարգը:  

 Գիտական խորհրդի 2018թ. նոյեմբերի 2-ի նիստում հաստատվել է ԳՊՀ ուսումնական 

խորհրդատուների գործունեության կարգի լրամշակված տարբերակը:  

 Գիտական խորհուրդը 2019թ. դեկտեմբերի 27-ի նիստում հավանություն է տվել ԳՊՀ 2019-

2023թթ. ռազմավարական զարգացման ծրագրին:  
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 Գիտական խորհրդի 2019թ. դեկտեմբերի 27-ի նիստում հաստատվել է ԳՊՀ էթիկայի 

կանոնակարգը:  

 Գիտական խորհրդի 2019թ. դեկտեմբերի 27-ի նիստում հաստատվել է ԳՊՀ աշխատողների 

գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և կազմակերպական որոշ տեսակի 

աշխատանքների խրախուսման կանոնակարգը:  

 Գիտական խորհրդի 2019թ. դեկտեմբերի 27-ի նիստում նոր խմբագրությամբ հաստատվել է 

ԳՊՀ դեկանի ընտրության ընթացակարգը:  

 Գիտական խորհրդի 2019թ. ապրիլի 12-ի նիստում հաստատվել է բակալավրի կրթական 

ծրագրով ավարտական աշխատանքի կատարման ու պաշտպանության կարգը:  

 Գիտական խորհրդի 2019թ. ապրիլի 12-ի նիստում հաստատվել է մագիստրոսական թեզի 

կատարման ու պաշտպանությա կարգը: 

 Գիտական խորհրդի 2019թ. ապրիլի 12-ի նիստում հաստատվել է ԳՊՀ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման և պաշտոնների տեղակալման 

կանոնակարգը: 

 Գիտական խորհրդի 2019թ. ապրիլի 12-ի նիստում փոփոխություն է կատարվել 

բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի կանոնադրության մեձ, որը 

վերաբերում է 11-րդ և 35-րդ կետերին ` պայմանավորված ֆակուլտետի կառուցվածքում 

նոր մասնագիտության(Կերպարվեստ) և նոր լաբորատորիաների (ֆիզիկական քիմիայի 

գիտահետազոտական լաբորատորիա, գծանկարի և գունանկարի կաբինետներ) 

առկայությամբ:  

 Գիտական խորհրդի 2019թ. հուլիսի 4-ի նիստում հաստատվել է Գորիսի պետական 

համալսարանի տնտեսական գործունեության կազմակերպման բաժնի կանոնակարգը: 

 Գիտական խորհրդի 2019թ. հուլիսի 4-ի նիստում հաստատվել է Գորիսի պետական 

համալսարանի ուսումնական մասի կանոնակարգը:  

 Գիտական խորհրդի 2019թ. հուլիսի 4-ի նիստում հաստատվել Գորիսի պետական 

համալսարանի ամբիոնի օրինակելի կանոնակարգը:  

 Գիտական խորհրդի 2019թ. հուլիսի 4-ի նիստում հաստատվել Գորիսի պետական 

համալսարանում դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 

ուսանողական հարցման կարգը:  

 Գիտական խորհրդի 2019թ. հուլիսի 4-ի նիստում հաստատվել «Դեպի կարիերա» ուսանողի 

ուղեցույցը:  

 Գիտական խորհրդի 2019թ. հուլիսի 4-ի նիստում հաստատվել ԳՊՀ ռեկտորատի 

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 2018թ. հոկտեմբերի 25-ի նիստում որոշում է ընդունվել ուսումնական 

վարչությունը, որպես կառուցվածքային միավոր, ուսումնական մաս վերանվանելու 

մասին:  

 Գիտական խորհրդի 2019թ. հուլիսի 4-ի թիվ նիստում որոշում է ընդունվել Գորիսի 

պետական համալսարանում գիտության և կրթական տեխնոլոգիաների բաժին ստեղծելու 

մասին:  

 Գիտական խորհրդի 2019թ. հոկտեմբերի 11-ի նիստում որոշում է ընդունվել ԳՊՀ 04.07.2019թ. 

գիտական խորհրդում ընդունված գիտության և կրթական տեխնոլոգիաների բաժին 

ստեղծելու որոշման մեջ կատարել փոփոխություն և ստորաբաժանումն անվանել Գորիսի 

պետական համալսարանի գիտական կենտրոն:  
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 Գիտական խորհրդի 2019թ. հոկտեմբերի 11-ի նիստում որոշում է ընդունվել 

համալսարանում ստեղծել ԳՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ու ծրագրային 

ապահովման լաբորատորիա:  

 

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 2018թ. հոկտեմբերի 25-ի նիստում լսվել է տեղեկատվություն 2018թ. 

հեռակա ուսուցման ընդունելության արդյունքների մասին:  

 Գիտական խորհրդի 2018թ. դեկտեմբերի 27-ի նիստում  լսվեց և ընդունվեց ԳՊՀ ՀՀՄ, ԲՄ և ՃՏ 

ֆակուլտետների և առանձնացված ստորաբաժանումների` 2017-2018 ուստարվա 

աշխատաքային գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունները:  

 Գիտական խորհրդի 2019թ. հունվարի 17-ի նիստում լլսվել և ընդունվել է Գորիսի պետական 

համալսարանում ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսավորմամբ 

իրականացված «Սյունիքի հոգևոր և նյութական ժառանգությունը» գիտական ծրագրի 

2018թ. հունվար-դեկտեմբեր ժամանակահատվածն ընդգրկող հաշվետվությունը:  

 Գիտական խորհրդի 2019թ. ապրիլի 12-ի նիստում լսվել է տեղեկատվություն 2018-2019 

ուստարվա ավարտական խմբերի գարնանային քննաշրջանի, ամփոփիչ ատեստավորման 

և ավարտական աշխատանքների ու մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության 

նախապատրաստական աշխատանքների մասին:  

 Գիտական խորհրդի 2019թ. ապրիլի 12-ի նիստում լսվել է տեղեկատվություն ԳՊՀ 2020թ. 

հավատարմագրման գործընթացի կազմակերպչական աշխատանքների մասին:  

 Գիտական խորհրդի 2019թ. հուլիսի 4-ի նիստում լսվել է տեղեկատվություն 2018-2019 

ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման քննաշրջանի մասին:  

 Գիտական խորհրդի 2019թ. հուլիսի 4-ի նիստում լսվել է տեղեկատվություն 2019-2020 

ուստարվա հեռակա ուսուցման ընդունելության մասին:  

 Գիտական խորհրդի 2019թ. հուլիսի 4-ի նիստում լսվել է տեղեկատվություն Ակսել Բակունցի 

ծննդյան 120-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի մասին:  

 Գիտական խորհրդի 2019թ. հուլիսի 4-ի նիստում լսվել է տեղեկատվություն ԳՊՀ-ի 2020թ. 

ինստիտուցիանալ ինքնավերլուծության կատարման ընթացքի մասին:   

 Գիտական խորհրդի 2019թ. հուլիսի 4-ի նիստում լսվել է տեղեկատվություն միջազգային 

ծրագրերի մոնիթորինգի մասին:  

 

Գիտական խորհրդին առընթեր գործող մրցութային, ուսումնամեթոդական և գիտական 

հարցերի հանձնաժողովի դրական եզրակացություններով հաշվետու ժամանակաշրջանում 

գիտական խորհուրդը քննարկել և հրատարակության է երաշխավորել 1 ուսումնամեթդական 

ձեռնարկ, 1 մենագրություն, գիտական հոդվածների 2 ժողովածու:  

 

 Գիտական խորհրդի 2018թ. դեկտեմբերի 27-ի նիստում հրատարակության է 

երաշխավորվել հայոց լեզվի և գրականության ասիստենտ, բանասիրական 

գիտությունների թեկնածու Սվետլանա Մանուչարյանի «Կապանի տարածաշջանի 

խոսվածքները» մենագրությունը:  

 Գիտական խորհրդի 2018թ. դեկտեմբերի 27-ի նիստում հրատարակության է 

երաշխավորվել Գորիսի պետական համալսարանի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված 

«Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ» խորագրով գիտաժողովի հոդվածների 

ժողովածուն:  

 Գիտական խորհրդի 2018թ. դեկտեմբերի 27-ի նիստում հրատարակության է 

երաշխավորվել Գիտության կոմիտեի ֆինանսավորմամբ գործող Սյունիքի հոգևոր և 
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նյութական ժառանգությունը ծրագրի շրջանակում լույս տեսնող «Սյունիք» 

հայագիտության հանդեսի 3-րդ համարը:  

 Գիտական խորհրդի 2019թ. հուլիսի 4-ի նիստում հրատարակության է երաշխավորվել 

հայոց լեզվի և գրականության ասիստենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու 

Սվետլանա Մանուչարյանի «Հայ բարբառագիտություն» ուսումնամեթոդական 

ձեռնարկը:  

 

Գիտական խորհրդի որոշումներով երաշխավորվել և ֆինանսավորման նպատակով ՀՀ ԿԳՆ 

Գիտության պետական կոմիտե են ներկայացվել թեմաներով գիտական ծրագրեր, մասնավորապես՝ 

 Գիտական խորհրդի 2019թ. ապրիլի 5-ի նիստում երաշխավորվել և ՀՀ ԿԳՆ գիտության 

կոմիտե է ներկայացվել Սյունիքի հոգևոր և նյութական ժառանգությունը գիտական թեմայով 

հայտը:  

 Գիտական խորհրդի 2019թ. ապրիլի 5-ի նիստում երաշխավորվել և ՀՀ ԿԳՆ գիտության 

կոմիտե է ներկայացվել «Բնագիտական հետազոտություններ առանձնացված 

ստորաբաժանում» գիտական թեմայով հայտը:  

 

6. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հաշվետու տարում համալսարանում ձեռնարկվում են առանձին քայլեր՝ գիտությունը 

համալսարանի գործունեության հիմնական բաղադրիչներից մեկը դարձնելու ուղղությամբ: ՈԱԱԿ-ի 

2018թ. փորձագիտական զեկույցում մատնանշվել էին մի շարք թերություններ, որոնց շտկումը 

օրախնդիր էր նաև համալսարանի գիտահետազոտական ոլորտի զարգացման համար, և որոնք 

սահմանվել են որպես 2019-2023թթ. ռազմավարական խնդիրներ:  

ԳՊՀ գիտական խորհրդի 04.07.2019թ. նիստում ընդունվել է որոշում կառուցվածքային 

փոփոխություն անելու մասին, ինչի արդյունքում համալսարանում ստեղծվել է գիտական կենտրոն: 

Հաստատվել է կենտրոնի կանոնակարգը, հստակեցվել են ԳՊՀ-ի հետազոտության ոլորտի 

գերակայությունները (հասատվել է գիտական խորհրդի 26.12.2019թ. նիստում), մշակվել են 

գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունավետության և արդիականության գնահատման 

գործիքներ, առաջընթացը չափագրող մեխանիզմներ: 

Հաշվետու տարում ԳՊՀ-ն շարունակել է արդյունավետ կերպով իրականացնել ՀՀ Գիտության 

կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող «Սյունիքի հոգևոր և նյութական ժառանգությունը» թեմայով 

գիտական ծրագիրը, ինչի նպատակն է ԳՊՀ գիտական ներուժն օգտագործելով` ուսումնասիրել և 

հանրությանը ներկայացնել Սյունիքի պատմամշակութային ժառանգությունը: Ծրագրի շրջանակում 

հաշվետու տարում կատարվել են հետազոտական ու հրատարակչական աշխատանքներ, լույս է 

տեսել «Սյունիք» հայագիտության հանդեսի հերթական համարը (2019թ., թիվ 1(13), որն ընդգրկում է 

ծրագրի գիտաշխատողների, ինչպես նաև ԳՊՀ-ում դասավանդող դասախոսների 7 հոդվածները և 1 

գրախոսություն: Հանդեսի խմբագիրը ծրագրի ղեկավար, պատմագիտության դոցենտ Սերգեյ 

Հախվերդյանն է:  

Գիտական-ակադեմիական առումով ծրագիրը միակն է համալսարանում, որ Գիտության  

կոմիտեի ֆինանսավորմամբ իրականացնում է տարաբնույթ հետազոտություններ Սյունիքի հոգևոր-

մշակութային ժառանգության վերաբերյալ: 

Տպագրության ընթացքում են ծրագրի գիտաշխատողներ Գ. Ստեփանյանի, Ս. 

Մանուչարյանի, Ս.Հախվերդյանի մենագրությունները՝ նվիրված Սյունիքի հայագիտության 

հիմնահարցերին:  

Ծրագրի շրջանակներում հաշվետու տարում կազմակերպվել են բաց դասախոսություններ 

(Գ. Ստեփանյան. «Հաբանդ-Ձագաձոր գավառի եկեղեցիներն ու դրանց տեղորոշման հարցերը», 

«Հին ու նոր Գորիսների տեղադրության հարցի շուրջ», «Սումգայիթյան ցեղասպանություն. 

պատմական զուգահեռներ և դասեր», «Գորիսը` գրչօջախ», գրական հանդիպումներ, կլոր սեղաններ 

(հանդիպում-կլոր սեղան գրականագետներ Արքմենիկ Նիկողոսյանի և Արմեն Ավանեսյանի հետ. 
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«Ժամանակակից գրականության հարցեր», հանդիպում Գերմանիայի «Ազատ» համալսարանի 

պրոֆեսոր, վիմագրագետ Մատթեոս Ֆրիցի հետ), գիտական ընթերցումներ:  

Ծրագրի շրջանակներում 2019թ. հունիսի 13-ին Գորիսի պետական համալսարանում 

կազմակերպվեց հանրապետական գիտաժողով(կազմակերպիչ` Թ.Մարության)՝ նվիրված մեծանուն 

արձակագիր Ակսել Բակունցի 120-ամյակին: Գիտաժողովին մասնակցում էին գիտության հինգ 

դոկտորներ, մեկ տասնյակից ավելի գիտության թեկնածուներ, հետազոտողներ ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի 

անվան գրականության ինստիտուտից, Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտից, պատմության 

ինստիտուտից, հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտից, Երևանի պետական 

համալսարանից, Վանաձորի պետական համալսարանից, Հայաստանի ազգագրության 

թանգարանից, Կրթության ազգային ինստիտուտից, Արցախից, ինչպես նաև Գորիսի պետական 

համալսարանից: Գիտաժողովի նյութերը կտպագրվեն առանձին ժողովածուով: 

2018թ. հոկտեմբերի 2-6-ը Գորիսի պետական համալսարանում կազմակերպվեց 

«Դեֆորմացվող միջավայրերի փոխազդեցության դինամիկայի պրոբլեմները» խորագրով IX 

միջազգային գիտաժողովը ՝ նվիրված ՀՀ ԳԱԱ հիմնադրման 75-ամյակին: Համակազմակերպիչներն 

էին ՀՀ ԿԳ նախարարությունը, ՀՀ տեսական և կիրառական մեխանիկայի ազգային կոմիտեն, ՀՀ 

ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտը, ՌԴԳԱԱ Ա.Յու. Իշլինսկու անվան մեխանիկայի պրոբլեմների 

ինստիտուտը, Գորիսի պետական համալսարանը, Ճարտարապետության և շինարարության 

Հայաստանի ազգային համալսարանը, Արցախի պետական և Հայաստանի ազգային 

պոլիտեխնիկական համալսարանները: Գիտաժողովին մասնակցելու համար ԳՊՀ էին ժամանել 

գիտնականներ Ռուսաստանից, Ֆինլանդիայից, Բելոռուսից և Ուկրաինայից: Գիտաժողովի 

կազմկոմիտեի համանախագահն էր ԳՊՀ ռեկտոր, ֆիզմաթ.գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Արտուշ 

Ղուկասյանը: Գիտաժողովի նյութերը տպագրվել են առանձին ժողովածուով (Դեֆորմացվող 

միջավայրերի փոխազդեցության դինամիկայի պրոբլեմները. IX միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 

01-06 հոկտեմբերի, 2018թ., 402 էջ): 

Ըստ ԳՊՀ ամբիոնների գիտական զարգացման գերակայությունների` հետազոտող 

դասախոսները համագործակցում են ՀՀ ու արտերկրյա տարբեր բուհերի, ակադեմիական 

ինստիտուտների, գիտական կենտրոնների հետ և ընդգրկված են տարբեր հետազոտական 

ծրագրերում: 

Համալսարանի 2019թ.-ի նախահաշվում առանձնացվել է հոդված՝ նախատեսված 

դասախոսների գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և գիտակազմակերպական որոշ 

տեսակի աշխատանքների դրամական խրախուսման համար: 

2018թ. դեկտեմբերի 27-ի գիտական խորհրդի նիստում հաստատվել է «ԳՊՀ աշխատողների 

գիտահետազոտական, ուսումնամեթոդական և կազմակերպական աշխատանքների խրախուսման 

կանոնակարգը», որի առկայությունը մեծապես նպաստում է նպատակաուղղված 

հետազոտություններ կատարելուն, միջազգային գրախոսվող և բարձր վարկանիշ ունեցող 

ամսագրերում հրատարակումների քանակի ավելացմանը: 

2019թ. մայիսի 17-ին Գորիսի պետական համալսարանը համագործակցության հուշագիր 

ստորագրեց «Արցախի Երիտասարդ գիտնականների ու մասնագետների միավորում (ԱԵԳՄՄ)» ՀԿ-

ի հետ, ինչը բխում է համալսարանի ռազմավարական զարգացման շահերից և նպատակ ունի 

ամրապնդելու Սյունիք-Արցախ գիտակրթական կապերը: Ստեղծման օրվանից ԳՊՀ-ի 

առաքելություններից մեկը եղել և մնում է Արցախի հետ գիտակրթական կապերի ամրապնդումն ու 

պահպանումը, հարավային ակադեմիական միացյալ համայնքի ձևավորումը: Համալսարանի երկու 

աշխատակից ԱԵԳՄՄ անդամ են և ակտիվորեն ներգրավված են Միավորման աշխատանքներում: 

ԳՊՀ-ն ԱԵԳՄՄ-ի հետ իրականացրել է մի քանի ծրագրեր, պլանավորման և իրականացման փուլում 

են գիտության զարգացմանն ու հանրայնացմանը նպաստող մի շարք ձեռնարկներ (այդ թվում՝ 

համատեղ գիտաժողովի կազմակերպում): ԱԵԳՄՄ-ի նախաձեռնությամբ լույս է տեսնում ՀՀ ԲՈԿ-ի 

ընդունելի հանդեսների ցանկում ընդգրկված «Գիտական Արցախ» պարբերականը(հիմնադիր՝ ԵՊՀ), 

որի խմբագրական խորհրդում (խմբագրի տեղակալ) ԳՊՀ-ն ունի ներկայացուցիչ: ԳՊՀ-ն 

անդամակցություն է ունեցել նաև ԱԵԳՄՄ-ի կողմից 2019թ. սեպտեմբերի 12-15-ը 
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Ստեփանակերտում կազմակերպված «Հայոց պետականության անցյալը, ներկան ու ապագան» 

խորագրով միջազգային երկրորդ երիտասարդական գիտաժողովի կազմկոմիտեում:  

ԳՊՀ-ն ակտիվորեն մասնակցել է Ուկրաինայի Խարկով նահանգի Վ. Դոկուչաևի անվան 

ազգային ագրարային համալսարանում 2019թ. մայիսին Ակսել Բակունցի 120-ամյակի առթիվ 

գիտաժողովի կազմակերպման, թանգարանային ցուցափեղկի ձևավորման աշխատանքներին, 

ինչպես նաև ներկայացուցչական կազմով մասնակցել է նույն համալսարանում Ա. Բակունցին 

նվիրված հուշաքարի բացման արարողությանը և կլոր սեղանին: Պլանավորման փուլում է երկու 

համալսարանների միջև համագործակցության հուշագրի ստորագրման գործընթացը:  

Հաշվետու տարում լույս է տեսել 2017թ. հոկտեմբերին կազմակերպված «Սյունիքը կրթության 

և մշակույթի օջախ» խորագրով հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն (Ե., Արմավ 

հրատ., 592 էջ), որն ընդգրկում է Սյունիքի պատմության ու կրթամշակութային ողջ լայնույթի 

հիմնահարցերին վերաբերող շուրջ 60 արժեքավոր ուսումնասիրությունֈ Ժողովածուն տպագրության 

է երաշխավորել Գորիսի պետական համալսարանի գիտական խորհուրդը: Խմբագրական խորհրդի 

նախագահը ԳՊՀ ռեկտոր, ֆիզմաթ գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Ղուկասյանն է, գլխավոր 

խմբագիրը` բ.գ.թ., դոցենտ Թ. Մարությանը: Խմբագրական խորհրդի անդամներն են` բ.գ.դ., 

պրոֆեսոր Վանո Եղիազարյանը, պ.գ.դ., պրոֆեսոր Գևորգ Ստեփանյանը, մ.գ.դ., պրոֆեսոր Լաուրա 

Ասատրյանը, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Թամար Հայրապետյանը, ք.գ.դ., դոցենտ Լուիզա Վարդանյանը, բ.գ.թ. 

Սվետլանա Մանուչարյանը և բ.գ.թ. Լիլիթ Թունյանը: Ժողովածուն բաղկացած է 6 բաժնից` 

«Պատմություն», «Հնագիտություն, ազգագրություն», «Արվեստ», «Կրթական գործ. սկզբնավորումը, 

ձեռբերումները և զարգացման հիմնախնդիրները», «Բանասիրական ուսումնասիրություններ», 

«Բնագիտական ուսումնասիրություններ»:  

2018 թվականից 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: 

Հետազոտական ոլորտի բարեփոխումները համալսարանում ընթացքի մեջ են: 

Հաշվետու տարում ստացվել է գիտաժողովների մասնակցության 14 հրավեր, որոնցից 5-ը` 

հանրապետական, 3-ը` միջազգային, 6-ը` ուսանողական: ԳՊՀ-ում և այլ բուհերում 

կազմակերպված հանրապետական գիտաժողովներին մասնակցել է 10 դասախոս, միջազգային 

գիտաժողովներին՝ 7 դասախոս: 1 ուսանող Իսպանիայում մասնակցել է միջազգային գիտաժողովի: 

Եղել են նաև միջազգային ֆորումների, սեմինարների, համաժողովների հրավերներ, որոնց ԳՊՀ-ն 

ակտիվ մասնակցություն չի ցուցաբերել: ԳՊՀ-ում կազմակերպված «Բակունցյան ընթերցումներ» 

հանրապետական գիտաժողովին ԳՊՀ-ից մասնակցել է 7  դասախոս:  

Այս տարի համալսարանի աշխատակիցների կողմից հրատարակվել է 57 հոդված, 1 

ուսումնամեթոդական աշխատանք, 3 մենագրություն: Տպագրվել է ԳՊՀ-ի 50-ամյակին նվիրված 

«Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ» գիտաժողովի հոդվածների ժողովածուն (592 էջ), 

Հայագիտություն. Սյունիք» հանդեսը: Գիտխորհրդի կողմից հրատարակության է երաշխավորվել 

գիտական հոդվածների 2 ժողովածու, 1 մենագրություն,  ուսումնամեթոդական 1 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:  
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Ըստ ամբիոնների` 2018-2019 ուստարում կատարված գիտահետազոտական 

աշխատանքների վիճակագրությունը հետևյալն է.  
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1. Հայոց լեզվի և գրականության  19 - -  

2. Մանկավարժության և հոգեբանության  8 1 -  

3. Օտար լեզուների  - - -  

4. Պատմության և իրավագիտության  20  3  

5. Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի  4 - -  

6. Տնտեսագիտության և կառավարման  1 - -  

7. Էլեկտրոնիկայի և էլեկտրաէներգետիկայի  - - -  

8. Կենսաբանության և քիմիայի  4 - -  

9. Ֆիզիկայի սեկտոր   1 1   

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  57 2 3  

 

Չնայած հաշվետու տարում գիտահետազոտական գործունեության բնագավառում 

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

 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,  

 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, 

 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 և 

ձեռքբերումները. 

  
2018թ. սեպտեմբերի 26-29 

Գորիսի պետական համալսարանի ուսանողուհի, ՈՒԳԸ նախագահ Մարիամ Գյուրջյանը  2018թ․  

սեպտեմբերի 26-29-ը ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում 

մասնակցել է  «Գիտության արդի մոտեցումներ: Գիտաչափություն» II միջազգային ամառային 

դպրոցին, որը կազմակերպել էր Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի 

կենտրոնը: Դպրոցի ընթացքում դասախոսություննրով հանդես եկան ոլորտի առաջատար 
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մասնագետներ Բելգիայից, Իտալիայից, Ռուսաստանից և Հայաստանից: Դասախոսությունները 

վերաբերում էին ինչպես գիտաչափության ընդհանուր հասկացություններին և խնդիրներին, 

այնպես էլ՝  գիտական էթիկայի, միջազգային շետեմարաններում ինդեքսավորված ամսագրերում 

տպագրվելու, գիտության մեջ առկա զեղծարարությունների մասին: Դպրոցին մասնակցեցին 

գիտության տարբեր ոլորտների շուրջ 60 մասնակիցներ:   

 
 

 

2018թ. դեկտեմբեր 3 

Գորիսի պետական համալսարանի Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների 

ֆակուլտետի Ուսանողական գիտական ընկերության նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ հայ 

մեծանուն արձակագիր Սերո Խանզադյանի ծննդյան 103-ամյակին նվիրված գրական ցերեկույթ: 

   
 

2018թ. դեկտեմբեր 10-13 

Երևանի պետական համալսարանի կողմից կազմակերպված քիմիական օլիմպիադային Գորիսի 

պետական համալսարանը ներկայացավ թիմով, որում ընդգրկված էին 

բնագիտականմասնագիտությունների ֆակուլտետի ՈւԳԸ 4 անդամներըֈ Օլիմպիադային թիմը 

ներկայացավ զեկույցով «Կաուչուկի արտադրություն» թեմայովֈ  Օլիմպիադայի արդյունքում ԳՊՀ 

թիմը գրավեց 2-րդ հորիզոնականը, իսկ թիմի ավագ Մարիամ Գյուրջյանն արժանացավ «Լավագույն 

ավագ» պատվոգրինֈ 

 

2019թ. փետրվար 15  

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում տեղի ունեցավ ՀՀ կրթության և 

գիտության նախարարության 2018 թվականի «Լավագույն ուսանող» հանրապետական մրցույթի 

հաղթողների պարգևատրման արարողությունը: Գորիսի պետական համալսարանի երկու ուսանող 

արժանացան «Լավագույն ուսանող» կոչմանը. բակալավրի կրթական ծրագրով բնագիտության 

ոլորտում 3-րդ կարգի մրցանակի արժանացավ Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի 

«Կենսաբանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Մարիամ Գյուրջյանը և 
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մագիստրոսի կրթական ծրագրով բնագիտության ոլորտում 3-րդ կարգի մրցանակի արժանացավ 

Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի «Մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ 

կուրսի ուսանողուհի Արուս Անդրիյանը: 

 

 

2019թ. ապրիլ 8  

Միջֆակուլտետային ինտելեկտուալ խաղ-մրցույթ, որը կազմակերպել էր Հումանիտար և 

հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի ուսանողական գիտական 

ընկերությունըֈ Մրցույթին մասնակցում էին Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետը 

ներկայացնող «Քվանտ» թիմը, Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների 

ֆակուլտետը ներկայացնող «5 օղակ» թիմը և Ճարտարագիտության ու տնտեսագիտության 

ֆակուլտետը ներկայացնող «Մաֆիա» թիմը: 

 

       
 

2019թ. ապրիլ 26 

«Չմոռանաս ինձ, ես քո տունն եմ» խորագրով ցերեկույթ՝ նվիրված եղեռնի 104-րդ տարելիցին, որը 

կազմակերպել էր ՀՀՄ ֆակուլտետի ՈՒԳ ընկերությունը՝ նախագահ Հարութ Դավթյանի 

ղեկավարությամբ:  
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2019թ. ապրիլի 29-30 

«Ուսանողների դերը համայնքի զարգացման գործում» խորագրով երկօրյա ուսանողական ֆորում 

Գորիսի պետական համալսարանում, որին մասնակցում էին ԳՊՀ-ի, Հայ-ռուսական համալսարանի 

և Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ուսանողական թիմերը: Երկօրյա ֆորումն իր մեջ 

ներառում էր 3 թեմատիկ զեկույցներ, կլոր սեղան-քննարկում, ինչպես նաև բանավեճ-սիմուլյացիա՝ 

երեք բուհերի ուսանողական թիմերի միջև՝ «Պետության հիմնական գաղափարախոսության 

կարևորությունը երկրի զարգազման գործում» թեմայով:  

 

 

 
 

2019թ. մայիսի 15-17 

Գորիսի պետական համալսարանի ՈՒԳԸ նախագահ Մարիամ Գյուրջյանը 2019թ. մայիսի 15-17-ը 

Իսպանիայի Բարսելոնա քաղաքում մասնակցեց "2nd Molecules Medicinal Chemistry Symposium 

(MMCS): Facing Novel Challenges in Drug Discovery" խորագիրը կրող միջազգային սինպոնզիումին, 

որին մասմակցում էին 20 երկրներից 70 մասնակիցֈ Հայաստանի Հանրապետությունը 

ներկայացնում էր Գորիսի պետական համալսարանըֈ Սիմպոզիումի ժամանակ ԳՊՀ ուսանողուհին 

ներկայացրեց «The content of phenolic compounds and flavonoids in medical herbs depending on the area 

of growth» հետազոտական նյութը, ինչպես նաև կլոր սեղանին խոսեց ՀՀ-ում կրթական 

առաջխաղացումների ու խնդիրների մասինֈ 
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2019թ. մայիսի 20 

Ուսանողական գիտական նստաշրջան ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի 

ՈՒԳԸ նախաձեռնությամբ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

201

9թ. հունիսի 4 

Սյունիքի մարզպետ Հունան Պողոսյանը հյուրընկալեց Գորիսի 

պետական համալսարանի «Լավագույն ուսանողներ», ՈՒԳԸ 

անդամներ Մարիամ Գյուրջյանին և Արուս Անդրիյանին, 

որոնք ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հայտարարված հանրապետական մրցույթում մրցանակային 

տեղեր էին զբաղեցրել: Մարզպետը «Սյունիքի մարզի զարգացման եւ ներդրման» հիմնադրամի 

միջոցներով պարգևատրեց ԳՊՀ առաջադեմ ուսանողներին:  

 

 

7. ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 
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2018-2019 ուստարում Գորիսի պետական համալսարանի ռեկտորատ կանոնավոր նիստեր է 

գումարել և օպերատիվ կերպով ուղղորդել համալսարանի գործունեությունը: Ըստ 

անհրաժեշտության` հրավիրվել են նաև արտահերթ նիստեր: Ռեկտորատի որոշումները 

իրագործվել են ռեկտորի հրամաններով կամ անհրաժեշտության դեպքում հարցը տեղափոխվել է 

գիտական խորհուրդ: Ռեկտորատի նիստերում քննարկվել են հիմնականում ուսումնական 

գործընթացին առնչվող հարցեր` կիսամյակների ուսումնական գործունեությունը 

նախապատրաստելու, առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի քննաշրջանները, ամփոփիչ 

ատեստավորման ավարտական քննությունները անցկացնելու, արդյունքները քննարկելու, 

ուսանողների ազատman, նրանց ուսանողական իրավունքների վերականգնման և այլն: 

Հաշվետու տարում ռեկտորատում քննարկված հարցերից են. 

1. Ուումնական բեռնվածքների հաշվարկման քանակական և ժամային նորմերի մասին 

(արձանագրություն 2, 18.09.2018թ.): 

 2. Հեռակա ուսուցման համակարգում դիմորդների փաստաթղթերի ընդունման գործընթացի 

մասին(արձանագրություն 3, 25.09.2018թ.):  

3.  ԳՊՀ-ի կազմակերպական մի քանի խորհուրդների (Ուսանողական խորհուրդ, Ֆակուլտետների 

խորհուրդներ) վերաձևավորման հարցը (արձանագրություն 3, 25.09.2018թ.):  

4. Ամբիոններում գիտական, հետազոտական, ուսումնամեթոդական աշխատանքների կատարման 

ընթացիկ մասին (արձանագրություն 4, 17.10.2018թ.): 

5. Ֆակուլտետների, ստորաբաժանումների տարեկան հաշվետությունների կատարման ընթացքի 

մասին (արձանագրություն 6, 5.12.2018թ.):  

6. Հեռակա ուսուցման համակարգի ավարտական կուրսերի քննաշրջանի  մասին 

(արձանագրություն 1, 14.01.2019թ.):  

7. Հայոց ազգային բանակ զորակոչվողների առարկայական պարտքերի մարման ընթացքի մասին 

(արձանագրություն 1, 14. 01.2019թ.):  

8. Ամփոփիչ ավարտական աշխատանքների պաշտպանության կազմակերպման մասին հարցեր 

(արձանագրություն 6, 15.05.2019թ.):  

9. ԳՊՀ-ի վերահավատարմագրման գործընթացի մասին (արձանագրություն 6, 15.05.2019թ.): 

10. ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք(հավաստագիր) 

ստանալու քննություններին նախապատրաստելու նպատակով կազմակերպված 

վերապատրաստման դասընթացի ամփոփման մասին (արձանագրություն 9, 21.06.2019թ.): 

11. Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին ուսումնական գործընթացի կազմակերպման 

աշխատանքների մասին (արձանագրություն 1, 30.08.2019թ.): 

 

8. ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄ  

8.1.  ԳՊՀ  պրոֆեսորադասախոսական հաստիքների բաշխումը 2018-2019 ուստարում 

              2018-2019  

աշխատող հաստիք 

93 60,625 

  
            Հաստիքների բաշխումը ըստ տարակարգերի 

Պաշտոնը 
2018-2019  

աշխատող հաստիք 

Պրոֆեսոր 7 4 

Դոցենտ 21 18,875 

Ասիստենտ 18 12,25 
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Դասախոս 47 25,5 

  
8.2. Պրոֆեսորադասախոսական կազմը ըստ ձևակերպման ձևի և տարակարգերի 

       Ձևակերպման 

ձևը 

 

 
 

Տարակարգը 

Կոնտրակտ 
Աշխ. պայմանագիր 

  
Ընդամենը 

Միջին 

տարիք հաստիք աշխատ. հաստիք աշխատ. հաստիք աշխատ. 

Պրոֆեսոր - - 4 7 4 7 66 

Դոցենտ 3,875 4 15 17 18,875 21 49 

Ասիստենտ - - 12,25 18 12,25 18 48 

Դասախոս - - 25,5 47 25,5 47 44 

Ընդամենը 3,875 4 56,75 89 60,625 93 50 

  
ԳՊՀ-ում 2018-2019 ուստարում 2017-2018 ուստարվա համեմատությամբ կրճատվել է 

դասախոսական 3,75 հաստիք: Դասախոսների թիվը կրճատվել է 5-ով:  Պրոֆեսորադասախոսկան 

կազմից 4-ը մրցույթով անցած դասախոսներն են, 89-ը աշխատում են ժամկետային աշխատանքային 

պայմանագրերով: 2018-2019 ուստարում անփոփոխ է մնացել ռեկտորի 21.07.2016թ. թիվ 338-Ն 

հրամանով սահմանված պրոֆեսորադասախոսական կազմի միջին դրույքաչափը մեկ ուսումնական 

տարվա կտրվածքով` 760 ժամ (0,125 դրույք նվազագույն քայլով): 
 

 

 

 

8.3. ԳՊՀ  պրոֆեսորադասախոսական հաստիքների բաշխումը 2019-2020 ընթացիկ 

ուստարում (02.12.2019թ.-ի դրությամբ) 

 

                      2019-2020  

աշխատող հաստիք 

97 60,875 

  

Հաստիքների բաշխումն ըստ տարակարգերի 

 

Պաշտոնը 
2019-2020  

աշխատող հաստիք 

Պրոֆեսոր 6 3 

Դոցենտ 24 21,5 

Ասիստենտ 18 12,125 

Դասախոս 49 24,25 

  

2018-2019 ուստարվա համեմատությամբ ավելացել է դասախոսական 0,25 հաստիք: 

Դասախոսների թիվն ավելացել է 4-ով:   

 

9. ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՇԽՄԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Փաստաթղթերի ձևը Ստացվել է      Բաշխվել է    Խոտանվել է 



 

33 
 

Gorsu.am

m 

 

    ԳՊՀ 2018-2019 ուստարվա հաշվետվություն 

 (քանակը)      (քանակը)       (քանակը) 

Դիպլոմ 

սովորական 

Դիպլոմ 

գերազանցության 310 332 4 

291 19 

 
Տպարանից ստացվել է՝ 

                           Դիպլոմ սով.՝ AB բակալավրի 284394 համարից մինչև 284633 համարը 

                           AM մագիստրոսի 076759 համարից մինչև 076790 համարը 

 AM մագիստրոսի 073614 համարից մինչև 073632 համարը 

               Դիպլոմ գեր.՝ AB բակալավրի 281551համարից մինչև 281552 համարը 

                                        AM մագիստրոսի 075481 համարից մինչև 075487 համարը 

                                       AM մագիստրոսի 082681 համարից մինչև 082690 համարը 

 

  Խոտանվել է՝         

                            Դիպլոմ սով.՝ բակալավրի AB 284 573, AB 284 403, AB 284 409 

                             Դիպլոմ գեր.՝ մագիստրոսի AM 082 681 

  2019-2020 ուս. տարվա համար նախատեսվում է ձեռք բերել 326 դիպլոմ.  

     Դիպլոմ մագիստրոսի 80հատ, այդ թվում 26-ը՝ գերազանցության,  

     Դիպլոմ բակալավրի 246 հատ, այդ թվում 15-ը՝ գերազանցության:  

 

 

 

10. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

10.1. Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետ 

ՀՀՄՖ աշխատանքային սկզբունքները հաշվետու տարում՝ 2018-2019թթ., հիմնականում 

բովանդակում են «Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի զարգացման ռազմավարական 

ծրագիրը, ֆակուլտետի տարեկան աշխատանքային պլանը՝ ըստ ԳՊՀ-ի Կանոնադրության, 

Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի կանոնադրություն և 

աշխատանքային գործունեությունը կարգավորող իրավական այլ ակտերի:  

ՀՀՄՖ հաշվետու տարում ունեցել է չորս ամբիոն՝ Հայոց լեզվի և գրականության, 

Մանկավարժության և հոգեբանության, Իրավագիտության և պատմության, Օտար լեզուների:  

Ֆակուլտետում 2018-2019 ուստարում իրականացվել են բակալավրի կրթական ծրագրով 

առկա 5, հեռակա 4, մագիստրոսի 6 (այդ թվում երկու հեռակա՝ իրավագիտություն և հատուկ 

մանկավարժություն) մասնագիրական կրթական ծրագրեր: 

ՀՀՄՖ հիմնական գործողությունները պետք է միտված լինեն ուսումնական և գիտական 

աշխատանքներին, առավելապես՝  

 Կրթության որակի բարձրացում.  

Ա. ԳՊՀ-ում 2019թ.-ից մեկնարկել է պետական ենթակառուցվածքային 

հավատարմագրման գործընթացը, որի իրականացումը պայմանավորված է նաև ՀՀՄՖ 

իրականացվող կրթական ծրագրերի բարելավմամբ, ուսուցման դերի բարձրացմամբ և մրցակցային 

դերի հաստատմամբ,  

Բ. Դասախոսների՝ մասնագիտական ոլորտում ունեցած ձեռքբերումները, ուսուցման նոր 

մեթոդների տիրապետելը կարող են խթանել կրթության ձևի որակական հատկանիշներին:  

 Կրթության բնագավառում գիտական գործունեության ակտիվացում. ՀՀՄՖ 

աշխատակիցները մասնակցել են գիտական տարբեր ծրագրերի, որոնք կարող են նպաստել 

հետազոտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների կարգավորմանը: 
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    ԳՊՀ 2018-2019 ուստարվա հաշվետվություն 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄՆԵՐԸ (ԸՍՏ ԿՐԹԱՁԵՎԵՐԻ) 

N Ծածկագիրը Մասնագիտության անվանումը Կրթական 

աստիճանը 

Շնորհվող 

որակավորումը 

1.  011401.18.6 Մասնագիտական մանկավարժություն 

(Պատմություն) 

Բակալավր -առկա, 

հեռակա 

Մանկավարժության 

բակալավր 

2.  011401.19.6 Մասնագիտական մանկավարժություն 

(Հայոց լեզու և գրականություն) 

Բակալավր- 

առկա, հեռակա 

Մանկավարժության 

բակալավր 

3.  011401.21.6 Մասնագիտական մանկավարժություն 

(Անգլերեն լեզու և գրականություն) 

Բակալավր- 

առկա 

 

Մանկավարժության 

բակալավր 

4.  011301.01.6 Ընդհանուր մանկավարժությույն 

(Տարրական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա) 

Բակալավր- 

առկա, հեռակա 

Մանկավարժության 

բակալավր 

5.  042101.01.6 Իրավագիտություն Բակալավր- 

հեռակա 

Մանկավարժության 

բակալավր 

6.  042101.01.6 Իրավագիտություն Բակալավր- 

առկա, հեռակա 

Իրավագիտության 

բակալավր 

7.  011102.05.7 Կրթական գիտություններ 

(Կրթության կառավարում) 

Մագիստրական- 

առկա 

Մանկավարժության 

մագիստրոս 

8.  011301.01.7 Ընդհանուր մանկավարժություն 

(Տարրական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա) 

Մագիստրական- 

առկա 

 

Մանկավարժության 

մագիստրոս 

9.  011302.05.7 Հատուկ մանկավարժություն Մագիստրական- 

հեռակա 

Մանկավարժության 

մագիստրոս 

10.  011401.18.7 Մասնագիտական մանկավարժություն 

(Պատմություն) 

Մագիստրական- 

առկա 

Մանկավարժության 

մագիստրոս 

11. 011401.19.7 Մասնագիտական մանկավարժություն 

(Հայոց լեզու և գրականություն) 

Մագիստրական- 

առկա 

Մանկավարժության 

մագիստրոս 

12. 042101.04.7 Իրավագիտություն (Քրեական 

իրավունք և դատավարություն) 

Մագիստրական- 

հեռակա 

Իրավագիտության 

մագիստրոս 

 

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐԻ 

ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԵՎ ԼՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ 

 

2018-2019թթ. ՀՀՄ ֆակուլտետի իրականացվող կրթական ծրագրերը համահունչ են եղել 

ուսումնական պլաններին, բովանդակային առումով ֆակուլտետի ամբիոններում վերանայվել են, 

շտվկել տեխնիկական և մասնագիտական առումներով: Մասնագիտությունների ուսումնական 

պլանների հաստատման և լրամշակման գործընթացին նպաստել են նաև այն բոլոր ցուցումները, 

որոնք բխում են կրթության որակի բարձրացման պահանջներից: 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄ 

 

Կրթաձև Քան. Կրթական աստիան Պպ. Վճ. Արտ. 
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    ԳՊՀ 2018-2019 ուստարվա հաշվետվություն 

Առկա 147 (Առկա) բակալավր 30 115 2 

Հեռակա 379 (Հեռակա) բակալավր 0 393 4 

Մագիստրատուրա 147 Մագիստրատուրա (առկա 

և հեռակա) 

8 135 4 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 673 3 38 567 10 

 

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՈՒՄ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԹԱՁԵՎԵՐԻ 

 

N Մասնագիտությունը ԸՆԴԱՄԵՆԸ Այդ թվում 

Պպ. Վճ. Արտ. 

1. Հայոց լեզու և գրականություն 119 12 105 2 

2. Պատմություն 107 11 95 1 

3. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 269 10 255 4 

4. Անգլերեն լեզու և գրականություն 12 4 8 0 

5. Իրավագիտություն 108 0 106 1 

6. Կրթության կառավարում 14 1 13 1 

7. Հատուկ մանկավարժություն 44 0 43 1 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 673 38 625 10 

 

Առկա բակալավր 

N Մասնագիտությունը ԸՆԴԱՄԵՆԸ Այդ թվում 

Պպ. Վճ. Արտ. 

1. 1 Հայոց լեզու և գրականություն 42 9 1 32 

2. 2 Պատմություն 21 9 1 11 

3. 3 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 70 8 0 62 

4. 4 Անգլերեն լեզու և գրականություն 12 4 0 8 

5. 5 Իրավագիտություն 3 0 0 3 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 147 30 2 117 

 

Հեռակա բակալավր 

N Մասնագիտությունը ԸՆԴԱՄԵՆԸ Այդ թվում 

Պպ.  Արտ. Վճ.  

1 Հայոց լեզու և գրականություն 63 0 1 62 

2 Պատմություն 74 0 0 74 

3 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 169 0 3 166 

4 Իրավագիտություն 73 0 0 73 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 379  4 375 

 

Առկա մագիստրատուրա 

N Մասնագիտությունը ԸՆԴԱՄԵՆԸ Այդ թվում 

Պպ. Արտ.  Վճ. 

1 Հայոց լեզու և գրականություն 14 3 0 11 

2 Պատմություն 13 2 0 11 

3 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 29 2 1 26 

4 Կրթության կառավարում 15 1 1 13 
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ԸՆԴԱՄԵՆԸ 71 8 2 61 

Հեռակա մագիստրատուրա 

N Մասնագիտությունը ԸՆԴԱՄԵՆԸ Այդ թվում 

Պպ. Արտ. Վճ. 

1 Իրավագիտություն 32 0 1 31 

2 Հատուկ մանկավարժություն 44 0 1 43 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 76 0 2 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՈՒՄ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐՆ ԸՍՏ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

 

Արական

Իգական

Արական Իգական

Ցուցանիշ 137 536

Ընդամենը՝ 673

 

 

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱԾ 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒ ԿՐԹԱՁԵՎԵՐԻ 

Մասնագիտությունը Առկա 

բակալավր 

Հեռակա 

բակալավր 

Մագիստրատուրա 

առկա 

Տարրական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա 

0 6 1 

Հայոց լեզու և գրականություն 0 6  0  

Իրավագիտություն 0 5 0 

Պատմություն 0 3 0 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0 20 1 
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Այլ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից եվ միջին մասնագիտական կրթության 

հաստատություններից ֆակուլտետ տեղափոխված ուսանողների հետ կատարված աշխատանք 

Երկրորդ բարձրագույն կրթություն 1 ուսանող 

Այլ բուհից վերականգնված 6 ուսանող 

Միջին մասնագիտական կրթության հաստատություններից հեռակա կրթաձև  4 ուսանող 

Միջին մասնագիտական կրթության հաստատություններից առկա կրթաձև 1 ուսանող 

 

Հաշվետու տարում ուսանողական շարժը ֆակուլտետում 

Համալսարանի այլ ֆակուլտետից   Հումանիտար և հասարակագիտական 

մասնագիտությունների ֆակուլտետ 

 0 ուսանող 

 Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետից 

համալսարանի այլ ֆակուլտետ 

 1 ուսանող 

Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների Ֆակուլտետում 

մասնագիտությունից  մեկ այլ մասնագիտություն 

3 ուսանող 

Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների Ֆակուլտետում առկա 

կրթաձևից հեռակա կրթաձև 

7  ուսանող 

Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների Ֆակուլտետում 

հեռակա կրթաձևից առկա կրթաձև 

3 ուսանող 

 

Կրթաթոշակ 

Գործող կարգի համաձայն՝ գերազանց և լավ առաջադիմություն ցուցաբերած, հասարակական 

ակտիվություն և պատշաճ վարքագծի դրսևորած ուսանողներին ֆինանսական խրախուսանքի ձևով 

հատկացվում է պետական թոշակ, որից օգտվել են ՀՀՄ ֆակուլտետի բակալավրիատի ու 

մագիստրատուրայի առկա կրթաձևում սովորող ուսանողներ: Հաշվետու ուսումական տարում ՀՀՄ 

ֆակուլտետում տարվա կտրվածքով կրթաթոշակ է տրվել 38 ուսանողի, որից 33-ը՝  գերազանց,  5-ը՝ 

լավ առաջադիմություն ունեցող ուսանողներ:        

 
Առկա բակալավր 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

I  ԿՈՒՐՍ II  ԿՈՒՐՍ III  ԿՈՒՐՍ IV ԿՈՒՐՍ 

Գեր. Լավ Գեր. Լավ Գեր.  Լավ Գեր. Լավ 

Հայոց լեզու և գրականութփյուն 2 0 2 0 2  2 1 

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 2 0 2 0 2  2  

Պատմություն 2 0 1 1  2 2 1 

Անգլերեն լեզու և գրականություն 2 0 2 0 0 0 -0 0 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ                                  8 0 7 1 4 2 6 2 

 

Առկա մագիստրատուրա 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում (ռոտացիա) 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

I  ԿՈՒՐՍ II  ԿՈՒՐՍ 

Գեր. Լավ Գեր. Լավ 

Հայոց լեզու և գրականութփյուն 1 0 2 0 

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 1 0 1 0 

Պատմություն 1 0 1 0 

Կրթության կառավարում 1 0 0 0 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  4 0 4 0 
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2018-19 ուստարվա առաջադիմության արդյունքնեերով վճարովի համակարգից 

տեղափոխվել են անվճար համակարգ բակալավրի ու մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող 

6 ուսանողներ:  

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ 

«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն, 2-րդ կուրդ – 2 ուսանող 

«Պատմություն» մասնագիտություն, 3-րդ կուրս – 1 ուսանող  

«Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտություն, 2-րդ կուրս – 1 ուսանող, 4-րդ 

կուրս – 1 ուսանող 

 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

«Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտություն, 1-ին  կուրս, 1 ուսանող 
 

Ուսանողական նպաստի տրամադրում 

 

հ/հ 

 

 

Կարգավիճակը 

Ուսանողների թվաքանակը 

Բակալավրի կրթական 

ծրագիր / առկա 

ուսուցման համակարգ 

Բակալավրի 

կրթական 

ծրագիր 

/հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Մագիստրոսի 

կրթական ծրագիր 

/առկա,հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը

 

1. Զոհված զինծառայողի 

երեխա-ուսանող 

1 2 2 5 

2.  1-ին և 2-րդ կարգի 

հաշմանդամ, մանկուց 

հաշմանդամ-ուսանող 

0 1 2 3 

3. Ծնողական խնամքից 

զրկված երեխա-ուսանող 

0 0 0 0 

4. Երկկողմանի ծնողազուրկ 1 1 0 2 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2 4 4 10 

 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ (ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆ): 

ՔՆՆԱՇՐՋԱՆԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ ԿԻՍԱՄՅԱԿՆԵՐԻ, ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԹԱՁԵՎԵՐԻ 

 

2018-2019 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ըստ մասնագիտությունների 

 ՀԵՌԱԿԱ / ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ 

Մ
ա

ս
ն

ա
գ

ի
տ

ո
ւթ

յո
ւն

 

 

Կ
ո

ւր
ս

 

 

Ո
ւս

. ք
ա

ն
ա

կ
 

Ք
ն

ն
ո

ւթ
. մ

ա
ս

ն
ա

կ
ցե

լ 
ե

ն
 

Անբավ. 

գնահատ. 

ստացած ուսանող. 

Ա
ռ

ա
ջա

դ
ի

մ
ո

ւթ
յո

ւն
ը

 

պ
ա

ր
տ

ք
ե

ր
ի

 մ
ա

ր
մ

ա
ն

 

շր
ջա

ն
ի

ց
 ա

ռ
ա

ջ 

Գ
ե

ր
ա

զ
ա

ն
ց

 ա
ռ

ա
ջա

դ
ի

մ
. 

ո
ւս

ա
ն

ո
ղ

. 

Բ
ա

ց
ա

ր
ձ

. ա
ռ

ա
ջ.

 %
 

Պպ. Վճ. 

Պատմություն 

(բակալավր) 

I, II, III, IV, V 51 32 - 21 41.12% 3 76.47% 

Իրավագիտություն 

(բակալավր) 

I, II, III, IV, V 75 45 - 35 43.94% 4 85,33% 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

 

10 126 77 - 56 42,53% 7 80,9% 
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2018-2019 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ըստ մասնագիտությունների 

 ԱՌԿԱ / ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ 

Մ
ա

ս
ն

ա
գ

ի
տ

ո
ւթ

յո
ւն

 

 

Կ
ո

ւր
ս

 

 

Ո
ւս

. ք
ա

ն
ա

կ
 

Ք
ն

ն
ո

ւթ
. մ

ա
ս

ն
ա

կ
ցե

լ 
ե

ն
 

Անբավ. 

գնահատ. 

ստացած 

ուսանող. 

Ա
ռ

ա
ջա

դ
ի

մ
ո

ւթ
յո

ւն
ը

 

պ
ա

ր
տ

ք
ե

ր
ի

 մ
ա

ր
մ

ա
ն

 

շր
ջա

ն
ի

ց
 ա

ռ
ա

ջ 
Գ

ե
ր

ա
զ

ա
ն

ց
 ա

ռ
ա

ջա
դ

ի
մ

. 

ո
ւս

ա
ն

ո
ղ

. 

Բ
ա

ց
ա

ր
ձ

. ա
ռ

ա
ջ.

 %
 

Պպ.  Վճ.  

Հայոց լեզու և 

գրականություն 

I, II, III, IV 42 41 - 9 78,57% 6 90,47% 

Տարրական 

մանկավարժություն և 

մեթոդիկա 

I, II, III, IV 71 68 1 13 80,28% 13 100% 

Պատմություն 

 

I, II, III, IV 21 18 1 5 71,42% 78,57% 100% 

Իրավագիտություն I 3 3 - - 100%  100% 

Անգլերեն լեզու 

և գրականություն 

I, II 12 12 - - 100% 8 100% 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

 

12 149 142 2 27 80,53% 37 98,09% 

 

 

2018-2019 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ըստ մասնագիտությունների 

 ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ / ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

Մ
ա

ս
ն

ա
գ

ի
տ

ո
ւթ

յո
ւն

 

 

Կ
ո

ւր
ս

 

 

Ո
ւս

. ք
ա

ն
ա

կ
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 %
 

Պպ.  Վճ.  

Հայոց լեզու և 

գրականություն 

I, II  14 13 - 5 92,85% 5 100% 

Տարրական 

մանկավարժություն և 

մեթոդիկա 

I, II  30 21 - 9 56,25% 2 93,33% 

Պատմություն I, II  13 7 - 3 46,15% 7 100% 

Կրթության 

կառավարում 

I, II  14 6 - 8 35,71% 1 100% 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 8 71 59 - 22 80,53% 37 98,33% 
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    ԳՊՀ 2018-2019 ուստարվա հաշվետվություն 

2018-2019 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ըստ մասնագիտությունների 

 ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ / ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 
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 %
 

Պպ.  Վճ.  

Իրավագիտություն I, II, III 32 28 - 4 87,5% 14 87,5% 

Հատուկ մանկավար-

ություն 

I, II 

 

45 39 - 7 84,44% 28 91,11% 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 5 77 67 - 11 85,97% 42 89,30% 

 

2018-2019 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ըստ մասնագիտությունների 

 ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ / ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ 
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 %
 

Պպ. Վճ. 

Հայոց լեզու և 

գրականություն 

I, II, III, IV, V 69 61 - 32 53,63% 1 53,6

3% 

Տարրական 

մանկավարժություն և 

մեթոդիկա 

I, II, III, IV, V 176 166 - 63 64,20% 3 81,2

5% 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 10 245 227 - 95 58.91% 4 67,4

4% 

2018-2019 ուստարվա 2 կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ըստ մասնագիտություն 

 ՀԵՌԱԿԱ / ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ 
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    ԳՊՀ 2018-2019 ուստարվա հաշվետվություն 

Հայոց լեզու և 

գրականություն 

I, II, III, 

IV 

52 41 - 24 53,84% 1 71,15% 

Տարրական 

մանկավարժություն և 

մեթոդիկա 

I, II, III, 

IV 

138 128 - 49 64,49% 5 73,18% 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 8 190 169 - 73 59,16% 6 72,16% 

 

2018-2019 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ըստ մասնագիտությունների 

 ԱՌԿԱ / ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ 
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 %
 

Պպ.  Վճ.  

Հայոց լեզու և 

գրականություն 

I, II, III 27 27 1 5 77.77% 3 88.88% 

Տարրական 

մանկավարժություն և 

մեթոդիկա 

I, II, III 51 51 - 11 78,43% 6 86,27% 

 

Պատմություն 

 

I, II, III 12 12 1 2 75% 7 100% 

Իրավագիտություն I 3 3 - - 100% 3 100% 

Անգլերեն լեզու 

և գրականություն 

I, II 12 12 - 1 91,66% 6 91,66% 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 12 105 105 2 19 84,57% 25 93.36% 

2018-2019 ուստարվա 2 կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ըստ մասնագիտությունների 

ՀԵՌԱԿԱ / ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ 
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Պպ.  Վճ.  
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    ԳՊՀ 2018-2019 ուստարվա հաշվետվություն 

Պատմություն 

(բակալավր) 

I, II, III, IV 40 36 - 12 70% 4 70% 

Իրավագիտություն 

(բակալավր) 

I, II, III, IV 58 55 - 20 63,79% 5 80% 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 8 98 91 - 32 66,89% 9 85% 

 

2018-2019 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ըստմասնագիտությունների. ՀԵՌԱԿԱ 

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ / ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

Մ
ա

ս
ն

ա
գ

ի
տ

ո
ւթ

յո
ւն

 

Կ
ո

ւր
ս

 

Ո
ւս

. ք
ա

ն
ա

կ
 

Ք
ն

ն
ո

ւթ
. մ

ա
ս

ն
ա

կ
ցե

լ 
ե

ն
 

Անբավ. 

գնահատ. 

ստացած ուսանող. 

Ա
ռ

ա
ջա

դ
ի

մ
ո

ւթ
յո

ւն
ը

 

պ
ա

ր
տ

ք
ե

ր
ի

 մ
ա

ր
մ

ա
ն

 

շր
ջա

ն
ի

ց
 ա

ռ
ա

ջ 

Գ
ե

ր
ա

զ
ա

ն
ց

 ա
ռ

ա
ջա

դ
ի

մ
. 

ո
ւս

ա
ն

ո
ղ

. 

Բ
ա

ց
ա

ր
ձ

. ա
ռ

ա
ջ.

 %
 

Պպ.  Վճ.  

Իրավագիտություն I, II 12 12 - 2 83.33%% 7 83.33% 

Հատուկ մանկավար-ություն I, II 

 

45 44 - 2 95,55% 

 

30 95,55% 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4 57 56 - 4 92,98% 42 92,98% 

 

2018-2019 ուստարվա 2 կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներն ըստ մասնագիտությունների 

 ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ / ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 
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 %
 

Պպ.  Վճ.  

Հայոց լեզու և գրականություն I 3 3 - 2 33,33% 3 100% 

Տարրական 

մանկավարժություն և 

մեթոդիկա 

I 12 11 - 8 33,33% 2 50% 

Պատմություն I 6 6 - 3 50% 2 50% 

Կրթության կառավարում I 6 6 - 2 66,66% 4 66,66% 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4 27 26 - 15 44,44% 8 66,66% 

 

 

 

ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 
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    ԳՊՀ 2018-2019 ուստարվա հաշվետվություն 

Հաշվետու տարում ֆակուլտետում ամփոփիչ ատեստավորումը կազմակերպվել է 

ավարտական աշխատանքների և թեզերի պաշտպանությամբ: ՀՀՄՖ ամփոփիչ ատեստավորման 

ժամանակացույցը սահմանված է եղել ռեկտորի հրամանով և անցկացվել է իրավագիտություն 

մագիստրատուրա 24.01.2019, մյուս մասնագիտություններում` 17.05.2019-24.05.2019:  

Ամփոփոիչ ատեստավորման ավարտական աշխատանքներ և մագիստրական թեզեր են 

հանձնել-պաշտպանել բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով և առկա ու հեռակա 

կրթական ձևերով սովորող 194 շրջանավարտներ: 

Ամփոփիչ ատեստավորման կազմակերպման և անցկացման ընթացքում եղել են նաև 

թերություններ, որոնք հիմնականում վերացվել են: 

Ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացի հիմնական արդյունքները ամփոփված են 

համապատասխան հանձնաժողովների արձանագրություններում, նախագահների կարծիք-

դիտարկումներում: 
 

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

 

 Մասնագիտություն Կրթաձևը 

Ո
ւս

. 

ք
ա

ն
ա

կ
 

Ամփոփիչ  

ատեստ. 

թույլատրված. 

ուս.քանակ 

Ամփոփիչ 

ատեստ. 

անցած ուս. 

քանակ 

Դիպլոմի 

տեսակը 

Գեր. Սով. 

1 Հայոց լեզու և 

գրականություն 

Առկա /բակալավր 15 15 15 2 13 

Հեռակա/ բակալավր 15 15 15 - 15 

Առկա/մագիստրատուրա 11 11 11 3 8 

2 Տարրական 

մանկավարժությու

ն և մեէթոդիկա 

Առկա /բակալավր 19 19 19 - 19 

Հեռակա/բակալավր 36 36 36 - 36 

Առկա/մագիստրատուրա 17 17 17 1 16 

3 Պատմություն Առկա /բակալավր 8 8 8 2 6 

Հեռակա/բակալավր 12 12 12 - 12 

Առկա/մագիստրատուրա 7 7 7 4 3 

4 Կրթության 

կառավարում 

 

      

      

Առկա/մագիստրատուրա 9 9 9 1 8 

5 

Իրավագիտություն Հեռակա/բակալավր 26 26 24 -  

Հեռակա/մագիստրատուրա 19 19 19 8 11 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 194 194 192 21 171 

 

 

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒ ԿՐԹԱՁԵՎԵՐԻ 

 Մասնագիտություն Ուս. 

քանակ 

Ավարտ.

աշխ 

պաշտպ. 

ուս.քան

ակ 

Գեր. 

 

Լավ Բավ. Անբավ. Ատեստ. 

միջին 

գնահատ. 

1 Իրավագիտություն (հեռակա 

մագիստրատուրա) 

19 19 10 9 - - 76,26 
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ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ 

 

Հաշվետու տարում ՀՀՄ ֆակուլտետից պրակտիկա են անցել 

Առկա բակալավրի III կուրսերը` 37 ուսանող, IV կուրսերը` 44 ուսանող 

Առկա  մագիստրոս II կուրսերը` 36 ուսանող 

Հեռակա բակալավրի IV կուրսերը 86 ուսանող, V կուրսերը` 88 ուսանող 

Հեռակա  մագիստրոս II կուրսերը` 31 ուսանող 
 

2018-2019 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

առկա ուսուցում / բակալավրիատ 

N Մասնագիտություն

ը 

Կուրսը ՊՐԱԿՏԻԿԱՅ

Ի ՍԿԻԶԲԸ 

ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ 

ԱՎԱՐՏԸ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1. Հայոց լեզու և 

գրականություն  

III 12.11.2018թ 23.11.2018թ թիվ 6 միջն. դպ. 

IV 17.09.2018թ 26.10.2018թ թիվ 1 ավագ դպ. 

2. Մանկավարժությու

ն և մեթոդիկա 

III 12.11.2018թ 23.11.2018թ  

IV 17.09.2018թ 26.10.2018թ թիվ 3 միջն. դպ. 

3. Պատմություն 

 

III 12.11.2018թ 23.11.2018թ թիվ 3 միջն. դպ. 

IV 17.09.2018թ 26.10.2018թ թիվ 1 ավագ դպ. 

 

 

 

2 Հայոց լեզու և 

գրականություն(առկա 

բակալավր) 

15 15 7 6 2 - 76,86 

3 Տարրական մանկավարժություն 

և մեթոդիկա(առկա բակալավր) 

19 19 19 - - - 92,89 

4 Պատմություն (առկա բակալավր) 8 8 6 2 - - 87,75 

5 Իրավագիտություն(հեռակա 

բակալավր) 

26 26 4 10 10 2 56,34 

6 Տարրական մանկավարժություն 

և մեթոդիկա (հեռակա 

բակալավր) 

36 36 14 22 - - 80,02 

7 Պատմություն (հեռակա 

բակալավր) 

12 12 3 8 1 - 70,08 

8 Հայոց լեզու և գրականություն 

(հեռակա բակալավր) 

15 15 2 6 7 - 58,4 

9 Պատմություն  

(առկա մագիստրատուրա) 

7 7 7 - - - 96,14 

10 Տարրական մանկավարժություն 

և մեթոդիկա 

(առկա մագիստրատուրա) 

17 17 17 - - - 92,41 

11 

 

Հայոց լեզու և 

գրականություն(առկա 

մագիստրատուրա) 

11 11 8 3 - - 86,54 

12 Կրթության կառավարում(առկա 

մագիստրատուրա) 

9 9 9 - - - 93,22 

 

 

               ԸՆԴԱՄԵՆԸ 194 194 106 66 20 2 80,57 
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Առկա ուսուցում / մագիստրատուրա 

N Մասնագիտություն

ը 

Կուրսը ՊՐԱԿՏԻԿԱՅ

Ի ՍԿԻԶԲԸ 

ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ 

ԱՎԱՐՏԸ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1. Հայոց լեզու և 

գրականություն 

II 29.10.2018թ 09.11.2018թ ՀԼԳ ամբիոն 

2. Մանկավարժությու

ն և մեթոդիկա 

II 29.10.2018թ 09.11.2018թ ՄՀ ամբիոն 

3. Պատմություն II 29.10.2018թ 09.11.2018թ ՊԻ ամբիոն 
 

Հեռակա ուսուցում / բակալավրիատ  

N Մասնագիտություն

ը 

Կուրսը ՊՐԱԿՏԻԿԱՅ

Ի ՍԿԻԶԲԸ 

ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ 

ԱՎԱՐՏԸ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1. Հայոց լեզու և 

գրականություն  

I    

II    

III    

IV 18.02.2019թ 01.03.2019թ թիվ 3 հիմնական դպ. 

V 18.02.2019թ 01.03.2019թ թիվ 3 հիմնական դպ. 

2. Մանկավարժությու

ն և մեթոդիկա 

 

I    

II    

III    

IV 18.02.2019թ 01.03.2019թ թիվ 3 հիմնական դպ. 

V 18.02.2019թ 01.03.2019թ թիվ 3 հիմնական դպ. 

3. Պատմություն 

 

I    

II    

III    

IV 18.02.2019թ 01.03.2019թ թիվ 3 հիմնական դպ. 

V 18.02.2019թ 01.03.2019թ թիվ 3 հիմնական դպ. 

4. Իրավագիտություն I    

II    

III    

IV 18.02.2019թ 01.03.2019թ թիվ 5 հիմնական դպ. 

V 18.02.2019թ 01.03.2019թ թիվ 5 հիմնական դպ. 

 

2019-2020 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  

Առկա ուսուցում / բակալավրիատ  

 

N Մասնագիտությունը Կուրսը ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ 

ՍԿԻԶԲԸ 

ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ 

ԱՎԱՐՏԸ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1. Հայոց լեզու և 

գրականություն  

 

I    

II 04.03.2019թ 15.03.2019թ թիվ 3 հիմն դպ. 

III 01.04.2019թ 10.05.2019թ թիվ 3 հիմն դպ. 

IV    

V    

2. Մանկավարժություն և 

մեթոդիկա 

 

I    

II 04.03.2019թ 15.03.2019թ թիվ 1 ավագ դպ. 

III 01.04.2019թ 10.05.2019թ թիվ 1 ավագ դպ. 
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IV    

V    

3. Պատմություն 

 

I    

II 04.03.2019թ 15.03.2019թ թիվ 6 հիմն դպ. 

III 01.04.2019թ 10.05.2019թ թիվ 5 հիմն դպ. 

IV    

V    

 

2019-20 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

Հեռակա ուսուցում / մագիստրատուրա  

 

N Մասնագիտությունը Կուրսը ՊՐԱԿՏ. 

ՍԿԻԶԲԸ 

ՊՐԱԿՏ. 

ԱՎԱՐՏԸ 

ՀԱՍՏԱՏ. ՄԵԹՈԴԻՍՏ 

1. 1.  Հատուկ 

մանկավարժություն 

II 08.04.2019թ. 20.04.2019թ. Գորիսի 

տարածքայի

ն 

մանկավարժ

ահոգեբանա

կան 

աջակցման 

կենտրոն 

Պետրոսյան Հ. 

Հախվերդյան Ն. 

2. Իրավագիտություն II 13.05.2019թ. 07.06.2019թ. Դատարան Գյուլնազարյան Լ. 

 

 

ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ  ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ԸՍՏ 

ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ 

 

 2018-19 ուստարում ՀՀՄՖ-ում աշխատել է 64 աշխատակից, այդ թվում` մասնագիտական 

ամբիոնների 60 դասախոսներ, որոնցից 8-ը` արտաքին համատեղությամբ և ժամավճարային 

հիմունքներով, 39-ը` հիմնական (որոնցից` համակարգչային կնտրոնների 2 պատասխանատուներ, 

1 լաբորանտ, 1 գործավար): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմը (հիմնական) 

հհ ԱԱՀ Ծննդյան Հաստիքը Գիտ.աստիճան, 

Հայոց լեզվի և  

գրականության 

ամբիոն, 12

Մանկավարժության և  

հոգեբանության 

ամբիոն, 20

Պատմության և  

իրավագիտության 

ամբիոն, 23

Օտար լեզուների 

ամբիոն, 5
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թիվը կոչում 

1. Պետրոսյան  Հրայր  Հայկի 1982թ. 1,25 մ. գ. թ., դոցենտ, 

ամբիոնի վարիչ 

2. Հախվերդյան Նազելի 

Սերյոժայի  

1971թ. 1,0 հ. գ. թ., դոցենտ 

3. Հայրապետյան Գայանե 

Համլետի 

1976թ. 0,875 ասիստենտ 

4. Կարինե Միրաքյան Սամսոնի 1952թ. 0,5 դասախոս 

5. Բաղդագյուլյան Նելլի Ռաֆիկի 1981թ. 1,0 դասախոս 

6. Ալավերդյան Հերմինե 

Սերյոժայի 

1974թ. 1,0 դասախոս 

7 Գրիգորյան Կարինե Սեյրանի 1976թ. 0,375 ասիստենտ 

Համատեղողներ 

հհ ԱԱՀ Ծննդյան 

թիվը 

Հաստիքը Գիտ.աստիճան, 

կոչում 

1 Պետրոսյան Հայկ Հմայակի 1954թ. 0,5 մ. գ. դ. պրոֆեսոր 

2 Ասատրյան Սիլվա Ժորայի 1950թ. 0,5 դասախոս 

3 Աղաբեկյան Տիգրան Յուրայի 1974թ. 0,5 Սպորտի վարպետ 

4 Գյուլամբարյան Գարիկ 

Դավիթի 

1977թ. 0,5 դասախոս 

5 Մարտիրոսյան Ժիրայր Արամի 1957 թ. 0,25 դասախոս 

6 Բալասանյան Նվարդ Հրաչիկի 1960 թ. 0,25 դասախոս 

Ժամավճարային աշխատողներ 

հ/հ ԱԱՀ Ծննդյան 

թիվը 

Ժամաքանակը Գիտ.աստիճան, 

կոչում 

1 Գրիգորյան Հակոբ Մանուկի 1949թ. 75 ժամ մ.գ.թ., պրոֆեսոր 

2 Հովսեփյան Արմեն Աշոտի 1972թ. 48 ժամ Աշխ.գիտ. թեկնածու 

3 Կատինյան Վարդուհի 

Արտուշի 

1948թ. 171 ժամ դասախոս 

4 Ադամյան Հայկուհի 

Արտաշեսի 

1982թ. 104 ժամ դասախոս 

5 Գալստյան Ալինա Սոխակի 1963թ. 36 ժամ դասախոս 

6 Ղուկասյան Միխայիլ 

Արմենակի 

1950թ. 31 ժամ դասախոս 

7 Բադալյան Հասմիկ Հովիկի 1992թ. 159 ժամ դասախոս 

Ամբիոնի ՊԴԱ-ի/հիմնական/ միջին տարիք 

 

Ամբիոնի ՊԴԱ-

ի/հիմնական/ 

միջին տարիք 

 

Մինչև 31 

 

31-40 

 

41-50 

 

51-60 

 

61-70 

 

70 բարձր 

46 - 2 4 - 1 - 

 

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմը (հիմնական) 

հհ ԱԱՀ Ծննդյան 

թիվը 

Հաստիքը Գիտ.աստիճան, 

կոչում 
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1. Ներսիսյան Լ. Ռ. 1969 1 դրույք բ.գ.թ., դոցենտ 

2 Մանուչարյան Ս.Ս. 1981   1 դրույք բ.գ.թ., ասիստենտ 

3. Ստեփանյան Ռ. Մ. 1976 1 դրույք բ.գ.թ., ասիստենտ 

4. Մարգարյան  Ի.Ա. 1987  0,5  դրույք բ.գ.թ., ասիստենտ 

5. Սահակյան Գ. Կ. 1989  0,75 դրույք ասիստենտ 

6. Գրիգորյան Ս. Ջ. 1961  0,75 դրույք դասախոս 

7. Կարապետյան Մ. Ա. 1982  0,75 դրույք դասախոս 

8. Կարապետյան   Է. Մ. 1984  0,75     դրույք դասախոս 

9. Աղամյան Շ. Ս. 1984  0,5 դրույք դասախոս 

10. Անդրեասյան Թ. Բ. 1982  0,75 դրույք դասախոս 

 

Համատեղողներ 

հհ ԱԱՀ Ծննդյան 

թիվը 

Հաստիքը Գիտ.աստիճան, 

կոչում 

1. Մարության Թ. Հ. 1980   0,5 դրույք բ.գ.թ., դոցենտ 

2. Թունյան Լ.Լ 1987  0,5 դրույք բ.գ.թ.ասիստենտ 

Ամբիոնի ՊԴԱ-ի/հիմնական/ միջին տարիք 

 

Ամբիոնի ՊԴԱ-ի 

միջին տարիք 

 

Մինչև 31 

 

31-40 

 

41-50 

 

51-60 

 

61-70 

 

70 բարձր 

45 1 8 2 1 - - 

 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈԹՅՈՒՆ  

Պրոֆեսորադասախոսական կազմը (հիմնական) 

հհ ԱԱՀ Ծննդյան 

թիվը 

Հաստիքը Գիտ.աստիճան, 

կոչում 

1. Մարտին Զիլֆուղարյան 1953թ./66 տ. Ամբիոնի 

վարիչ/0.5 

ի. գ. թ., ասիստենտ 

2. Սուրիկ Պետունց 1954թ./65 տ. Դասախոս/0.75 - 

3. Գյուլնազարյան Լենա 1971թ./48 տ. Դասախոս/0.5 - 

4. Ելյան Տիգրան 1983 թ./36 տ. Դասախոս/0.5 - 

5. Շաբունց Գայանե 1983թ/36 տ.. Դասախոս/1.125 ասիստենտ 

6. Հախվերդան Սերգեյ 1946 թ./73 տ. Դասախոս/0.75 դոցենտ 

7. Ղազարյան Մարինե 1964թ./55 տ. Դասախոս/0.5 - 

8. Բալասանյան Լիլիթ 1971թ./48 տ. Դասախոս/0.75 - 

9. Մկրտչյան Ասպրամ 1981թ./38 տ. Դասախոս/0.875 - 

10. Յուզբաշյան Նաիրա 1985թ./34 տ. Դասախոս/0.25 - 

 

 

 

Համատեղողներ 

հհ ԱԱՀ Ծննդյան 

թիվը 

Հաստիքը Գիտ.աստիճան, 

կոչում 

1. Ստեփանյան Գևորգ 1966թ./53 տ. Դասախոս/0.5 պ.գ.դ., պրոֆ., 

2. Գևորգյան Համլետ 1951թ./68 տ. Դասախոս/0.125 պ.գ.դ., պրոֆ., 

3. Հովհաննիսյան Արկադիա 1981թ./38 տ. Դասախոս/0.5 - 

4. Հարությունյան Գրիշա 1961թ./58 տ. Դասախոս/0.5 ասիստենտ 
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5. Եսայան Նորայր 1971 թ./48 տ. Դասախոս/0.125 ասիստենտ 

6. Միրումյան Ժիրայր 1971 թ./48 տ. Դասախոս/0.375 - 

7. Ալավերդյան Նոննա 1995թ./24 տ. Դասախոս/0.5 - 

Ժամավճարային աշխատողներ 

հ/հ ԱԱՀ Ծննդյան 

թիվը 

Ժամաքանակը Գիտ.աստիճան, 

կոչում 

1. Սարգսյան Կարեն 1978թ./41 տ  ասիստենտ 

2. Զադայան Սիրուն   - 

3. Պողոսյան Մասիս 1985թ./34 տ.  - 

4. Խաչատրյան Սերգեյ 1979 թ./40 տ.  - 

5. Արզումանյան Սևակ 1983թ./ 36 տ.  - 

6. Սարդարյան Արսեն 1986թ./33 տ.  - 

Ամբիոնի ՊԴԱ-ի/հիմնական/ միջին տարիք 

Ամբիոնի ՊԴԱ-

ի/հիմնական/ 

միջին տարիք 

 

Մինչև 31 

 

31-40 

 

41-50 

 

51-60 

 

61-70 

 

70 բարձր 

50.3  3 2 1 2 1 

 

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐ 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմը (հիմնական) 

հհ ԱԱՀ Ծննդյան 

թիվը 

Հաստիքը Գիտ.աստիճան, 

կոչում 

1. Օհանյան Լիանա Սաշիկի 1976թ. 0,75 մ. գ. թ., դոցենտ 

2. Սաֆարյան Նաիրա 

Վիտալիի 

1966 թ. 1,0 դասախոս 

3. Մեժլումյան Նաիրա 

Լյովայի 

1976 թ. 1,0 դասախոս 

4. Իվանյան Լարիսա Իսակի 1955թ. 0,5 դասախոս 

5. Դադալյան Ռիմա Գրիգորիի 1949թ. 0,5 դասախոս 

6. Տոռոզյան Սյուզաննա 

Վոլոդյայի 

1984 թ. 0,375 դասախոս 

Համատեղողներ 

հ/հ ԱԱՀ Ծննդյան 

թիվը 

Ժամաքանակը Գիտ.աստիճան, 

կոչում 

1. Հայրյան Կարեն   37ժամ Մ.գ.թ.,պրոֆեսոր 

2. Հարությունյան Անուշ  127  ժամ Մ.գ.թ. 

3. Հայրապետյան Անի   194 ժամ - 

4. Ափունց Կարմեն  98 ժամ - 

5. Ալխասյան Լուսինե  118ժամ - 

 

Ամբիոնի ՊԴԱ-ի/հիմնական/ միջին տարիք 

 

Ամբիոնի ՊԴԱ-

ի/հիմնական/ 

միջին տարիք 

 

Մինչև 31 

 

31-40 

 

41-50 

 

51-60 

 

61-70 

 

70 բարձր 

51 - 1 2 1 1 1 

 

ՊԴ ԿԱԶՄԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ԸՍՏ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ 
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Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն - 12 

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն - 20 

Պատմության և իրավագիտության ամբիոն - 23 

Օտար լեզուների ամբիոն – 11 
 

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՊԴ ԿԱԶՄՆ ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐԻ 

 
 

ՊԴ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐՆ ԸՍՏ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐ 

 
 

 

 

 

ՊԴ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐՆ ԸՍՏ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ 
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0

0

0

0

4

2

1

1

6

5

9

5

Հ.լ. և գրակ.

Մանկ. և հոգ.

Պատմ. և իրավ.

Օ.լ. 

Հ.լ. և

գրակ.

Մանկ. և

հոգ.

Պատմ. և

իրավ.
Օ.լ. 

Առանց գիտական

աստիճ. 
6 5 9 5

Թեկնածու 4 2 1 1

Դոկտոր 0 0 0 0

Առանց գիտական աստիճ. 

Թեկնածու

Դոկտոր

 

ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ` ԸՍՏ 

ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ (ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՈՒՍՏԱՐԻ) 

 

 

 

Ամբիոնը 

Հ
ա

շվ
ա

ր
կ

ա
յի

ն
 

ո
ւս

ո
ւմ

ն
ա

կ
ա

ն
 

բե
ռ

ն
վ

ա
ծք

 

Հ
ա

ս
տ

ի
ք

ն
ե

ր
ի

 թ
ի

վ
ը

 

Տ
ր

վ
ա

ծ 
ա

յլ
 

ս
տ

ո
ր

ա
բա

ժ
ա

ն
ո

ւմ
ն

ե
ր

ի
 

Ս
տ

ա
ցվ

ա
ծ 

ա
յլ

 

ս
տ

ո
ր

ա
բա

ժ
ա

ն
ո

ւմ
ն

ե
ր

ի

ց 

Փ
ա

ս
տ

ա
ցի

 

ո
ւս

ո
ւմ

ն
ա

կ
ա

ն
 

բե
ռ

ն
վ

ա
ծք

ը
 

Հ
ա

ս
տ

ի
ք

ա
յի

ն
 կ

ա
զ

մ
ի

 

վ
ր

ա
 բ

ա
շխ

վ
ե

լ 
է 

Ո
ւղ

ղ
վ

ե
լ 

է 

ժ
ա

մ
ա

վ
ճ

ա
ր

ա
յի

ն
  ֆ

ո
ն

դ
 

Մ
ի

ջի
ն

 ո
ւս

.ո
ւմ

ն
ա

կ
ա

ն
 

բե
ռ

ն
վ

ա
ծք

ը
 

Հայոց լեզվի և 

գրականության 

7259 8,6 - - 7245 6584 661 760 

Մանկավարժության և 

հոգեբանության  

8674 

 

11,375 922 

 

122  7873  6784  1091 

 

754  

Պատմություն 4473 5.75 - - 4473 4130 340 777 

Իրավագիտություն 2906 2.875   2906 2182 724 760 

Օտար լեզուների 3435 4,125 - 128 3563 3069 494 744 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 26747 32.725 922 250 26060 22749 3310 3795 

 

Ընդհանուր ժամաքանակը 2018-2019 և 2019-2020թթ. տարբերության արդյունքում 

 

հհ  

Ամբիոնի անվանումը 

Ընդհանուր ժամաքանակ Տարբերություն 

2018-2019 2019-2020 

1.  Հայոց լեզվի և գրականության 7259 6541 -718 

2.  
Մանկավարժության և 

հոգեբանության  

8674 

 

9016 +342 

3.  Օտար լեզուների 3435 3731 +296 

4. Պատմություն 4473 4016 -457 
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Իրավագիտություն 2906 2755 -151 

 

 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 26747 22328 -4419 

 

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԻՔՈՎ ԱՇԽԱՏՈՂ 

ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՈՒՄ ՀՐԱՏԱՐԱԿԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ, 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆ ԸՍՏ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ 

 

Ամբիոնը 

Գիտ. 

հոդվածների 

թիվը 

Ուսումնամեթոդ. 

աշխատանքների 

թիվը 

Մենագրություննե

րի թիվը Ընդամենը 

Հայոց լեզվի և 

գրականության 
19 - 

 
- 19 

Մանկավարժության և 

հոգեբանության 
8 1 

- 
9 

Օտար լեզուների - - - - 

Պատմության և 

իրավագիտության 
20 - 

3 
20 

Ընդամենը 47 1 3 51 

 

Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն 

N Հեղինակ Ա.Ա.Հ Հոդվածի անվանումը Ամսագիր, հրատ. տարի Էջերը 

1. Մարության Թ. Ցեղասպանության 

արտացոլումը Սիմոն 

Սիմոնյանի 

ստեղծագործություններում 

ԱԵԳՄՄ հրատ., 

«Գիտական Արցախ»,  

թիվ 1(2), Երևան,  2019թ.ֈ 

322-334 

1.  Մարության Թ. Ծանոթ և անծանոթ Ալբերտ 

Իսաջանյանը 

 

«Սյունիքը կրթության և 

մշակույթի օջախ», ԳՊՀ-ի 

հիմնադրման 50-ամյակին 

նվիրված գիտաժողով 

նյութեր,  Երևան, 2019թ.ֈ 

449-463 

3. Մարության Թ. Արկադի Ծատուրյանի 

ռազմաճակատային արձակը 

«Սյունիք» հայագիտության 

հանդես, թիվ 3,4(11,12), 

Գորիս, 2018թ.: 

154-159 

4. Ներսիսյան Լ., 

Քումունց Մ. 

Կոռնիձոր-Խորեա 

առնչությունները. 

Տեղագրական և 

բառաքննական փորձ 

Էջմիածին, Պաշտօնական 

ամսագիր Ամենայն Հայոց 

Կաթողիկոսութեան Մայր 

Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, 

2019թ.: 

120-31 

5. Մանուչարյան Ս. Գուսան Աշոտի տաղերի 

բարբառային նյութի 

քննություն 

«Գիտություն» հրատ., 

Լեզու և լեզվաբանություն, 

թիվ 2 (19), Երևան, 2018թ.: 

71-82 

6. Մանուչարյան Ս. Կապանի տարածաշրջանի 

խոսվածքների բայական 

համակարգերի 

համեմատական քննություն 

ԱԵԳՄՄ հրատ., 

«Գիտական Արցախ» 

պարբերական, թիվ 1(2), 

Երևան, 2019թ.: 

 307-

321 

7. Մանուչարյան Ս. Բայական 

հարադրությունների 

«Սյունիք» հայագիտության 

հանդես, թիվ 3,4(11,12), 

176-185 
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դրսևորումները Գուսան 

Աշոտի բարբառային 

տաղերումֈ 

Գորիս, 2018թ.: 

8. Մանուչարյան Ս. Ալեքսանդր Մարգարյանի 

բարբառագիտական 

հայացքները 

«Սյունիքը կրթության և 

մշակույթի օջախ», ԳՊՀ-ի 

հիմնադրման 50-ամյակին 

նվիրված գիտաժողով 

նյութեր,  Երևան, 2019թ.ֈ 

506-514 

9. Ստեփանյան Ռ. Անհատի ողբերգությունը 

Սերո Խանզադյանի «Հորս 

հետ և առանց հորս» 

ինքնակենսագրական 

վիպակումֈ 

Հայագիտական հանդես, 

թիվ 3(41), Երևան, 2018թ.ֈ 

45-58 

10. Ստեփանյան Ռ. Վազգենը Հրաչյա 

Թամրազյանի չափածոյումֈ 

«Ակունք» գիտական 

հոդվածների ժողովածու,  

թիվ 3(18), ԵՊՀ հրատ., 

Երևան, 2018թ.ֈ 

216-226 

11. Ստեփանյան Ռ. Հոր կերպարը Ս. 

Խանզադյանի «Հորս հետ և 

առանց հորս» 

ինքնակենսագրական 

վիպակում 

«Սյունիքը կրթության և 

մշակույթի օջախ», ԳՊՀ-ի 

հիմնադրման 50-ամյակին 

նվիրված գիտաժողով 

նյութեր,  Երևան, 2019թ.ֈ 

471-484 

12 Թունյան Լ.  Ազգային հոգեբանությունը և 

Համաստեղի արվեստը 

‹‹Հանդես›› Երևանի 

թատրոնի և կինոյի 

պետական ինստիտուտի 

(ԵԹԿՊԻ) 

գիտամեթոդական 

հոդվածների ժողովածու, 

2018թ, սեպտեմբեր: 

210-215 

13 Թունյան Լ. Սպարտակ Բակունցի 

ստեղծագործական 

աշխարհում 

«Սյունիքը կրթության և 

մշակույթի օջախ», ԳՊՀ-ի 

հիմնադրման 50-ամյակին 

նվիրված գիտաժողով 

նյութեր,  Երևան, 2019թ.ֈ 

464-470 

14 Սահակյան Գ. Օտարականի կերպարը Հ. 

Կարապենցի 

պատմվածքներում 

Գրականագիտական 

հանդես, «Արմավ» հրատ., 

2019թ.: 

32-39 

15 Սահակյան Գ. Կարապենցը և 

համաշխարհային գրական 

ազդեցությունները 

Հայագիտական հանդես, 

թիվ 1(43), Երևան, 2019թ.: 

63-69 

16. Գրիգորյան Ս. Կիմ Աղաբեկյանը 

գրականագետ 

«Սյունիքը կրթության և 

մշակույթի օջախ», ԳՊՀ-ի 

հիմնադրման 50-ամյակին 

նվիրված գիտաժողով 

նյութեր,  Երևան, 2019թ.ֈ 

 

17. Մարգարյան Ի. Գուսան Աշոտի մի քանի 

ժողովածուների 

նորաբանությունները և 

դրանց ոճական արժեքը 

«Սյունիքը կրթության և 

մշակույթի օջախ», ԳՊՀ-ի 

հիմնադրման 50-ամյակին 

նվիրված գիտաժողով 

524-531 
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նյութեր,  Երևան, 2019թ.ֈ 

18. Կարապետյան 

Մ. 

Մակդիրը և 

փոխաբերությունը Սուրեն 

Այվազյանի «Ճակատագիրն 

հայոց» վեպում 

«Սյունիքը կրթության և 

մշակույթի օջախ», ԳՊՀ-ի 

հիմնադրման 50-ամյակին 

նվիրված գիտաժողով 

նյութեր,  Երևան, 2019թ.ֈ 

532-538 

19. Անդրեասյան Թ. Լևոն Բաշալյանը և Կ. Պոլսի 

«Հայրենիք» օրաթերթը (1891-

1895) 

«Լինգվա» հրատ., Բանբեր 

Երևանի Վ. Բրյուսովի 

անվան պետական 

լեզվահասարակագիտակա

ն 

համալսարանի,Լեզվաբան

ություն և բանասիրություն, 

թիվ 1(46), Երևան, 2018թ.ֈ 

19-35 

Ծանոթություն. 2018-2019 ուստարում ՀԼԳ ամբիոնի ՊԴ-ի կողմից մենագրություններ և 

ժողովածուներ չեն հրատարակվել: 

 

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն 

 Հեղինակ Ա.Ա.Հ Հոդվածի անվանումը Ամսագիր, հրատ. տարի Էջերը 

1. Հրայր Հայկի 

Պետրոսյան 

Տնտեսագիտության 

դասավանդման դիդակտիկան 

և ուսուցման կազմակերպման 

արդի մեթոդները 

Ճգնաժամային 

կառավարում և 

տեխնոլոգիաներ, 

գիտական և 

գիտամեթոդական 

հոդվածների ժողովածու 

N13, 2018թ. 

181-185 

2. Նազելի 

Սերյոժայի 

Հախվերդյան 

Անձի բազմագործոն 

ուսումնասիրման էությունը 

մտածողության ոճերի 

բացահայտման 

համատեքստում 

 

«Սյունիքը կրթության և 

մշակույթի օջախ» 

ԳՊՀ-ի հիմնադրման 50-

ամյակին նվիրված 

գիտաժողովի նյութեր 

2019թ. 

361-369 

3. Նազելի 

Սերյոժայի 

Հախվերդյան 

Некоторые вопросы интеллекта 

и мышления 

// Экспериментальные и 

теоретические 

исследования в 

современной науке: сб. ст. 

по матер. XXXVI-XXXVII 

междунар. науч.-практ. 

конф. № 6-7(33). – 

Новосибирск: СибАК, 

2019. – С. 32-37. 

32-37 

4. Նազելի 

Սերյոժայի 

Հախվերդյան 

Проявление связы интеллекта и 

стилей мышления 

XLIV міжнародна 

конференція «розвиток 

науки в xxi столітті», 

(13.02.2019г.) 

г. Харків 2019, Науково-

інформаційний центр 

«Знання», 66-71 

66-71 
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5. Նելլի Ռաֆիկի 

Բաղդագյուլյան 

Психо-педагогические аспекты 

социализации и семейного 

воспитания 

Науково-інформаційний 

центр «знання» 

збірник статей. 

xliv міжнародна 

конференція 

«розвиток науки в xxi 

столітті» 

(13.02.2019г.) 

49-53 

6. Հերմինե 

Սերյոժայի 

Ալավերդյան 

Психо-педагогические аспекты 

социализации и семейного 

воспитания 

Науково-інформаційний 

центр «знання» 

збірник статей. 

xliv міжнародна 

конференція 

«розвиток науки в xxi 

столітті» 

(13.02.2019г.) 

49-53 

7. Գայանե 

Համլետի 

Հայրապետյան 

Վարքային և հուզական 

խանգարումներ ունեցող 

դեռահասների հուզական 

կյանքի դրսևորման 

առանձնահատկությունները 

/Սյունիքի մարզի դպրոցների 

դեպքերի ուսումնասիրության 

օրինակով 

<<Սյունիքը կրթության և 

մշակույթի օջախ>> 

ԳՊՀ-ի հիմնադրման 50-

ամյակին նվիրված 

գիտաժողովի նյութեր 

2019թ. 

378-388 

8. Գայանե 

Համլետի 

Հայրապետյան 

Տագնապայնությունը որպես 

հուզական երևույթ 

դեռահասների մոտ 

Ստեփանակերտ, 

Արցախի պետական 

համալսարանի 

Գիտական տեղեկագիր, 

թիվ 1, 2019, 2 

253-261 

Ծանոթություն. Նազելի Սերյոժայի Հախվերդյանի հեղինակած «Երեխաների զարգացման 

մակարդակի հետազոտման դիդակտիկ նյութեր»  95 էջանոց  ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2019, 

Աստղիկ գրատուն, Գ-515: 

 

Պատմության և իրավագիտության ամբիոն 

 

 Հեղինակ Ա.Ա.Հ Հոդվածի անվանումը Ամսագիր, հրատ. տարի Էջերը 

1. Ստեփանյան 

Գևորգ  

Առաքել Ծատուրյան. 

առևտրարդյունաբերողը և 

բարերարը 

Գիտության աշխարհում, 

N2, 2018 

2-9 

2. Ստեփանյան 

Գևորգ 

Գյոքչայի ճակատամարտի 

նշանակությունը նորանկախ 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

պաշպանության 

համատեքստում 

Ազդակ, բացառիկ համար, 

2018 

63-83 

3. Ստեփանյան 

Գևորգ 

Գորիսի պրոգիմնազիայի 

պատմությունից 

«Սյունիք» հայագիտական 

հանդես, N3-4, 2018 

160-165 

4. Ստեփանյան Մի դրվագ 1919-1922 թթ. «Անդրանիկ Օզանյան–150» 138-142 
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Գևորգ Մանչեստրում Անդրանիկ 

Օզանյանի ծավալած 

ազգանպաստ 

գործունեությունից 

(Ժողովածու), Պատմության 

ինստիտուտ, 2018 

5. Ստեփանյան 

Գևորգ 

Համազասպ Սրվանձտյանցի 

գործունեությունը առաջին 

Հանրապետության տարիներին 

(1919 թ. հուլիս-1920 թ. 

դեկտեմբերի 5) 

 

«Հայաստանի 

Հանրապետություն-100» 

(Ժողովածու), ՀՀ ԳԱԱ 

Պատմության ինստիտուտ, 

2018 

 

214-236 

6. Ստեփանյան 

Գևորգ 

Մանկավարժ-

հրապարակախոս Սիմեոն Տեր-

Մինասյանի գործունեությունը 

Արցախում 

«Սյունիք» հայագիտական 

հանդես, N3-4, 2018 

33-41 

7 Գևորգյան 

Համլետ 

Գողթն գավառի ողբերգություն 

1918-1920թթ. 

Պետություն և 

քաղաքականություն,  

գիտական հանդես, Երևան, 

2018, թիվ 1 

49-88 

8. 

 

Գևորգյան 

Համլետ 

Հերոսական դրվագներ 

Արցախյան ազատամարտի 

1994թ. հունվար-փետրվար 

Պետություն և 

քաղաքականություն,  

գիտական հանդես, Երևան, 

2019, թիվ 3-4 

3-22 

9. Գևորգյան 

Համլետ 

Զանգեզուրի քառօրյա 

հերոսամարտը (1919թ 

նոյեմբերի 4-7) 

«Սյունիք» հայագիտական 

հանդես, N3-4, 2018 

7-25 

10. Գևորգյան 

Համլետ 

Զանգեզուրի հերոսամարտը 

(1905-1906 թթ.) 

«Սյունիք» հայագիտական 

հանդես, N3-4, 2018 

26-33 

11. Հախվերդյան 

Սերգեյ 

Գորիսի հին շենքերի արտաքին 

ճարտարապետական 

լուծումների ճյուղայնացման 

փորձը 

«Սյունիք» հայագիտական 

հանդես, N3-4, 2018 

41-47 

12. Հախվերդյան 

Սերգեյ 

Գորիսեցի հին քարագործ-

վարպետների տոհմեր 

«Սյունիք» հայագիտական 

հանդես, N3-4, 2018 

48-57 

13. Զիլֆուղարյան 

Մարտին 

Հայկական պետականության 

վերականգնումը Զանգեզուրում  

«Սյունիք» հայագիտական 

հանդես, N3-4, 2018 

82-97 

14. Զիլֆուղարյան 

Մարտին 

Ֆրանսիայի ազգային հերոսը՝ 

Միսաք Մանուշյան 

«Սյունիք» հայագիտական 

հանդես, N3-4, 2018 

121-135 

15. Զիլֆուղարյան 

Մարտին 

Բղենո Նորավանք, 

Բարձրավան 

«Սյունիք» հայագիտական 

հանդես, N3-4, 2018 

142-153 

16. Պետունց Սուրիկ Շպկե սարահարթի բախտորոշ 

ճակատամարտը 

«Սյունիք» հայագիտական 

հանդես, N3-4, 2018 

98-102 

17. Գևորգ 

Ստեփանյան 

Զանգեզուրի գավառի առաջին 

պարբերական 

մամուլը.«Գավառ» 

շաբաթաթերթ 

«Սյունիքը կրթության և 

մշակույթի օջախ», ԳՊՀ-ի 

հիմնադրման 50-ամյակին 

նվիրված գիտաժողով 

նյութեր,  Երևան, 2019թ.ֈ 

 

 

18. 

 

Հախվերդյան 

Սերգեյ 

Գորիսյան բուհը 

հայրենասիրության 

մշտաբորբոք օջախ 

«Սյունիքը կրթության և 

մշակույթի օջախ», ԳՊՀ-ի 

հիմնադրման 50-ամյակին 
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նվիրված գիտաժողով 

նյութեր,  Երևան, 2019թ.ֈ 

19. Շաբունց Գայանե Սյունյաց կանանց 

նվիրատվական և 

շինարարական 

գործունեությունն 

Օրբելյանների օրոք 

«Սյունիքը կրթության և 

մշակույթի օջախ», ԳՊՀ-ի 

հիմնադրման 50-ամյակին 

նվիրված գիտաժողով 

նյութեր,  Երևան, 2019թ.ֈ 

 

20. Միրումյան 

Ժիրայր 

Սյունիքի իշխանական տունը 

8-րդ դարում 

«Սյունիքը կրթության և 

մշակույթի օջախ», ԳՊՀ-ի 

հիմնադրման 50-ամյակին 

նվիրված գիտաժողով 

նյութեր,  Երևան, 2019թ.ֈ 

 

 

ՊԴ-ի կողմից հրատարակված մենագրություններ և ժողովածուներ 

1. Գևորգյան Համլետ, «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մարտավարությունը 

Սյունիքում և Արցախում 1918-1920 թթ.», Երևան, Լուսակն, 2018, 902 էջ:  

2. Գևորգյան Համլետ, «Պետոն», Երևան, Լուսակն, 2019, 325 էջ: 

3. Գևորգյան Համլետ, «Սեբաստացի Մուրադ», Երևան, Լուսակն, 2019, 464 էջ:  

 

 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐՆ ԵՎ ԹԵԶԻՍՆԵՐԸ ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՆԵՐՈՒՄ` ԸՍՏ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ 

  

Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն 

N Գիտաժողովի մակարդակ Գիտաժողովի անվանում Ամբիոնի աշխատակից 

1. Միջազգային գիտաժողով  

 

Аксел Бакунц-120, 

Харьковский 

национальный аграрный 

университет им. 

В.В.Докучаева (ХНАУ) 

ХНАУ, 25 май, 2019 г.  

Թ. Մարության 

''Аксел Бакунц и Тарас 

Булба'' 

2. Հանրապետական գիտաժողով Բակունցյան 

ընթերցումներ-120, ԳՊՀ, 

Գորիս 14 հունիսի, 

2019թ.  

Թ.Մարության 

(գիտաժողովի 

պատասխանատու 

քարտուղար) 

3. Հանրապետական գիտաժողով 

 

Բակունցյան 

ընթերցումներ-120, ԳՊՀ, 

Գորիս, 14 հունիսի, 

2019թ.  

 

Թ. Մարության Ակսել 

Բակունցը և Ն. Գոգոլի 

«Տարաս Բուլբան» 

4. Հանրապետական գիտաժողով 

 

Բակունցյան 

ընթերցումներ-120, ԳՊՀ, 

Գորիս 14 հունիսի, 

2019թ.  

 

Ս. Մանուչարյան 

Դարձվածային 

միավորները Ա. 

Բակունցի «Կարմրաքար» 

վեպում 

5. Հանրապետական գիտաժողով 

 

 Արամ Ղանալանյան-

110, Հանրապետական 

երկօրյա գիտաժողով` 

Ս. Մանուչարյան 

Բանահյուսական 

բանաձևային ժանրերը 
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նվիրված Արամ 

Ղանալանյանի 

ծննդյան110-ամյակին, 

21-22-ը հունիսի, 2019թ., 

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության 

և ազգագրության 

ինստիտուտ, Ծաղկաձոր 

Կապանի 

խոսվածքներում 

 

6. Հանրապետական գիտաժողով 

 

 Արամ Ղանալանյան-

110, Հանրապետական 

երկօրյա գիտաժողով` 

նվիրված Արամ 

Ղանալանյանի 

ծննդյան110-ամյակին, 

21-22-ը հունիսի, 2019թ., 

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության 

և ազգագրության 

ինստիտուտ, Ծաղկաձոր 

Լ. Ներսիսյան 

Մի քանի տեղանունների 

ստուգաբանության շուրջ 

(պատմաազգագրական 

տեղեկությունների 

հենքով) 

 

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն 

N Գիտաժողովի մակարդակ Գիտաժողովի 

անվանում 

Ամբիոնի աշխատակից 

1. Հանրապետական Ակսել Բակունց 120, 

հանրապետական 

գիտաժողով, ԳՊՀ, 

«Սյունիքի հոգևոր և 

նյութական 

ժառանգությունը» 

գիտական ծրագրի 

շրջանակներում: 

Նազելի Սերյոժայի 

Հախվերդյան 

2. Միջազգային,առցանց 44-րդ միջազգային 

գիտաժողով 

«Գիտության 

զարգացումը XXI 

դարում» Խարկով, 2019: 

Նազելի Սերյոժայի 

Հախվերդյան 

3. Միջազգային, առցանց Փորձարարական և 

տեսական 

ուսումնասիրություններ 

ժամանակակից 

գիտության մեջ. XXXVI-

XXXVII. 

գիտագործնական 

կոնֆերանս: - 

Նովոսիբիրսկ, 2019: 

Նազելի Սերյոժայի 

Հախվերդյան 

4. Հանրապետական Ակսել Բակունց 120, 

հանրապետական 

գիտաժողով, ԳՊՀ, 

«Սյունիքի հոգևոր և 

նյութական 

ժառանգությունը» 

գիտական ծրագրի 

Կարինե Սամսոնի 

Միրաքյան  
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շրջանակներում: 

5. Հանրապետական Ակսել Բակունց 120, 

հանրապետական 

գիտաժողով, ԳՊՀ, 

«Սյունիքի հոգևոր և 

նյութական 

ժառանգությունը» 

գիտական ծրագրի 

շրջանակներում: 

Նելլի Ռաֆիկի 

Բաղդագյուլյան 

6. Հանրապետական Ակսել Բակունց 120, 

հանրապետական 

գիտաժողով, ԳՊՀ, 

«Սյունիքի հոգևոր և 

նյութական 

ժառանգությունը» 

գիտական ծրագրի 

շրջանակներում: 

Հերմինե Սերյոժայի 

Ալավերդյան 

 

Պատմության և իրավագիտության ամբիոն 

N Գիտաժողովի մակարդակ Գիտաժողովի անվանում Ամբիոնի 

աշխատակից 

1. «Ակադեմիկոս Լևոն Խաչիկյան-

100» միջազգային գիտաժողով, 

Երևան, հունիսի 28-30, 2018 

«Սաղիանի Սուրբ 

Ստեփանոս Նախավկա 

վանքը որպես գրչօջախ» 

Գևորգ Ստեփանյան 

2. «Ակսել Բակունց-120» 

հանրապետական գիտաժողով, 19 

հունիսի, 2019 

«Ակսել Բակունցը Գորիսի 

ծխական դպրոցի աշակերտ» 

 

Գևորգ Ստեփանյան 

3. «Բաքու 1918. Հայերի 

ցեղասպանության 

շարունակությունը» միջազգային 

գիտաժողով նվիրված Բաքվի 

հայերի կոտորածների 100-րդ 

տարելիցին, 14-17 սեպտեմբեր, 

2018 

«Հայերի ցեղասպանության 

շարունակությունը Բաքվի 

նահանգում 1918-1920 թթ. և 

թուրք-ադրբեջանական 

իշխանությունների 

պատասխանատվությունը» 

Գևորգ Ստեփանյան 

 

 

 

Օտար լեզուների ամբիոն 

Հաշվետու ուսումնական տարում ամբիոնի աշխատակիցները չունեն զեկուցումներ և 

թեզիսներ գիտական կոնֆերանսներում: 

 

Մասնագիտական կողմնորոշման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները ֆակուլտետում 

Ամբիոնների հաշվետվությունից նկատելի է դառնում, որ մասնագիտական կողմնորոշման 

առումով աշխատանքները բավարար հիմքերի վրա չեն եղել: Այնուամենայնիվ, ՀՀՄՖ կողմից 

իրականացված հասարակական բնույթի միջոցառումները նպաստել են հանրության շրջանում 

մասնագիտական կողմնորոշմանը, ինչպես` շարադրությունների մրցույթ`նվիրված Ակսել 

Բակունցի ծննդյան 120-ամյակին և այլն: Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի կողմից 

Կրթության կառավարում մասնագիտության շրջանակներում իրականացվել է «Մասնագիտական  

կողնորոշման հիմնախնդիրները ավագ դպրոցում» թեմայով մագիստրոսական թեզը, որտեղ 

ատրահայտված է մասնագիտական կողմնորոշման մարքեթինգային ռազմավարությունը: 
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Ֆակուլտետի ուսանողական կյանքի կազմակերպում 

ՀՀՄՖ կազմակերպչական  և տեղեկատվական տարբեր բնույթի միջոցառումներ են 

կազմակերպվել ամբիոնների կողմից`ինչպես` գրական ցերեկույթ` նվիրված Սերո Խանզադյանի 

ծննդյան 103-ամյակին (2018թ. դեկտեմբերի 3-ին` ֆակուլտետի ՈՒԳ ընկերության, «Հայոց լեզու և 

գրականություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների մասնակցությամբ), «Չմոռանաս ինձ, 

ես քո տունն եմ» խորագրով գրական-երաժշտական կոմպոզիցիա` (2019թ.-ի ապրիլի 26-ին` 

ֆակուլտետի ՈՒԳ ընկերության, «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի 

ուսանողների մասնացությամբ):  
 

Ենթակառուցվածքներ եվ ռեսուրսներ 
ՀՀՄ Ֆակուլտետի ենթակառուցվածքները և ռեսուրսները ներառում են մասնագիտական 

կաբինետ-լսարանները, համակարգչային լսարանները: Հաշվետու տարում Ա. Մարգարյանի 

անվան, Ս. Օրբելյանի անվան կաբինետ-լսարանները համալրվել է նոր գրականությամբ, 

արդիականություն ունեցող գիտական աշխատանքներով:  

10.2. Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետ 

 

       2018-2019 ուստարում Ճարտարագիտության  և տնտեսագիտության ֆակուլտետում զգալի 

աշխատանք է իրականացվել  ԳՊՀ 2019-2023թթ. ռազմավարական զարգացման ծրագրով 

նախատեսված գործողությունների, 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: 

         2018-2019 ուստարում առկա և հեռակա կրթաձևերով ֆակուլտետն իրականացրել է 

բարձրագույն մասնագիտական կրթություն հետևյալ մասնագիտությունների կրթական ծրագրերով. 

 

 

 

 

 

Ֆակուլտետի մասնագիտություններն ու մասնագիտացումները (ըստ կրթաձևերի) 

ԱՌԿԱ 

N ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

ՇՆՈՐՀՎՈՂ 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ 

1 031101.00.6 Տնտեսագիտություն բակալավր տնտեսագիտության 

բակալավր 

2 041301.00.6 Կառավարում/ըստ 

ոլորտի/ 

բակալավր կառավարման 

բակալավր 

3 071401.00.6 Էլեկտրոնիկա բակալավր ճարտարագիտության 

բակալավր 

4 041301.00.7 Զբոսաշրջության 

կառավարում 

մագիստրոս կառավարման 

մագիստրոս 
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ՀԵՌԱԿԱ 

1 031101.00.6 Տնտեսագիտություն բակալավր տնտեսագիտության 

բակալավր 

2 041301.00.6 Կառավարում/ըստ 

ոլորտի/ 

բակալավր կառավարման 

բակալավր 

3 071301.00.6 Էլեկտրաէներգետիկա բակալավր ճարտարագիտության 

բակալավր 

4 031101.00.7 Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն 

մագիստրոս տնտեսագիտության 

մագիստրոս 

 

  Հաշվետու ուստարում ֆակուլտետի մասնագիտությունների ուսումնական պլանների 

հաստատման և լրամշակման գործընթաց: 2018-2019ուսումնական տարվա ընթացքում 

«Էլեկտրոնիկայի և Էլեկտրաէներգետիկայի», «Տնտեսագիտության և կառավարման» ամբիոններում 

կայացած նիստերի ընթացքում դասախոսական կազմի կողմից ուսումնասիրվել, վերանայվել և 

լրամշակվել են բակալավրի կրթական ծրագրի «Կառավարում /ըստ ոլորտի/», «Տնտեսագիտություն», 

«Էլեկտրոնիկա» և  «Էլեկտրաէներգետիկա», մագիստրոսի կրթական ծրագրի «Զբոսաշրջության 

կառավարում» և «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն»  մասնագիտությունների ուսումնական 

պլանները, որակավորումների ազգային շրջանակին և աշխատաշուկայի պահանջներին 

համապատասխան` հաշվի առնելով  ուսանողների գիտելիքների, հմտությունների և 

կարողությունների նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, արտաքին և ներքին շահակիցների 

առաջարկությունները:  Ուսումնական պլանները վերանայվել են դասավանդման և 

ուսումնառության մեթոդների արդյունավետության բարձրացման համար՝ առավել կարևորելով 

ուսանողի ինքնուրույն և անհատական աշխատանքների համար հատկացվող ժամերը: 

Ուսումնական պլանները կազմվել են ապահովելով դասընթացների ուսումնասիրման 

հաջորդականությունը` հիմնված նրանց տրամաբանական կապի վրա, հաշվի առնելով 

առարկաների կամընտրականությունը, տեսական գիտելիքների և գործնական ունակությունների 

միջև առկա համակցությունը, առարկաների ռացիոնալ բաշխումը կիսամյակներում` ուսանողի 

հավասարաչափ ծանրաբեռնվածությունն ապահովելու նպատակով, որը կնպաստի նաև 

ուսանողների շարժունությանը: 2019 թվականի հունիսի 10-ին կայացած Ճարտարագիտության և 

տնտեսագիտության ֆակուլտետի խորհրդի նիստի որոշմամբ հավանություն է տրվել ամբիոնների 

կողմից ներկայացված լրամշակված ուսումնական պլաններին և ներկայացվել ԳՊՀ-ի գիտական 

խորհրդի քննարկմանն ու հաստատմանը: ԳՊՀ-ի Գիտական խորհրդի նիստի որոշմամբ (կայացած 

2019թվականի հուլիսի 9-ին) հաստատվել է բակալավրի կրթական ծրագրի «Կառավարում /ըստ 

ոլորտի/», «Տնտեսագիտություն», «Էլեկտրոնիկա» և  «Էլեկտրաէներգետիկա», մագիստրոսի 

կրթական ծրագրի «Զբոսաշրջության կառավարում» և «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն»  

մասնագիտությունների ուսումնական պլանները: Արդյունքում՝ նոր ուսումնական պլաններով 

կրթական ծրագրերի հիմնական առավելությունը կայանում է նրանում, որ բավականին 

ժամաքանակ է հատկացվում գործնական, պրակտիկ և անհատական աշխատանքների 

իրականացմանը, ինչը խթանում է անհատական և խմբային աշխատանքային մեթոդները, ուսանողի 

մոտ զարգացնելով վերլուծական, քննադատական և ինքնուրույն մտածելակերպ: 

 

Մասնագիտության կրթական ծրագրերը ֆակուլտետում: Կրթական գործընթացի 

կազմակերպամեթոդական հենքը հիմնական կրթական ծրագրերն են, որոնք ներառում են 

ուսումնական պլանները, առարկաների, փորձառությունների ծրագրերը և այլ ուսումնամեթոդական 

նյութեր, որոնք ապահովում են մասնագետների պատրաստման բարձր որակը: Մասնագետների 

պատրաստումը կատարվում է երկաստիճան համակարգով: Ֆակուլտետում ուսուցումը 

կազմակերպվում է առկա և հեռակա կրթաձևերով:  
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Ուսման տևողությունը առկա բակալավրիատում 4 տարի է, առկա մագիստրատուրայում` 

2, հեռակա բակալավրիատում` 5, հեռակա մագիստրատուրայում` 2,5 տարի:  

Բակալավրիատի ծրագրով մասնագետներ են պատրաստվում առկա ուսուցմամբ՝ 

Կառավարում (ըստ ոլորտի) 

Տնտեսագիտություն 

Էլեկտրոնիկա 

Հեռակա ուսուցմամբ` 

Էլեկտրաէներգետիկա 

Կառավարում (ըստ ոլորտի) 

Տնտեսագիտություն 

Մագիստրոսական կրթական ծրագրերով մասնագետներ են պատրաստվում 

առկա և հեռակա ուսուցման ձևերով: 

Առկա ուսուցում՝ 

Զբոսաշրջության կառավարում 

Տնտեսագիտության տեսություն 

Հեռակա ուսուցում՝ 

       1. Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն 

         

Ֆակուլտետի խորհրդի կազմը և գործունեությունը: ԳՊՀ ռեկտորի 05.09.2018թվականի թիվ 

325–Ա հրամանով հաստատվել է ֆակուլտետի խորհրդի կազմը: 2018-2019 ուստարում 

ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի խորհրդի կողմից կազմակերպվել է  8 

նիստ, որոնց ընթացքում քննարկվել է կրթական և գիտական գործունեության վերաբերյալ հարցեր, 

կայացվել որոշումներ: 

Ֆակուլտետի մանդատային հանձնաժողովի գործունեությունը: ԳՊՀ ռեկտորի 

05.09.2018թվականի թիվ 326-Ա հրամանով հաստատվել է ֆակուլտետի ուսանողական նպաստների 

և պետական կրթաթոշակների հատկացման հարցերի համակարգման և փոխատեղման 

/մանդատային/ հանձնաժողովի կազմը: 2018-2019 ուստարում ճարտարագիտության և 

տնտեսագիտության ֆակուլտետի մանդատային հանձնաժողովի  կողմից կազմակերպվել է  6 նիստ, 

քննարկվել է 2018-2019 ուստարվա 1-ին, 2-րդ կիսամյակներում ֆակուլտետի առկա ուսուցման 

համակարգի ուսանողներին կրթաթոշակ նշանակելու, առկա և հեռակա ուսուցման համակարգի 

ուսանողների ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման (ըստ սահմանված տարակարգերի) 

վերաբերյալ հարցեր: 

 

Ուսանողական համակազմ:  2018-2019 ուսումնական տարում  ճարտարագիտության և 

տնտեսագիտության ֆակուլտետում սովորել է առաջին կիսամյակում՝ 411 ուսանող, երկրորդ 

կիսամյակում՝ 391ուսանող: Ֆակուլտետում սովորողներից 75-ը առկա կրթաձևի բակալավրի 

կրթական ծրագրի ուսանողներ են, 310-ը` հեռակա բակալավրի, 13-ը առկա կրթաձևի մագիստրոսի 

կրթական ծրագրի, 13-ը հեռակա մագիստրոսի: 2018-2019 ուստարում ֆակուլտետում սովորող 

ուսանողների համակազմում 14-ը` 3,4%-ը պետպատվերային սովորողներ են, 12-ը` 2,9%-ը 

արտոնություն ունեցող, 385-ը` 93,6%-ը վճարովի: Սովորողների թվում 385-ը` 93,7%-ը 

բակալավրիատի ուսանողներ են, 26-ը` 6,3%-ը մագիստրատուրայի: 

 

Աղյուսակ 1.  2018-2019 ուստարում Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի 

ուսանողների թիվը 

Առկա, բակալավր 75 

Հեռակա, բակալավր 310 
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Մագիստրատուրա 26 

            ԸՆԴԱՄԵՆԸ 411 

Հաշվետու տարում ֆակուլտետում սովորող ուսանողների թիվն ըստ մասնագիտությունների և 

կրթաձևերի 

 2018-2019 ուստարում Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողների 

թիվն ըստ կրթաձևի. 

ԿՐԹԱՁԵՎ 2016-2017 

ուստարի 

2017-2018 

ուստարի 

2018-2019 

ուստարի 

ՊՊ ՎՃ ՊՊ ՎՃ ՊՊ ՎՃ 

ԱՌԿԱ / ԲԱԿԱԼԱՎՐ 16 79 12 87 12 63 

ՀԵՌԱԿԱ / ԲԱԿԱԼԱՎՐ - 251 - 280 - 310 

ԱՌԿԱ / ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 4 29 3 14 2 11 

ՀԵՌԱԿԱ / ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ - - - 2 - 13 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 20 359 15 398 14 397 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 379 413 411 

 

Աղյուսակի տվյալները վկայում են, որ 24.2%-ով նվազել է առկա բակալավրիատի ուսանողների 

թիվը, 10,7% - ով ավելացել է հեռակա ուսուցման ուսանողների թիվը: 

 

 2018-2019 ուստարում Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողների 

թիվն ըստ կիսամյակների 

 

 

 

2018- 2019 

ուստարում Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողների թիվն ըստ 

մասնագիտության 

 

N ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ 

Պ/Պ Վ/Ճ ԱՐՏ. 

1. Էլեկտրոնիկա 23 5 18 - 

2. Էլեկտրաէներգետիկա 144 - 138 6 

3. Կառավարում /առկա/ 19 3 16 - 

4 Կառավարում /հեռակա/ 50 - 49 1 

5. Տնտեսագիտություն /առկա/ 33 4 29 - 

6 Տնտեսագիտություն /հեռակա/ 116 - 112 4 

7 Զբոսաշրջության կառավարում 13 2 10 1 

8. Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն 13 - 13 - 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 411 14 385 12 

 

2018-2019 ուստարում Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողների 

թիվն ըստ կրթական ծրագրի և մասնագիտությունների 

ԿՐԹԱՁԵՎ ՊՊ ՎՃ ԱՐՏ 

ԱՌԿԱ / ԲԱԿԱԼԱՎՐ 12 63 - 

ՀԵՌԱԿԱ / ԲԱԿԱԼԱՎՐ - 299 11 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 2 23 1 

 1-ին 1-ին 

կիսամյակ 

2-րդ 

կիսամյակ 

Բակալավր / առկա 75 71 

Բակալավր / հեռակա 310 295 

Մագիստրատուրա /առկա 13 11 

Մագիստրատուրա /հեռակա 13 14 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 411 391 
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 Մասնագիտությունը Ուսանողների թիվը ընդա

մենը   I  II  III  IV  V  

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ 

1 էլեկտրոնիկա 6 8 4 5 - 23 

2 էլեկտրաէներգետիկա 31 38 23 28 24 144 

3 Կառավարում /առկա/ 3 16 - - - 19 

4 Կառավարում /հեռակա/ 23 27 - - - 50 

5 Տնտեսագիտություն /առկա/ - - 16 17 - 33 

6 Տնտեսագիտություն /հեռակա/ - - 39 35 42 116 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 63 89 82 85 66 385 

                                                                              ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

1 Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն  /հեռակա/ 

11 2 - - - 13 

2 Զբոսաշրջության կառավարում/առկա/ 9 4    13 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 20 6    26 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 83 95 82 85 66 411 

 

2018-2019 ուստարում ֆակուլտետում սովորող ուսանողների քանակն ըստ մասնագիտությունների 

և կրթաձևերի  
Առկա, 1-ին կիսամյակ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 
 

ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ 

Պ/Պ Վ/Ճ ԱՐՏ. 

 

 

բակալավր 

էլեկտրոնիկա 23 5 18  

Կառավարում 19 3 16  

Տնտեսագիտություն 33 4 29  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 75 12 63  

մագիստրատուրա Զբոսաշրջության 

կառավարում 

13 2 10 1 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 13 2 10 1 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 88 14 73 1 

 

Հեռակա , 1-ին կիսամյակ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

 

ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ 

Պ/Պ Վ/Ճ ԱՐՏ. 

Բակալավր էլեկտրաէներգետիկա 144 - 138 6 

Կառավարում 50 - 49 1 

Տնտեսագիտություն 116 - 112 4 

                                  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 310 - 299 11 

Մագիստրատուրա 

 

Ձեռնարկությունների  

տնտեսագիտություն 

13 - 13 - 

                                     ԸՆԴԱՄԵՆԸ 13 - 13 - 

                  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 323          312 11 

 

Առկա, 2-րդ կիսամյակ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

 

ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ 

Պ/Պ Վ/Ճ   ԱՐՏ. 

 

 

բակալավր 

էլեկտրոնիկա 22 5 17  

Կառավարում 18 3 15  

Տնտեսագիտություն 31 4 27  

                                  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 71 12 59  
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մագիստրատուրա Զբոսաշրջության 

կառավարում 

11 2 8 1 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 11 2 8 1 

                        ԸՆԴԱՄԵՆԸ 82 14 67 1 

 

Հեռակա, 2-րդ կիսամյակ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

 

ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ 

Պ/Պ Վ/Ճ ԱՐՏ. 

բակալավր էլեկտրաէներգետիկա 137  131 6 

Կառավարում 51  50        1 

Տնտեսագիտություն 113  109 4 

                         ԸՆԴԱՄԵՆԸ 301  290 11 

Մագիստրա 

տուրա 

Ձեռնարկությունների  

տնտեսագիտություն 

14  14 - 

                       ԸՆԴԱՄԵՆԸ 14  14         - 

                         ԸՆԴԱՄԵՆԸ 315  304 11 

 

Հաշվետու տարում ֆակուլտետում սովորողներն ըստ գենդերային բաշխվածության 

Արական 300 

Իգական 111 

                        ԸՆԴԱՄԵՆԸ  411 

 

2018-2019ուստարում ֆակուլտետում սովորողներն ըստ մասնագիտությունների   և գենդերային 

բաշխվածության 

Առկա ուսուցում 

 ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ Արական Իգական 

1 էլեկտրոնիկա 23 - 

2 Կառավարում 5 14 

3 Տնտեսագիտություն 9 24 

4 Զբոսաշրջության կառավարում 1 12 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 38 50 

 

Հեռակա ուսուցում 

 

 ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ Արական Իգական 

1 էլեկտրաէներգետիկա 144 - 

2 Կառավարում 36 14 

3 Տնտեսագիտություն 78 38 

4 Ձեռնարկությունների  

տնտեսագիտություն 

4 9 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 262 61 

 

Հաշվետու ուստարում ֆակուլտետից զինծառայութան մեկնելու համար տարկետման իրավունք 

ստացած ուսանողներն ըստ մասնագիտությունների ու կրթաձևերի 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԿԱ ՀԵՌԱԿԱ 

Կառավարում - 12 

Էլեկտրոնիկա 3 - 

Էլեկտրաէներգետիկա - 16 
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ԸՆԴԱՄԵՆԸ 3 28 

                                                     ԸՆԴԱՄԵՆԸ 31 

 

Հաշվետու ուստարում ֆակուլտետում ուսանողական իրավունքները վերականգնած ուսանողներն 

ըստ մասնագիտությունների ու կրթաձևերի 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌԿԱ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

ՀԵՌԱԿԱ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

ԱՌԿԱ 

Կառավարում 1  - 

Տնտեսագիտություն - 5 - 

Էլեկտրաէներգետիկա - 6 - 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1 11 - 

                                        ԸՆԴԱՄԵՆԸ 12 

2018-2019 ուստարում ֆակուլտետում ՀՀ բանակից զորացրված և ուսանողական իրավունքները 

վերականգնած ուսանողներն ըստ մասնագիտությունների ու կրթաձևերի 

 ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌԿԱ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

ՀԵՌԱԿԱ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

ԱՌԿԱ 

1 էլեկտրաէներգետիկա - 22  

2 էլեկտրոնիկա 7 -  

3 Կառավարում 3 8  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 10 30  

 

Այլ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից և միջին մասնագիտական կրթության 

հաստատություններից ֆակուլտետ տեղափոխված ուսանողների հետ կատարված աշխատանք  

 2018-2019 ուստարում տարում քոլեջից ֆակուլտետում ուսումը շարունակող ուսանողներն ըստ 

մասնագիտությունների և կրթաձևերի. 

 ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌԿԱ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

ՀԵՌԱԿԱ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

1 Կառավարում  1 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  1 

 

2018-2019ուստարում այլ բուհերից ֆակուլտետում ուսումը շարունակող ուսանողներն ըստ 

մասնագիտությունների և կրթաձևերի 

 

ՀՀ  կառավարության  2015 թվականի հուլիսի 8-ի N 752-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 

համաձայն՝ ՄՄՈւՀ-ի բարձր առաջադիմությամբ շրջանավարները կարող են ուսումը շարունակել 

բուհում: Հիշյալ կարգի 6-րդ կետի համաձայն՝ հավակնորդների կրթության շարունակման 

համապատասխան տեղերի թիվը չպետք է գերազանցի տվյալ մասնագիտությամբ նախատեսված և 

 ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌԿԱ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

ՀԵՌԱԿԱ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ 

1 էլեկտրաէներգետիկա - 1 

2 Էլեկտրոնիկա 1 - 

3 Կառավարում - 2 

4 Կառավարում 1 - 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2 5 
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տվյալ ուսումնական տարվա համար հատկացված ընդունելության տեղերի 20 տոկոսը` հաշվի 

առնելով նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատության տվյալ մասնագիտության գծով ՀՀ 

կրթության և գիտության նախարարության կողմից լիցենզիայով տրված սահմանային տեղերի 

թիվը:  

  Ուսումնասիրելով ֆակուլտետում գործող մասնագիտությունների համար հատկացված 

ընդունելության տեղերի թիվը և 2018-2019 ուստարում քոլեջից ֆակուլտետում ուսումը 

շարունակող ուսանողների թիվը՝ կարելի է եզրակացնել, որ բոլոր մասնագիտությունների գծով 

թերակատարվել է ընդունելության պլանը: Ուստի հարկ է կարևորել առաջիկա տարիներին 

համագործակցային հարաբերություններ հաստատել  քոլեջների հետ, մասնագիտական 

կողմնորոշման աշխատանքներ կատարել քոլեջներում, կնքել նոր պայմանագրեր: 

 

 Հաշվետու տարում ուսանողական շարժը ֆակուլտետում: 2018-2019 ուստարում 

ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի առկա կրթաձևում 29 ուսանող ազատվել 

է համալսարանից իրենց դիմումների, ակադեմիական պարտքերի և ուսման վճարի պարտքի 

պատճառով, պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվելու կապակցությամբ ընդհատվել է 

31  ուսանողի ուսումնառությունը, Ազգային բանակից վերադարձի կապակցությամբ վերականգնվել 

է 30 ուսանողի ուսանողական իրավունքները, 1 ուսանող հրամանագրվել է քոլեջից ֆակուլտետում 

ուսումը շարունակելու համար, վերականգնվել է 12 ուսանողի ուսանողական իրավունքները, 5 

ուսանող այլ ֆակուլտետից տեղափոխվել է ճարտարագիտության և տնտեսագիտության 

ֆակուլտետ, 12 ուսանող ֆակուլտետի մեկ մասնագիտությունից տեղափոխվել է մեկ այլ 

մասնագիտություն, 13 ուսանող ֆակուլտետում առկա կրթաձևից տեղափոխվել են հեռակա 

կրթաձև, 2 ուսանող ֆակուլտետում հեռակա կրթաձևից տեղափոխվել են առկա կրթաձև: 

       2018-2019 ուստարում այլ բուհերից ֆակուլտետում ուսումը շարունակելու համար 2 ուսանող 

հրամանագրվել է առկա, 5 ուսանող` հեռակա կրթաձևում:  

 
Համալսարանի այլ ֆակուլտետից  Ճարտարագիտության և 

տնտեսագիտության  ֆակուլտետ 

         5   ուսանող 

Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության  ֆակուլտետից 

համալսարանի այլ ֆակուլտետ 

- 

Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության  Ֆակուլտետում 

մասնագիտությունից  մեկ այլ մասնագիտություն 

12 ուսանող 

Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության  Ֆակուլտետում 

առկա կրթաձևից հեռակա կրթաձև 

13 ուսանող 

Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության  Ֆակուլտետում 

հեռակա կրթաձևից առկա կրթաձև 

2 ուսանող 

 

Կրթաթոշակ /առկա բակալավր, մագիստրատուրա, ըստ կիսամյակների/ 

 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

I  ԿՈՒՐՍ II  ԿՈՒՐՍ III  ԿՈՒՐՍ IV ԿՈՒՐՍ 

Գեր. Լավ Գեր. Լավ Գեր.  Լավ Գեր. Լավ 

Կառավարում /ըստ ոլորտի/  2 1      

Տնտեսագիտություն     2  2  

Էլեկտրոնիկա  1       

Զբոսաշրջության կառավարում  1 1      

                                   ԸՆԴԱՄԵՆԸ   4 2  2  2  
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2018-2019 ուստարում ֆակուլտետի 14 ուսանող սովորել է ուսուցման անվճար 

համակարգում, նրանցից 10-ը ստացել են կրթաթոշակ: 
 

2018-2019 ուստարում կրթաթոշակ ստացած  ֆակուլտետի ուսանողների թիվն ըստ մասնագիտությունների 

 

Մասնագիտություն 
Կուրսը, 

խումբը 

Ուսանողների 

ընդհանուր թիվը 

Կրթաթոշակ 

ստացող 

ուսանողների թիվը 

 գերազանց 

առաջադիմ. 

Բակալավր 

Էլեկտրոնիկա 1-ին,  6 1 - 

2-րդ,  8 - - 

3-րդ,  4 - - 

4-րդ,  5 - - 

Ընդամենը 23 1 - 

Կառավարում /ըստ 

ոլորտի 

1-ին,  3 2  

2-րդ,  16 1 1 

Տնտեսագիտություն 3-րդ,  16 2 2 

4-րդ,  17 2 2 

Ընդամենը 52 7 5 

Ընդամենը բակալավրում 75 8 5 

                         Մագիստրատուրա  

Զբոսաշրջության 

կառավարում 

1-ին,  9 1  

Զբոսաշրջության 

կառավարում 

2-րդ,  4 1 1 

Ընդամենը 

մագիստրատուրայում 

 13 2 1 

Ընդամենը 

ֆակուլտետում 

 88 10 6 

 

Ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում (ռոտացիա): 2018-2019 ուստարվա առաջադիմության 

արդյունքներով  3 ուսանողներ ուսուցման վճարովի  համակարգից  տեղափոխվել  են անվճար  

համակարգ(բակալավրի կրթական ծրագրով՝ 2 ուսանող, մագիստրոսի կրթական ծրագրով՝ 1 

ուսանող):  

   Ուսանողական նպաստի տրամադրում: 2018-2019 ուստարում ճարտարագիտության և 

տնտեսագիտության ֆակուլտետում ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված անվճար ուսուցման 

արտոնություններից օգտվել է 12 ուսանող, նրանց ուսման վճարը փոխհատուցվել է պետական 

բյուջեից: Պետական բյուջեից փոխհատուցվել է 2.740.000 դրամ: 

2018-2019 ուստարում ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետում  արտոնություն ունեցող 

ուսանողները 

 

հ/հ 

 

 

Կարգավիճակը 

Ուսանողների թվաքանակը 

Բակալավրի 

կրթական 

ծրագիր / 

առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Բակալավրի 

կրթական 

ծրագիր 

/հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Մագիստրոսի 

կրթական 

ծրագիր 

/առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Ը
ն

դ
ա

մ
ե

ն
ը
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1. Զոհված զինծառայողի երեխա-ուսանող  6 1 7 

2.  1-ին և 2-րդ կարգի հաշմանդամ, մանկուց 

հաշմանդամ-ուսանող 

 4  4 

3. Ծնողական խնամքից զրկված երեխա-ուսանող     

4. Երկկողմանի ծնողազուրկ  1  1 

               ԸՆԴԱՄԵՆԸ  11 1 12 

 

      2018-2019 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ճարտարագիտության և տնտեսագիտության 

ֆակուլտետի առկա ուսուցման համակարգի 18 ուսանողի` 17 բակալավրի, 1-ը` 

մագիստրատուրայի, ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցում է կատարվել 905.000դրամի 

չափով, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգի 99 ուսանողի ուսման վարձավճարի մասնակի 

փոխհատուցում է կատարվել  3.495.000դրամի չափով: 

      2018-2019ուստարում 2-րդ կիսամյակում ճարտարագիտության և տնտեսագիտության 

ֆակուլտետի առկա ուսուցման համակարգի 19 ուսանողի` 14 բակալավրի, 5-ը` 

մագիստրատուրայի, ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցում է կատարվել 1.178.000 դրամի 

չափով, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգի 64 ուսանողի ուսման վարձավճարի մասնակի 

փոխհատուցում է կատարվել  1.879.000դրամի չափով: 

       2018-2019 ուստարում  Համաձայն ՀՀ կառավարության 2006թվականի հուլիսի 27-ի թիվ 1183 –Ն 

որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բուհերում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու» 

կարգի 2.1  և  2.4 կետերի ֆակուլտետի 8 ուսանողների ուսման վճարը մասնակի փոխհատուցվել է 

պետության կողմից 1.500.000դրամի չափով: 

       2018-2019 ուստարում ՀՀ ԿԳՆ –ը և ՀԵՀ –ը սահմանել են ուսման վարձի լրացուցիչ զեղչ՝ 

ապրիլյան պատերազմում մարտական հերթապահություն իրականացրած ուսանողների համար: 

Նշված ծրագրով ուսման վճարի 20% փոխհատուցում է ստացել ֆակուլտետի 15 ուսանող՝ 750.000 

դրամի չափով: 

 

Ուսանողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման գործընթաց: 2018-2019 ուստարվա 1-ին 

կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներով ուսման առաջադիմությունը ֆակուլտետում կազմել է. 

 Առկա ուսուցման բակալավրում`  89% 

 Առկա ուսուցման մագիստրատուրայում` 100% 

 Հեռակա ուսուցման բակալավրում` 85.2 % 

 Հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայում` 95.4% 

  2018-2019 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքներով ուսման առաջադիմությունը 

ֆակուլտետում կազմել է. 

 Առկա ուսուցման բակալավրում`  92.5% 

 Առկա ուսուցման մագիստրատուրայում` 100% 

 Հեռակա ուսուցման բակալավրում` 87.8 % 

 Հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայում` 95.4% 

       Հարկ է նշել, որ ուսման առաջադիմությունը ֆակուլտետում նախորդ տարվա համեմատ 2018-

2019 ուստարում բարձր է: Վերջին տարիներին ֆակուլտետում արձանագրվում է ուսանողների 

առաջադիմության դինամիկ աճ: Սակայն ըստ կրթաձևերի և մասնագիտությունների ուսման 

առաջադիմության ցուցանիշների ուսումնասիրությունը վկայում է, որ այն բարձր է «Կառավարում», 

«Տնտեսագիտություն»  մասնագիտությունների գծով: Գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերել են 

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 
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առավելագույն մասնակցության ապահովման, պարտքատեր ուսանողների թվաքանակի 

նվազեցման և ուսանողների առաջադիմության կայուն և օբյեկտիվ աճ ապահովելու համար: 

      2018-2019 ուսումնական տարում ուսումնասիրվել է ֆակուլտետում կազմակերպվող տարբեր 

քննաձևերի արդյունավետությունը: Հաշվի առնելով համակարգչային քննաձևով գիտելիքի 

ստուգման ձևի նկատմամբ վստահության բարձր աստիճանը՝ որոշվել է առկա ուսուցման 

համակարգում բոլոր դասընթացներից գիտելիտների ստուգումը կազմակերպվում է նշյալ 

եղանակով: Արդիականացվել են թեստային շտեմարանները: 

        

Ուսման առաջադիմությունը ֆակուլտետում 2017-2019թթ. 

 

Կրթաձև 2017-2018 2018-2019 

1-ին 

կիսամյակ 

% 

2-րդ 

կիսամյակ 

% 

1-ին 

կիսամյակ 

% 

2-րդ 

կիսամյակ 

% 

Առկա բակալավր 90.8 85.5 89 92.5 

Առկա մագիստրատուրա 100 100 100 100 

Հեռակա բակալավր 76.5 77.6 85.2 87.8 

Հեռակա մագիստրատուրա 100 100 95.4 95.4 

 

Քննաշրջանի արդյունքներն ըստ կիսամյակների, մասնագիտությունների և կրթաձևերի       

Առկա, 1-ին կիսամյակ 

 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 Կ
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Կ
 

ՔՆՆՈՒԹ. 

ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ 

ԵՆ 

ԱՆԲԱՎ. 

ԳՆԱՀԱՏ. 

ՍՏԱՑԱԾ 

ՈՒՍԱՆՈՂ. 

Ա
ռ

ա
ջա

դ
ի

մ
ո

ւթ
յո

ւն
ը

 

պ
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տ

ք
ե

ր
ի

 

մ
ա

ր
մ

ա
ն

 

շր
ջա

ն
ի

ց
 

ա
ռ

ա
ջ 

%
 

ԳԵՐԱԶԱՆՑ 

ԱՌԱՋԱԴԻՄ. 

ՈՒՍԱՆՈՂ. 

ԲԱՑԱՐՁ. 

ԱՌԱՋ. 

 

%  

ՊՊ ՎՃ 

բակալավր 

Էլեկտրոնիկա I,  

II,  

III,  

IV 

6 

8 

4 

5 

6 

8 

4 

5 

- 

- 

- 

- 

3 

3 

3 

- 

50 

62.5 

100 

100 

- 

- 

 

- 

50 

62.5 

100 

100 

Կառավարում I, 

II, 

3 

16 

3 

16 

- 

- 

- 

2 

100 

87,5 

3 

2 

100 

100 

Տնտեսագիտություն 

 

III,    

IV 

16 

17 

16 

17 

- 

- 

- 

- 

100 

100 

 

4 

3 

 

100 

100 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

 

 

 

75 75 - 11 87.5 12 89 

մագիստրատուրա 

Զբոսաշրջության 

կառավարում 

I 

   II, 

9 

  4 

9 

4 

- 

- 

- 

- 

100 

100 

8 

4 

100 

100 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

 

 13 13   100 12 100 

 

Քննաշրջանի արդյունքներն ըստ կիսամյակների, մասնագիտությունների և կրթաձևերի       

Հեռակա, 1-ին կիսամյակ 

 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒ 
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ՔՆՆՈՒԹ. 

ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ 

ԵՆ 
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ԳՆԱՀԱՏ. 
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ի

ց
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ռ
ա

ջ ԳԵՐԱԶԱՆՑ 

ԱՌԱՋԱԴԻՄ. 

ՈՒՍԱՆՈՂ. 

ԲԱՑԱՐՁ. 

ԱՌԱՋ. 

 

%  

ՊՊ ՎՃ 



 

71 
 

Gorsu.am

m 

 

    ԳՊՀ 2018-2019 ուստարվա հաշվետվություն 

Քննաշրջանի արդյունքներն ըստ կիսամյակների, մասնագիտությունների և կրթաձևերի 

Առկա, 2-րդ կիսամյակ 

 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒ

Ն 

 

Կ
Ո

Ւ
Ր

Ս
 

 

Ո
Ւ

Ս
. 

Ք
Ա

Ն
Ա

Կ
 

ՔՆՆՈՒԹ. 

ՄԱՍՆԱԿՑԵ

Լ ԵՆ 

ԱՆԲԱՎ. 

ԳՆԱՀԱՏ. 

ՍՏԱՑԱԾ 

ՈՒՍԱՆՈՂ. 
Ա

ռ
ա

ջա
դ

ի
մ

ո

ւթ
յո

ւն
ը

 

պ
ա

ր
տ

ք
ե

ր
ի

 

մ
ա

ր
մ

ա
ն

 

շր
ջա

ն
ի

ց
 

ա
ռ

ա
ջ 

%
 

ԳԵՐԱԶԱՆՑ 

ԱՌԱՋԱԴԻՄ. 

ՈՒՍԱՆՈՂ. 

ԲԱՑԱՐՁ. 

ԱՌԱՋ. 

 

%  

ՊՊ ՎՃ 

բակալավր 

Էլեկտրոնիկա I 

II 

III 

IV 

6 

7 

4 

5 

6 

7 

4 

5 

- 

- 

- 

- 

1 

4 

- 

- 

83.3 

42.8 

100 

100 

- 

- 

- 

- 

83.3 

57.1 

100 

100 

Կառավարում I  

II 

3 

15 

3 

15 

- 

- 

- 

1 

100 

93.3 

3 

2 

100 

100 

Տնտեսագիտություն III   

IV 

14 

17 

14 

17 

- 

- 

1 

- 

92.8 

100 

4 

3 

100 

100 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  

 

71 71 - 7 89 12 92.5 

մագիստրատուրա 

Տնտեսագիտության 

տեսություն 

II 13 13 - - 100 1 100 

Զբոսաշրջության 

կառավարում 

I 

  

4 4 - - 100 4 100 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

 

 17 17 - - 100 5 100 

 

Քննաշրջանի արդյունքներն ըստ կիսամյակների, մասնագիտությունների և կրթաձևերի    

Հեռակա, 2-րդ կիսամյակ 

 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
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Կ
 

ՔՆՆՈՒԹ. 

ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ 

ԵՆ 

ԱՆԲԱՎ. 

ԳՆԱՀԱՏ. 

ՍՏԱՑԱԾ 

ՈՒՍԱՆՈՂ 
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ի
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ք
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մ
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ր
մ

ա
ն

 

շր
ջա

ն
ի

ց
 

ա
ռ

ա
ջ 

ԳԵՐԱԶԱՆՑ 

ԱՌԱՋԱԴԻՄ. 

ՈՒՍԱՆՈՂ. 

ԲԱՑԱՐՁ. 

ԱՌԱՋ. 

 

%  

ՊՊ ՎՃ 

բակալավր 

բակալավր 

Էլեկտրաէներգե 

տիկա 

I  

II 

 III 

IV 

V 

31 

39 

23 

28 

24 

31 

39 

22 

27 

24 

- 

- 

- 

- 

- 

9 

25 

7 

1 

  - 

70.9 

35.9 

69.5 

92.8 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

 

76 

43.2 

73.9 

92.8 

100 

Կառավարում I  

II 

17 

27 

17 

26 

- 

- 

1 

1 

94.1 

96.3 

- 

2 

94.1 

96.3 

Տնտեսագիտություն  III,    

IV 

V 

39 

35 

42 

38 

34 

41 

- 

- 

- 

11 

13 

- 

71.7 

62.8 

97.6 

3 

 

87.1 

88.6 

100 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

 

 

 

305 299  68 79.2 5 85.2 

մագիստրատուրա 

Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն 

I 

II 

 

11 

2 

10 

2 

- 1 90.9 

100 

- 90.9 

100 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

 

 13 12 - 1 95.4 - 95.4 
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Էլեկտրաէներգե 

տիկա 

I  

II 

III 

IV 

V 

24 

39 

23 

27 

24 

23 

38 

23 

27 

24 

- 

- 

- 

- 

- 

9 

10 

2 

5 

- 

54.1 

74.3 

91.3 

81.4 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

62.5 

76.3 

91.3 

81.4 

100 

Կառավարում I  

II  

17 

28 

16 

28 

- 1 

2 

94.1 

92.8 

- 

2 

94.1 

92.8 

Տնտեսագիտություն III  

IV 

V 

38 

33 

42 

38 

33 

41 

- 6 

5 

3 

81.6 

84.8 

88 

3 

- 

- 

92.1 

87.9 

100 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  

 

295 291  43 84.2 5 87.8 

մագիստրատուրա 

Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն 

I 

II 

  

11 

2 

10 

1 

- 

- 

1 

- 

90.9 

50 

5 

- 

90.9 

100 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

 

 

 

13 12 - 1 70.4 5 95.4 

 

Ֆակուլտետի առաջադիմությունը` ըստ մասնագիտությունների և քննաշրջանների/1-ին կիսամյակ 

 Առաջադիմությունը % 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 բակալավր մագիստր. բակալավր Մագիստր. բակալավր մագիստր. 

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

Կառավարում - - - - 100 77.8 - - 93.8 95.2 - - 

Տնտեսագի 

տություն 

94 66.7 - - 91.1 91.7 - - 100 91.9 - - 

Էլեկտրոնիկա 65 - - - 84.5 - - - 78.1 - - - 

Էլեկտրաէներգե

տիկա 

- - - 73 - 70.7 - - - 77.2 - - 

Զբոսաշրջության 

կառավարում 

- - - - - - 100 - - - 100 - 

Ձեռնարկությունն

երի 

տնտեսագիտութ. 

- - - - - - - 100 - - - 95.5 

 

Ֆակուլտետի առաջադիմությունը` ըստ մասնագիտությունների և քննաշրջանների/ 2-րդ կիսամյակ 

 Առաջադիմությունը % 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 բակալավր մագիստր. բակալավր մագիստր բակալավր մագիստր. 

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

Կառավարում - - - - 100 84.2   96.6 93.5   

Տնտեսագի 

տություն 

90 76   94.1 72.5   96.4 93.3   

Էլեկտրոնիկա 71    74.7    85.1    

Էլեկտրաէներգետի

կա 

 61    49.3    82.3   

Զբոսաշրջության 

կառավարում 

      100    100  

Ձեռնարկություննե

րի 

տնտեսագիտութ. 

       100    95.5 
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Ամփոփիչ ատեստավորման կազմակերպում: 2019թվականին    ճարտարագիտության և 

տնտեսագիտության ֆակուլտետը ունեցել է 89 շրջանավարտ. 

 առկա ուսուցում - մասնագիտությունը` «Տնտեսագիտություն» -  17շրջանավարտ, 2-ը գերազանց 

առաջադիմությամբ, 

 առկա ուսուցում - մասնագիտությունը` «Զբոսաշրջության կառավարում» -  3 շրջանավարտ, 2-

ը` գերազանց առաջադիմությամբ, 

 հեռակա ուսուցում - մասնագիտությունը` «Տնտեսագիտություն» -  40 շրջանավարտ,  

 առկա ուսուցում - մասնագիտությունը` «Էլեկտրոնիկա»-  5շրջանավարտ, 

 հեռակա ուսուցում-մասնագիտությունը` «Էլեկտրաէներգետիկա» - 24 շրջանավարտ:    

         Ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները վկայում են, որ բակալավրի կրթական ծրագրով 

առկա ուսուցմամբ «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության շրջանավարտների 35,3% -ը ստացել են 

գերազանց գնահատական, 35,3% -ը` լավ, 29,4%-ը` բավարար: Երկու ուսանողի շնորհվել է 

գերազանցության դիպլոմ, պաշտպանությունների միջին գնահատականը` 69:     

        Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցմամբ «Տնտեսագիտություն» 

մասնագիտության շրջանավարտների 10%-ը ստացել են գերազանց գնահատական, 27,5%-ը` լավ, 

62,5%-ը` բավարար, պաշտպանությունների միջին գնահատականը` 59: 

      Մագիստրոսի կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ «Զբոսաշրջության կառավարում» 

մասնագիտությամբ 3 շրջանավարտները ստացել են գերազանց գնահատական, 

պաշտպանությունների միջին գնահատականը` 93, 2 ուսանողի շնորհվել է գերազանցության 

դիպլոմ: 

    Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ «Էլեկտրոնիկա» մասնագիտությամբ   5 

շրջանավարտներից 20%-ը ստացել են գերազանց գնահատական, 60%-ը` լավ, 20% -ը` բավարար, 

պաշտպանությունների միջին գնահատականը` 65: 

      Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցմամբ «Էլեկտրաէներգետիկա» 

մասնագիտությամբ 24 շրջանավարտներից 8,3%-ը ստացել են գերազանց գնահատական, 29,2%-ը` 

լավ, 62,5%-ը` բավարար, պաշտպանությունների միջին գնահատականը` 65: 

    «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ շրջանավարտները կարողանում են վերլուծել 

կազմակերպության արտադրատնտեսական գործունեության արդյունքները, մշակել կոնկրետ 

միջոցառումների պլան` տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների բարելավման համար, կատարել 

ճիշտ եզրակացություններ և առաջարկություններ մարդկային ռեսուրսների կառավարման, 

մարքեթինգային կառավարման,  արտաքին տնտեսական կապերի կառավարման, արտադրության 

պլանավորման, կազմակերպման և վերահսկման, ֆինասա-հաշվարկային գործունեության 

կազմակերպման բնագավառներում: Շրջանավարտները քաջատեղյակ են ՀՀ ձեռնարկատիրական 

գործունեության հիմնախնդիրներին, ՀՀ-ում իրականացվող ֆինանսական և վարկային   

ժամանակակից   քաղաքականությանը,  ֆինանսների,   բանկային   գործի   ու վարկի կառավարման 

հիմնախնդիրներին, բյուջետային, հարկային բնագավառի բարեփոխումներին, կարողանում են 

առաջարկել ձեռնարկատիրական գործունեության կատարելագործման ուղիներ՝ համաշխարհային 

տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակներում:   

       «Զբոսաշրջության կառավարում» մասնագիտությամբ շրջանավարտները ուսումնասիրել են 

զբոսաշրջության ոլորտի կառավարմանը վերաբերող հիմնական հայեցակարգերը, զբոսաշրջության 

կառավարման տեսամեթոդաբանական հիմքերը, կարողանում են վերլուծել և գնահատել 

գլոբալացման ժամանակակից գործընթացներում զբոսաշրջության դերն ու տնտեսական 

նշանակությունը, զբոսաշրջության ոլորտի կառավարման միջազգային փորձը և ՀՀ-ում դրա 

տեղայնացման հնարավորությունները, ՀՀ-ում զբոսաշրջության զարգացման արդի վիճակն ու 

կառավարման առանձնահատկությունները, ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտի կառավարման 

համակարգի զարգացման հնարավորություններն ու միտումները: Շրջանավարտները 

ուսումնասիրություններ, վերլուծություններ և եզրակացություններ են կատարել ՀՀ Սյունիքի մարզի 

զբոսաշրջության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ, կատարել են առաջարկություններ 

համայնքների զարգացման գործում զբոսաշրջության մեծ դերի և նշանակության մասին: 
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       «Էլեկտրաէներգետիկա» մասնագիտությամբ շրջանավարտները կարողանում են կատարել 

էլեկտրաէներգետիկական սարքավորումների տարրերի կոնստրուկտորավորման աշխատանքների 

նկարագրություն, տեխնիկական և տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ, կազմել գծագրեր, 

սխեմաներ: Ավարտական աշխատանքներում ներկայացրել են առաջարկություններ 

էլեկտրաէներգետիկական օբյեկտների (Էլեկտրակայանների, էլեկտրաէներգետիկական ցանցերի, 

գործարանների, ՀԷԿ-ի, թաղամասերի) էլեկտրամատակարարման աշխատանքների 

արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ: 

     «Էլեկտրոնիկա» մասնագիտությամբ շրջանավարտները կարողանում են մեկնաբանել 

ժամանակակից էլեկտրոնիկայի առաջնահերթ հարցերը, կազմել ուժային էլեկտրոնային 

սարքավորումների հիմնական տարատեսակների սխեմաներ, աշխատանքային ռեժիմներ, 

բնութագրեր, կատարել տեխնիկա-տնտեսական հաշվարկներ:  Իրողություն է այն փաստը, որ 

համալսարանն ապահովում է բարձրորակ կրթություն` ուսումնական գործընթացում 

դասախոսների և ուսանողների արդյունավետ համագործակցության ապահովման ճանապարհով:  

      Ընդհանուր առմամբ, հարկ է նշել, որ ձևավորված ավանդույթների պահպանման նպատակով 

պետք է ուշադրությունը կենտրոնացնել ուսուցման գործընթացի հետագա կատարելագործման, 

կրթության որակի ապահովման, նոր մոդելների մշակման և ներդրման վրա, կրթական ծրագրերի 

կառուցվածքային և բովանդակային վերափոխման միջոցով` արդի միջազգային ծրագրային 

չափանիշներին և աշխատաշուկայի պահանջներին համահունչ: 

 

Հաշվետու ուստարում ֆակուլտետում ամփոփիչ ատեստավորման թույլատրված ուսանողների 

բաշխվածությունն ըստ մասնագիտությունների 

 Մասնագիտություն Կրթաձևը Ուսանող

ների 

քանակ 

Ամփոփիչ  

ատեստ. 

թույլատրված. 

ուս.քանակ 

Ամփոփիչ 

ատեստ. 

անցած ուս. 

քանակ 

Դիպլոմի 

տեսակը 

Գեր. Սով 

1 Էլեկտրոնիկա Առկա /բակալավր 5 5 5 - 5 

2 Էլեկտրաէներգետիկա   Հեռակա/բակալավր 24 24 24 - 24 

 

3 
Տնտեսագիտություն 

Առկա /բակալավր 17 17 17 2 15 

Հեռակա/բակալավր 40 40 40 - 40 

4 
Զբոսաշրջության 

կառավարում 

Առկա/ 

մագիստրատուրա 

3 3 3 2 1 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 
89 89 89 4 85 

 

Հաշվետու ուստարում ֆակուլտետում ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքներն ըստ 

մասնագիտությունների ու կրթաձևերի 

 Մասնագիտություն Ուս. 

քանակ 

Ավարտ.աշխ 

պաշտպ. 

ուս.քանակ 

Գեր. 

 

Լավ Բավ. Անբավ. Ատեստ. 

միջին 

գնահատ. 

1 Էլեկտրոնիկա /առկա/ 5 5 1 3 1 - 65 

2 Էլեկտրաէներգետիկա 

/հեռակա/  

24 24 2 7 15 - 64.8 

3 Տնտեսագիտություն 

/առկա/ 

17 17 6 6 5 - 69 

4 Տնտեսագիտություն 

/հեռակա/ 

40 40 4 11 25 - 59 

5 Զբոսաշրջության 3 3 3 - - - 93 
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  Պրակտիկայի կազմակերպումը ֆակուլտետում:  Ուսանողական փորձառությունները 

ուսումնական գործընթացի բաղկացուցիչ մասն են և կատարվող կրթական բարեփոխումները 

թելադրում են, որ համապատասխան փոփոխություններ իրականացվեն ինչպես փորձառության 

ծրագրերում, դրանք համապատասխանեցնելով կրթական բնարեփոխումների նոր պահանջներին, 

այնպես էլ ֆակուլտետ - կազմակերպություն համագործակցության ակտիվացման ասպարեզում:   

Փորձառության արդյունավետ կազմակերպումը երաշխավորում է ուսանողների գործնական 

հմտությունների և կարողությունների ձևավորումը: Փորձառության կազմակերպման նպատակով 

2018-2019 ուսումնական տարում շարունակվել են կազմակերպությունների հետ 

համագործակցության ընդլայնման աշխատանքները, ինչի արդյունքում կնքվել են նոր 

պայմանագրեր համալսարանի հետ համագործակցող պետական մարմինների և մասնավոր 

կազմակերպությունների հետ: Փորձառությունների արդյունավետ կազմակերպման նպատակով 

ներգրավվել են նոր գործընկերներ,  գործատուների հետ հստակեցվել և համաձայնեցվել է 

փորձառություններից ակնկալվող արդյունքները և արդիականացվել է փորձառությունների 

ծրագրերը: 2018-2019 ուսումնական տարում կազմակերպվել է ուսումնաարտադրական, 

գիտահետազոտական, գիտամանկավարժական 9 փորձառություն: 

 Ուսումնաարտադրական` բակալավրի կրթական ծրագրի «Տնտեսագիտություն» 

մասնագիտության առկա ուսուցման չորրորդ կուրսի համար (17 ուսանող, 4 շաբաթ 

տևողությամբ` նոյեմբերի 26-ից դեկտեմբերի 21-ը), 

 Ուսումնաարտադրական` բակալավրի կրթական ծրագրի «Էլեկտրոնիկա» մասնագիտության 

առկա ուսուցման չորրորդ կուրսի համար (5 ուսանող, 2 շաբաթ տևողությամբ` հունվարի 29-

ից փետրվարի 9-ը), 

 Ուսումնաարտադրական` բակալավրի կրթական ծրագրի «Տնտեսագիտություն» 

մասնագիտության հեռակա ուսուցման չորրորդ կուրսի համար (33 ուսանող, 2 շաբաթ, 

փետրվարի 18-ից մարտի 1-ը) 

 Ուսումնաարտադրական` բակալավրի կրթական ծրագրի «Տնտեսագիտություն» 

մասնագիտության հեռակա ուսուցման հինգերորդ կուրսի համար (42 ուսանող, 3 շաբաթ, 

փետրվարի 18-ից մարտի 7-ը) 

 «Էլեկտրոնիկա» մասնագիտության առկա ուսուցման չորրորդ կուրսի հինգ ուսանողներ 

սահմանված ժամկետում՝ 2019թվականի հունվարի 29-ից մինչև փետրվարի 9-ը (2շաբաթ), 

նախաավարտական պրակտիկան անց են կացրել «ՕգմենթԱր» ՓԲԸ-ում:  

 «Էլեկտրաէներգետիկա» մասնագիտության հեռակա ուսուցման քսանչորս ուսանողներ 2019 

թվականի մարտի 4-ից մարտի 22-ը (3 շաբաթ) տևողությամբ արտադրական պրակտիկան 

անց են կացրել «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ի «Գորիսի» մասնաճյուղում, «Արտյոմ Մինասյան» ՀԷԿ ՍՊԸ- ում, 

«Զովաշեն ՀԷԿ»ՍՊԸ- ում, «Տաթևի անապատ» ՍՊԸ-ում,«ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի «Տաթև» մասնաճյուղում, 

Կապանի էլեկտրական ցանցերում:  

 «Էլեկտրոնիկա» մասնագիտության առկա ուսուցման երրորդ կուրսի ուսանողները 

փորձուսուցումը 4 շաբաթ (2019թ. հուլիսի 1-ից 26-ը) տևողությամբ անց են կացրել «Քոնթուր 

Գլոբալ հիդրո կասկադ» ՓԲԸ-ում: 

 «Էլեկտրաէներգետիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի 27 ուսանողների` 2 շաբաթ (2019թ. 

հուլիսի 8-20) տևողությամբ և փորձուսուցումը կազմակերպվել է«Քոնթուր Գլոբալ հիդրո 

կասկադ» ՓԲԸ-ում, «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ի «Գորիսի» մասնաճյուղում, «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի «Տաթև» 

մասնաճյուղի Կապանի էլեկտրոցանցում: 

 Գիտամանկավարժական` առկա ուսուցման մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի համար (4 

ուսանող), 8 շաբաթ տևողությամբ` փետրվարի 10- ից ապրիլի 7-ը: 

կառավարում 

 

 

              

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

89 89 13 30 46 - 70.2 
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 Գիտահետազոտական պրակտիկա` հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի երկրորդ 

կուրսի ուսանողների համար` 4 շաբաթ տևողությամբ: 

Սահմանված պահանջներին համապատասխան ուսանողները ներկայացրել են պրակտիկայի 

օրագրեր, հաշվետվություններ: Պրակտիկայի ղեկավարների կողմից տրվել է դրական կարծիք: 

        2018-2019 ուստարում կազմակերպվել են ֆակուլտետի ուսանողների ուսումնաարտադրական, 

գիտահետազոտական փորձառությունները: «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության ուսանողների 

փորձառությունները անցկացվել են հետևյալ կազմակերպություններում `  

 ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՀՎՍՎ ԹԻՎ 18 ԲԱԺԻՆ, «ՅՈւՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ Գորիս մասնաճյուղ, 

  «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ  Գորիս մասնաճյուղ,    

  «ԱԿԲԱ - Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» Գորիս մասնաճյուղ, 

  «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ » Գորիս մասնաճյուղ, 

  «ՀՀԳ» ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 

  «ԿՐԵԴԵԲ»  ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ  ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ, 

  «ԻՆՍՏԻԳԵՅԹ  ՄՈԲԱՅԼ»,  

  «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ Գորիսի մասնաճյուղ,  

  «Հայկ-Ժոս» ՍՊԸ /ալրաղաց/ 

  «Պետրոսյան Րաֆֆի» հաշվապահական գրասենյակ, 

  «Հելլի» ՍՊԸ,  

  «Դիանա» ՍՊԸ,  

  «Միկրոշարժիչ» ՓԲԸ,  

  «Էլոլա» ՓԲԸ,  

 «ՅՈւՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ Գորիս մասնաճյուղ, 

 «ՎՏԲ» բանկԳորիս մասնաճյուղ, 

 «ՀՀԳ» ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 

 «Զանգակ» հրատարակչություն,   

 «Գորիսի տրիկոտաժ» ԲԲԸ,   

 «Գոռ մետալ» գորիսի տարածաշրջան,  

 «Արեգակ» ՈՒՎԿ,  

  Գորիսի տուրիզմի զարգացման կենտրոն  

 «Կապանի  Նորոգշին» ՍՊԸ,  

 «Ծիրան մարկետ» ՍՊԸ,   

 «ՏԵՂ»-ի համայնքապետարան,  

 «ՎԵԳԱ վորլդ» ՍՊԸ, 

 «Վարարակն» ՍՊԸ 

  «Տաթևեր» ընկերություն: 

     «Էլեկտրոնիկա» և «էլեկտրաէներգետիկա» մասնագիտությունների ուսանողների 

փորձառությունները անցկացվել են հետևյալ կազմակերպություններում`  

 «Արմենտել» ՓԲԸ Գորիսի մասնաճյուղ 

 «ՕգմենթԱր» ՓԲԸ  

 «Քոնթուր գլոբալ հիդրոկասկադ» ՓԲԸ  

 Հայաստանի ԲԷՑ Գորիսի մասնաճյուղ 

 «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի «Տաթև» մասնաճյուղ 

  Կապանի էլեկտրոցանց 

 «Արտյոմ Մինասյան» ՀԷԿ ՍՊԸ, 

 «Զովաշեն ՀԷԿ»ՍՊԸ,  

 «Տաթևի անապատ» ՍՊԸ 

 «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի «Տաթև» մասնաճյուղ: 

 

 Պրոֆեսորադասախոսական կազմի քանակական կազմի քանակական բաշխումն ըստ 

ամբիոնների: 2018-2019 ուս. տարում ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի 
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ֆակուլտետում աշխատել է 31 աշխատակից, այդ թվում` մասնագիտական ամբիոնների 29 

դասախոս. որոնցից 7-ը՝ համատեղությամբ, 13-ը՝ հիմնական, 9-ը ժամավճարային, համակարգչային 

կենտրոնի 1 պատասխանատու, 1 գործավար: Ֆակուլտետում հիմնական դասախոսական կազմում 

աշխատում է 1 դոկտոր, 8 գիտությունների թեկնածու, 9 դոցենտ:  
 2018-2019 ուսումնական տարում զգալի աշխատանքներ է իրականացվել կրթական 

վերջնարդյունքների մշակման և ձեռքբերման գործընթացում դասախոսների ներգրավվածության 

մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ: Ներդրվել է դասախոսների գիտամանկավարժական 

գործունեության արդյունավետության գնահատման, վարկանիշավորման ցուցանիշների գործուն 

համակարգ և ճշգրիտ գնահատման ընթացակարգ: Ֆակուլտետի կադրային քաղաքականության 

ընտրված մեթոդի կիրառումը նպաստել է դասախոս-ուսանող կապի զարգացմանն ու 

կատարելագործմանը:  Ուսումնական գործընթացում ներգրավել են առաջատար համալսարանների 

դասախոսներին:  

 

1.  Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի մասին ընհանուր տվյալներ  

1.1. Պրոֆեսորադասախոսական կազմը (հիմնական) 
  

հհ ԱԱՀ Ծննդյան թիվը Հաստիքը Գիտ.աստիճան, կոչում 

1. Պողոսյան Սիրանուշ Հրաչիկի 06.051983թ. 1.25 դրույք ամբ. վարիչ, տնտ. թեկն, 

դոցենտ 

2. Մինասյան Գուրգեն Սաշիկի 27.07.1974թ. 1 դրույք տնտ. թեկնածու, դոցենտ 

3. Հովսեփյան Լուիզա Համլետի 01.01.1978թ. 1.125 

դրույք 
տնտ. թեկնածու, դոցենտ 

4. Բաղդասարյան Շահանե 

Շուրիկի 

27.07.1981թ. 1.125 

դրույք 
տնտ. թեկնածու 

5. Առուստամյան Մարգարիտ 

Սամվելի 

06.06.1973Ã. 1 դրույք դոցենտ 

6. Բալասանյան Մարիամ 17.01.1991թ. 0.25 դրույք - 

Համատեղողներ 

հհ ԱԱՀ Ծննդյան թիվը Հաստիքը Գիտ.աստիճան, կոչում 

1. Շալունց Արմինե Վալերիկի 09.08.1978թ. 0.5 դրույք - 

2. Մնացականյան Նարեկ 17.10.1980թ. 0.375 

դրույք 
- 

3. Թապտուղյան Ռուզաննա 11.04.1967թ. 0.375 

դրույք 
- 

4. Մելքումյան Կատարինե 20.02.1981թ. 0.75 դրույք - 

     

Ժամավճարային աշխատողներ 

հհ ԱԱՀ Ծննդյան 

թիվը 

Ժամաքանակը Գիտական աստիճան, 

կոչում 

1. Վարդազարյան Վահան 20.12.1972թ. 324 - 

 

Ամբիոնի ՊԴԱ-ի 

միջին տարիք 

Մինչև 31 31-40 41-50 51-60 61-70 70 բարձր 

 1 3 5 1 - - 

 

Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի ընդհանուր ժամաքանակը և ծանրաբեռնվածությունը.  
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Տնտեսագիտության և 

կառավարման 

 

6821 7.5 664 227 6384 5690 694 759 

 

 Էլեկտրոնիկայի և էլեկտրաէներգետիկայի ամբիոնի մասին ընհանուր տվյալներ  

Պրոֆեսորադասախոսական կազմը (հիմնական) 

հհ ԱԱՀ Ծննդյան թիվը Հաստիքը Գիտ.աստիճան, կոչում 

1. Պողոսյան Սամվել 01.01.1959թ. 1 դրույք Ֆ/մ գիտ.թեկն., դոցենտ 

2. Գրիգորյան Զարեհ 16.02.1968թ. 0.5 դրույք Ֆ/մ գիտ.դոկտ, դոցենտ 

3. Դինգչյան Ալբերտ 30.11.1950թ. 1 դրույք Ֆ/մ գիտ.թեկն., դոցենտ 

4. Համբարձումյան Օֆելյա 05.02.1961թ. 0,625 դրույք  

5. Դանիելյան Վարդան 05.01.1965թ. 0.5 դրույք  

6. Հայրապետյան Արփինե 17.12.1979թ. 0,25 դրույք  

7. Գրիգորյան Մերի 03.07.1980թ. 0,5 դրույք  

Համատեղողներ 

հհ ԱԱՀ Ծննդյան թիվը Հաստիքը Գիտ.աստիճան, կոչում 

1 Թոխսանց Վլադիկ 24. 10. 1953թ. 0.5 դրույք  

2 Հովսեփյան Վարդգես 23.02.1990թ. 0.5 դրույք  

3 Տատինցյան Արմեն 15.03.1967թ. 0.5 դրույք  

Ժամավճարային աշխատողներ 

հ/հ ԱԱՀ Ծննդյան թիվը Ժամաքանակը Գիտական աստիճան, կոչում 

1 Գալստյան Արա 05.04.1962թ. 193  

2 Բաբայան Արկադի 20.08.1959թ. 302  

3 Առուշանյան Արամ 1961 թ. 172  

4 Խոստիկյան Գուրգեն 20.11.1977 թ. 125 Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ 

5 Խոստիկյան Կարինե 30.05.1948 թ. 125  

6 Քարամյան Էդիկ 18.06.1954 թ. 89  

7 Մանուկյան Պարգև 28.07.1955 թ. 50 Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ 

8 Ղազարյան Նարեկ 1989 թ. 37  

 

Աղյուսակ 48.    

Ամբիոնի ՊԴԱ-ի/հիմնական/ 

միջին տարիք 

 

Մինչև 31 

 

31-40 

 

41-50 

 

51-60 

 

61-70 

 

70 բարձր 

 1 1 1 3 1  

 

 

 

 

Ամբիոնի ընդհանուր ժամաքանակը և ծանրաբեռնվածությունը 
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Ամբիոնի անվանումը 
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Էլեկտրոնիկայի և 

էլեկտրաէներգետիկայի 

4948 7 389 862 5421 4135 1286 780 

 

Ամբիոնների ընդհանուր ժամաքանակը և ծանրաբեռնվածությունը` ըստ ամբիոնների: 

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

2019ուստարիների 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 

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 

2018-2019 ուստարի 
Տնտեսագիտության և կառավարման 6821 7.5 664 227 6384 5690 694 759 

Էլեկտրոնիկայի և 

էլեկտրաէներգետիկայի 

4948 7 389 862 5421 4135 1286 780 

 

Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետի 2015-2016, 72016-2017, 2017-2018  և 2018-

2019 ուստարվա ընդհանուր ժամաքանակը 

հ/  Հաշվարկային ուսումնական բեռնվածքը 
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հ Ամբիոնի անվանումը 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

4.  Տնտեսագիտության և 

կառավարման 

10071 7531 6928 6821 7152 

5.  Էլեկտրոնիկայի և 

էլեկտրաէներգետիկայի 

6628 5203 5127 4948 5138 

   
ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԻՔՈՎ ԱՇԽԱՏՈՂ 

ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՈՒՄ ՀՐԱՏԱՐԱԿԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ, 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆ ԸՍՏ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ 

 

Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն 
 Հեղինակ Ա.Ա.Հ Հոդվածի անվանումը Ամսագիր, հրատ. տարի Էջերը 

1. Բաղդասարյան 

Շահանե 

The approaches to evaluating the 

efficiency of financing for 

development of swall and medium-

sized enterprises 

Science and society, 13th 

international Scientific Conference 

<<Science and Society>> by 

SCIEURO in London, 27-29 

November 2018 

53-59 

 
Ուսանողական գիտական կոնֆերանսի կազմակերպում և ուսանողական զեկուցումներ 

 

հ/հ   Ուսանող  

ԱԱՀ 

Կոնֆերանսի 

մակարդակ 

Կոնֆերանսի 

անվանում  

  Զեկուցման վերնագիր  Ղեկավար  

1. Սյուզաննա 

Պետրոսյան 

բուհական  Ֆակուլտետային 

ՈՒԳ, 20.05.2019թ. 

Պատմամշակութային 

տուրիզմի զարգացման 

նախադրյալներն ու 

հնարավորությունները 

Սյունիքի մարզում 

Կատարինե 

Մելքումյան 

2. Շալունց Նանե բուհական Ֆակուլտետային 

ՈՒԳ, 20.05.2019թ. 

Արդյունավետ բիզնես 

մարզերում 

Կատարինե 

Մելքումյան 

3. Արզումանյան 

Հերիքնազ 

բուհական Ֆակուլտետային 

ՈՒԳ, 20.05.2019թ. 

Մարդկային ռեսուրսների 

կառավարում 

Կատարինե 

Մելքումյան 

4. Քումունց 

Սոնա 

բուհական Ֆակուլտետային 

ՈՒԳ, 20.05.2019թ. 

Գործազրկությունը Գորիս 

քաղաքում 

Բաղդասարյան 

Շահանե 

5. Հովսեփյան 

Աննա 

բուհական Ֆակուլտետային 

ՈՒԳ, 20.05.2019թ. 

Կորպորատիվ կառավարումը 

կազմակերպություններում 

Առուստամյան 

Մարգարիտ 

6. Ջավահիրյան 

Արաքս 

բուհական Ֆակուլտետային 

ՈՒԳ, 20.05.2019թ. 

Սյունիքի մարզի 

զբոսաշրջային ներուժը 

Պողոսյան 

Սիրանուշ 

7. Իվանյան 

Մարգարիտա 

բուհական Ֆակուլտետային 

ՈՒԳ, 20.05.2019թ. 

Ագրոզբոսաշրջության 

զարգացման հեռանկարները 

Սյունիքի մարզում 

Պողոսյան 

Սիրանուշ 

 

  Մասնագիտական կողմնորոշման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները ֆակուլտետում: 

Մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի ներդրման ու զարգացման և երիտասարդության ու 

ֆակուլտետի մյուս շահակիցների շրջանում մասնագիտական կողմնորոշում անցկացնելու 

նպատակով ֆակուլտետի դասախոսների կողմից աշխատանքներ են տարվում, տարվա ընթացքում 

այցելելով Գորիս քաղաքի և այլ համայնքների միջնակարգ ու ավագ դպրոցներ, քոլեջներ: Սակայն 

մասնագիտական կողմնորոշման ուղղությոմբ տարվող աշխատանքները դեռևս բավարար չեն: Մեր 
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կարծիքով ֆակուլտետի առօրյաին ծանոթացնելու և մասնագիտական կողմնորոշում անցկացնելու 

նպատակով  ավագ դպրոցների աշակերտների, քոլեջների սովորողների համար անհրաժեշտ է 

կազմակերպել  ճանաչողական այցեր ֆակուլտետ, ինչպես նաև ֆակուլտետի դասախոսներին 

ներգրավել հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ակնարկային 

դասախոսությունների, թեմատիկ քննարկումների կազմակերպման գործում:  

 

Ենթակառուցվածքներ և ռեսուրսներ: Ֆակուլտետի կառուցվածքի մեջ մտնում են 

համակարգչային լսարան-կաբինետը, էլեկտրոնիկայի, էլեկտրաէներգետիկայի, 

էլեկտրատեխնիկայի, երկրատեղեկատվական համակարգերի ուսումնական լաբորատորիաները, 

որոնք նպաստում են ուսուցման գործընթացի արդյունավետությանը՝ ապահովելով բնականոն և 

որակյալ կրթություն: 

        Ռեսուրսներով ապահովվածության մակարդակը բարելավելու և լաբորատորիաների 

հագեցվածությունը բարձրացնելու նպատակով անհրաժեշտ է դրամաշնորհային ֆինանսական 

միջոցներով համալրել լաբորատորիաները արդի պահանջներին համապատասխան:  

 

2018-2019 ուստարում Ճարտարագիտության և տնտեսագիտության ֆակուլտետում արձանագրված 

խնդիրներն են` 

1. Ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի տարեցտարի պակասող գիտական

հրապարակումների տեսակարար կշիռը   

2. Գիտաժողովներին, գիտական սեմինարներին ամբիոնների դասախոսական կազմի պասիվ 

մասնակցությունֈ 

 Դասախոսների շարունակական վերապատրաստման բացակայություն:

4. Առարկայական ծրագրերի նորացման և ուսումնական պլաններին համապատասխանեցման 

անհրաժեշտություն: 

5. Կրթական ծրագրերի ուսումնառության էլեկտրոնային ռեսուրսներով մասամբ 

ապահովվածություն: 

6. Լաբորատորիաների ժամանակակից տեխնիկայով վերազինում: 

7. Գիտահետազոտական աշխատանքներում ուսանողների ոչ բավարար մասնակցությունը: 

 

Բարելավման ուղղություններ 

1. Իրականացնել դասախոսների շարունակական վերապատրաստում` այդ գործընթացում 

ներգրավելով առաջատար բուհեր, գիտակրթական կենտրոններ: 

2. Վերանայել համատեղությամբ դասավանդողների կազմը` նրանց տեսակարար կշիռը 

համալրելով համապատասխան ոլորտի առաջատար մասնագետներով: 

3. Ամբիոնի դասախոսների` գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավվածության 

ընդլայնում: 

4. Ավելացնել ֆակուլտետի դասախոսների կողմից հրատարակումների թիվը:  

5. Փոխկապակցված գիտահետազոտական նախաձեռնություններ իրականացնելու նպատակով 

այլ համալսարանների հետ նոր գործընկերային հարաբերությունների հաստատում: 

6. Իրակակացնել բենչմարքինգ: 

 Վերանայել ՄԿԾ –ների կառուցվածքը և բովանդակությունը սահմանող նորմատիվային 

փաստաթղթերը:

 Կրթական ծրագրերը ապահովել էլեկտրոնային ռեսուրսներով:

9. Սեմինար և գործնական պարապմունքների, ուսանողների հետ կատարվող անհատական 

աշխատանքների անցկացման արդյունավետության բարձրացում: 

 Մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքների ակտիվացում:
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 Ներքին և արտաքին շահակիցների հարցումների անցկացում:

 Փորձառությունների ծրագրերի արդիականացում:

 Փորձառությունների արդյունավետ կազմակերպման նպատակով նոր գործընկերների 

ներգրավում:

 Շրջանավարտների մասնագիտական աճի ու կարիերայի զարգացման նպատակով 

կազմակերպությունների հետ համագործակություն, համատեղ թրեյնինգների, սեմինարների 

անցկացում: 

15. Ներքին և արտաքին շահակիցների ներգրավվածություն որակի ապահովման 

աշխատանքներում: 

16. Առանձին խմբերի հետ կազմակերպել հանդիպումներ,  ներքին շահակիցների մոտ որակի 

ապահովման ոլորտի իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման նպատակով: 

 Ուսումնական խորհրդատուների կողմից տարվող աշխատանքների ակտիվացում:

 Ուսանողական գիտական ընկերության ֆակուլտետային խորհրդի գործունեության 

ակտիվացում:

 Այլ բուհերի ֆակուլտետների, ամբիոնների հետ սերտ կապերի հաստատում:

 Ապահովել ֆակուլտետային գործընթացների թափանցիկությունը` կոռուպցիոն ռիսկերի 

նվազեցման նպատակով:

 Իրականացնել ուսանողների կրթական կարիքների վերհանում:

 Ֆակուլտետ – շրջանավարտ համագործակցության ամրապնդում:

 Ֆակուլտետում զարգացնել երիտասարդ դասախոսների խնամակալության մենթորության 

համակարգը:

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» մասնագիտություններով, բակալավրի և մագիստրոսի 

կրթական ծրագրերով ինչպես առկա, այնպես էլ հեռակա կրթաձևերով: 

 

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 
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2018-2019 ուստարում ԲՄ ֆակուլտետի առկա ուսուցման համակարգում «Ֆիզիկա» 

մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրով վերջին կուրսն ավարտել է, և 2019-2020 

ուստարում նշված մասնագիտությամբ առկա ուսուցման համակարգում ընդունելություն չի 

կազմակերպվել: 

 

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 

 

2018-2019 ուստարում ԲՄ ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման համակարգում առաջին անգամ 

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

գծով, բակալավրի կրթական ծրագրով: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ֆակուլտետի ամբիոններում իրականացվել է վերոնշյալ 

մասնագիտությունների ուսումնական պլանների մոնիթորինգ և դրանցում որոշ փոփոխություններ 

են մտցվել՝ կապված կամընտրական դասընթացների ցանկի վերանայման, նույն մասնագիտության 

առկա և հեռակա կրթաձևերի ուսումնական պլանների համապատասխանեցման, ինչպես նաև 

ուսանողների ներքին շարժունակության ճկունության ապահովման հետ: Փոփոխված ուսումնական 

պլանները քննարկվել և հավանության են արժանացել ֆակուլտետի խորհրդի 25.10.2018թ. և 

04.07.2019թ. նիստերում և հաստատվել ԳԽ համապատասխան նիստերում: 

Կատարված փոփոխություններին համապատասխան լրամշակվել են նաև մասնագիտական 

կրթական ծրագրերը, վերանայվել և թարմացվել են առարկայական նկարագրերը: 

 

Ֆակուլտետի կառուցվածքը 

ԲՄ ֆակուլտետի կառուցվածքային ստորաբաժանումներն են. 

 Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի (ՄԻ) ամբիոնը 

 Կենսաբանության և քիմիայի (ԿՔ) ամբիոնը  

 Ֆիզիկայի սեկտորը 

 Կենսաբանության, քիմիայի և ֆիզիկայի ուսումնական լաբորատորիաները 

 Ֆիզիկական քիմիայի գիտահետազոտական լաբորատորիան 

 Գծանկարի և գունանկարի կաբինետ-լսարանները 

 Համակարգչային կաբինետ - լսարանը. 

 

Ֆակուլտետի կառավարումը 

Ֆակուլտետի կառավարումն իրականացվում է ՀՀ օրենսդրությանը, ԳՊՀ կանոնադրությանը 

և ֆակուլտետի կանոնադրությանը համապատասխան, միանձնյա և կոլեգիալ կառավարման 
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սկզբունքների զուգակցմամբ: Ֆակուլտետի կառավարման մարմիններն են ֆակուլտետի խորհուրդը 

և ֆակուլտետի դեկանը: 

ԳՊՀ ռեկտորի 19.10.2018թ. թիվ 403-Ա հրամանով հաստատվել է 2018-2019 ուստարվա ԲՄ 

ֆակուլտետի խորհրդի հետևյալ կազմը, իսկ ռեկտորի 04.04.2018թ. թիվ 116 – Ա հրամանով՝ 

ոււսանողական նպաստների և պետական կրթաթոշակների հատկացման հարցերի համակարգման 

(մանդատային) հանձնաժողովի կազմը:  

Մանդատային հանձնաժողովը հաշվետու ժամանակաշրջանում աշխատել է արդյունավետ, 

գումարվել է 7 նիստ, որոնց ընթացքում քնարկվել են ֆակուլտետի ուսանողների առաջադիմությամբ 

պայմանավորված ուսանողների ռոտացիայի, պետական և անվանական կրթաթոշակների 

մրցույթների, ուսանողական նպաստների վերաբերյալ հարցերը: 

 ԳՊՀ ռեկտորի 01.10.2018թ. թիվ 419 – Ա հրամանով ԳՊՀ ԲՄ ֆակուլտետում նշանակվել են 

կրթության որակի պատասխանատուներ և ուսումնական խորհրդատուներ:  
   

Ուսանողական համակազմ և ուսանողների շարժ 

2018-2019 ուստարվա սկզբին ԲՄ ֆակուլտետի առկա ուսուցման բակալավրատուրայի 

ուսանողների թիվը կազմել է 74: Ակադեմիական արձակուրդում գտնվող ԱԲ զորակոչված 1 

ուսանող վերադարձել է ԱԲ-ից և հրամանագրվել «Կենսաբանություն» մասնագիտության 1-ին 

կուրսում (1-ին կիսամյակ): Ակադեմիական արձակուրդում գտնվող ԱԲ զորակոչված 

«Մաթեմատիկա» մասնագիտության (530-1 խմբից) ևս 1 ուսանող, վերադառնալով ԱԲ-ից, 

վերականգնվել և տեղափոխվել է ՃՏՖ: «Մաթեմատիկա» և «Կերպարվեստ» մասնագիտությունների 

1-ին կուրսերից 1-ական ուսանող 1-ին կիսամյակից հետո զորակոչվել են ԱԲ: «Մաթեմատիկա» 

մասնագիտության 2-րդ կուրսից 2 ուսանող 1-ին կիսամյակից տեղափոխվել են ՃՏՖ, ևս 1 ուսանող 

2-րդ կիսամյակից ազատվել է իր դիմումի համաձայն: «Կենսաբանություն» մասնագիտության 2-րդ 

կուրսին ՇԿ նպատակով կցագրվել է 1 ուսանող: «Կենսաբանություն» մասնագիտության 3-րդ կուրս 

հեռակա ուսուցման համակարգի նույն մասնագիտության 3-րդ կուրսից տեղափոխվել է 1 ուսանող: 

4 ուսանող հեռակա ուսուցման «Քիմիա» մասնագիտության 2-րդ կուրսից տեղափոխվել են 

«Դեղագործական քիմիա» մասնագիտության 2-րդ կուրս: Միջնակարգ մասնագիտական կրթությամբ 

ևս 3 ուսանող կցագրվել են նույն կուրսին ՇԿ նպատակով:  Կցագրված ուսանողները կատարել են 

պայմանագրային պարտավորությունները և հրամանագրվել: Պայմանագրային 

պարտավորությունները չկատարելու պատճառով «Կերպարվեստ» մասնագիտության 1-ին կուրսից 

1 ուսանող ազատվել է համալսարանից 1-ին կիսամյակից, ևս 1 ուսանող 2-րդ կիսամյակից ազատվել 

է «Ֆիզիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրսից:  

Այսպիսով՝ ԲՄ ֆակուլտետի առկա ուսուցման բակալավրիատի ուսանողների փաստացի 

թիվը հաշվետու ուսումնական տարվա սկզբին կազմել է 81, որոնցից 21-ն անվճար (ԳՊՀ ռեկտորի 

31.08.2018թ. թիվ 305 – Ա հրաման), 60-ը` վճարովի ուսուցմամբ: Ուսանողների այսպիսի շարժի 

արդյունքում 2018-2019 ուստարվա ավարտին ԲՄ ֆակուլտետի առկա ուսուցման 

բակալավրատուրայի ուսանողների թիվը կազմել է 76, որոնցից 20-ն անվճար, 56-ը` վճարովի: 

 

 

ԳՊՀ ԲՄՖ 2018-2019 ուստարվա ուսանողական համակազմ և ուսանողների շարժ 

Առկա բակալավրատուրա 

 
Մասնագիտություն Կուրս, 

խումբ 

Ուստարվա սկզբին Ուստարվա ավարտին 

ՊՊ ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ ՊՊ ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ 

Մաթեմատիկա 

I, 830 1 1 - 2 1 1/- - 1 

II, 730 3 6/4 - 9/7 3/2 4 - 6 

III, 630 2 4 - 6 2 4 - 6 

IV, 530 2 6/5 - 8/7 2 5 - 7 
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Ընդամենը 8 17/14 - 25/22 7 13 - 20 

Կենսաբանություն 

I, 810 - 2/3 - 2/3 - 3 - 3 

II, 710 2 1/2 - 3/4 2 2 - 4 

III, 610 1 2/3 - 3/4 1 3 - 4 

IV, 510 2 5 - 7 2 5 - 7 

Ընդամենը 5 10/13 - 15/18 5 13 - 18 

Դեղագործական 

քիմիա 

II, 711 - 2/9 - 2/9 - 9 - 9 

III, 611 2 7 - 9 2 7 - 9 

IV, 511 2 4 - 6 2 4 - 6 

Ընդամենը 4 13/20 - 17/24 4 20 - 24 

Կերպարվեստ 
I, 871 2 7 - 9 2 7/5 - 7 

II, 771 1 5 - 6 1 5 - 6 

Ընդամենը 3 12 - 15 3 10 - 13 

Ֆիզիկա IV, 500 1 1 - 2 1 1/- - 1 

Ընդամենը 1 1 - 2 1 - - 1 

Ընդամենը 21 53/60 - 74/81 20 56 - 76 

 

2018-2019 ուստարվա սկզբին ԲՄ ֆակուլտետի առկա ուսուցման մագիստրատուրայի 

ուսանողների թիվը կազմել է 18, որոնցից 4-ն անվճար, 14-ը` վճարովի ուսուցմամբ: 1-ին կիսամյակի 

ընթացքում 1 ուսանող իր դիմումի համաձայն ազատվել է համալսարանից: Արդյունքում 2018-2019 

ուստարվա ավարտին ԲՄ ֆակուլտետի առկա ուսուցման մագիստրատուրայի ուսանողների թիվը 

կազմել է 17, որոնցից 4-ն անվճար (ԳՊՀ ռեկտորի 31.08.2018թ. թիվ 305 – Ա հրաման), 13-ը` վճարովի: 

 
ԳՊՀ ԲՄՖ 2018-2019 ուստարվա ուսանողական համակազմ և ուսանողների շարժ 

Առկա մագիստրատուրա 

Մասնագիտություն Կուրս, 

խումբ 

Ուստարվա սկզբին Ուստարվա ավարտին 

ՊՊ ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ ՊՊ ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ 

Մաթեմատիկա 
I, Մ830 1 3/2 - 4/3 1 2 - 3 

II, Մ730 1 6 - 7 1 6 - 7 

Ընդամենը 2 9/8 - 11/10 2 8 - 10 

Կենսաբանություն 
I, Մ810 1 3 - 4 1 3 - 4 

II, Մ710 1 2 - 3 1 2 - 3 

Ընդամենը 2 5 - 7 2 5 - 7 

Ընդամենը 4 14/13 - 18/17 4 13 - 17 

 

2018-2019 ուստարվա սկզբին ԲՄ ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման բակալավրատուրայի 

ուսանողների թիվը կազմել է 97, որոնցից 2-ն արտոնյալ կարգավիճակով: Հաշվետու ուսումնական 

տարում 8 ուսանող ազատվել են համալսարանից պայմանագրային պարտավորությունները 

չկատարելու պատճառով: 2 ուսանող զորակոչվել է ԱԲ, 5 ուսանող տեղափոխվել է ԲՄ ֆակուլտետի 

առկա ուսուցման համակարգ: 10 ուսանող, այդ թվում 4-ը նախկինում համալսարանից ազատված և 

6-ը` ԱԲ-ից վերադարձած, վերականգնել են ուսանողի կարգավիճակը: Եվս 4 ուսանող (2-ը միջին 

մասնագիտական, 2-ը` բարձրագույն կրթությամբ) շարունակական և 2-րդ բարձրագույն կրթության 

նպատակով կցագրվել, ապա հրամանագրվել են: 

Այսպիսով ԲՄ ֆակուլտետի առկա ուսուցման բակալավրատուրայի ուսանողների փաստացի 

թիվը հաշվետու ուսումնական տարվա սկզբին կազմել է 101, ավարտին նվազել է 5-ով և կազմել 96: 

2018-2019 ուստարվա ընթացքում ԲՄ ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի 

ուսանողների որևէ շարժ չի եղել, և նրանց թիվը կազմել է 6: 
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ԳՊՀ ԲՄՖ 2018-2019 ուստարվա ուսանողական համակազմ և ուսանողների շարժ 

Հեռակա բակալավրատուրա 

Մասնագիտություն Կուրս, 

խումբ 

Ուստարվա սկզբին Ուստարվա ավարտին 

ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ 

Կենսաբանություն 

I, 810* -/1 - -/1 1 - 1 

II, 710* 6 - 6 6/5 - 5 

III, 610* 8 - 8 8/9 - 9 

IV, 510* 8 - 8 8 - 8 

V, 410* 6 1 7 6 1 7 

Ընդամենը 28/29 1 29/30 29 1 30 

Դեղ. Քիմիա I, ԴՔ811* 5 1 6 5/4 1 5 

Ընդամենը 5 1 6 4 1 5 

Քիմիա 

I, 811* 6 - 6 6/5 - 5 

II, 711* 7/6 - 7/6 6 - 6 

III, 611* 5 - 5 5 - 5 

IV, 511* 7 - 7 7 - 7 

V, 411* 5 - 5 5 - 5 

Ընդամենը 30/29 - 30/29 28 - 28 

Մաթեմատիկա I 2 - 2 2 - 2 

Ընդամենը 2 - 2 2 - 2 

Ֆիզիկա 

I, 800* 5/7 - 5/7 7/6 - 6 

II, 700* 7/8 - 7/8 8/7 - 7 

III, 600* 8/8 - 8 8/9 - 9 

IV, 500* 6 - 6 6 - 6 

V, 400* 4/5 - 4/5 5/3 - 3 

Ընդամենը 30/34 - 30/34 31 - 31 

Ընդամենը 95/99 2 97/101 94 2 96 

 
ԳՊՀ ԲՄՖ 2018-2019 ուստարվա ուսանողական համակազմ և ուսանողների շարժ 

Հեռակա մագիստրատուրա 

Մասնագիտություն Կուրս, 

խումբ 

Ուստարվա սկզբին Ուստարվա ավարտին 

ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ 

Քիմիա 
I, Մ811* 2 - 2 2 - 2 

III, Մ611* 4 - 4 4 - 4 

Ընդամենը 6 - 6 6 - 6 

 

Ստորև ներկայացվում է 2018-2019 ուստարում ԲՄ ֆակուլտետի ուսանողների շարժն ըստ 

կրթաձևերի և ըստ շարժի տեսակի՝ 

 Առկա Հեռակա 

Ազատում  4 8 

Վերականգնում  - 4 

ԱԲ զորակոչ  2 2 

ԱԲ վերադարձ  2 6 

ՇԿ և 2-րդ ԲԿ  4 4 

Տեղափոխություն  Այլ ֆակուլտետ  3 - 
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Հեռակա-առկա  5 5 

 
Ստորև ներկայացվում է 2018-2019 ուստարում ԲՄ ֆակուլտետի ուսանողների թիվը ըստ 

կրթաձևերի, կրթական աստիճանների, մասնագիտությունների, ինչպես նաև գենդերային 

բաշխվածությունը: 

2018-2019 ուստարում ԲՄ ֆակուլտետի ուսանողների թիվն ըստ կրթաձևերի և կրթական 

աստիճանների 

Կրթաձևը և աստիճանը 

Ուսանողների թիվը 

Ուստարվա սկզբին Ուստարվա ավարտին 

ՊՊ ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ ՊՊ ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ 

Առկա բակալավրատուրա 21 53/60 - 74/81 20 56 - 76 

Առկա մագիստրատուրա 4 14/13 - 18/17 4 13 - 17 

Ընդամենը առկա 25 67/73 - 92/98 24 69 - 93 

Հեռակա բակալավրատուրա - 95/99 2 97/101 - 94 2 96 

Հեռակա մագիստրատուրա - 6 - 6 - 6 - 6 

Ընդամենը հեռակա - 101/105 2 103/107 - 100 2 102 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 25 168/178 2 195/205 24 169 2 195 

 

2018-2019 ուստարում ԲՄ ֆակուլտետի առկա 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 

Մաթեմատիկա 8 17/14 - 25/22 7 13 - 20 

Կենսաբանություն 5 10/13 - 15/18 5 13 - 18 

Դեղագործական քիմիա 4 13/20 - 17/24 4 20 - 24 

Ֆիզիկա 1 1 - 2 1 - - 1 

Կերպարվեստ 3 12 - 15 3 10 - 13 

Ընդամենը  21 53/60 - 74/81 20 56 - 76 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

Մաթեմատիկա 2 9/8 - 11/10 2 8 - 10 

Կենսաբանություն 2 5 - 7 2 5 - 7 

Ընդամենը 4 14/13 - 18/17 4 13 - 17 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 25 67/73 - 92/98 24 69 - 93 

 

2018-2019 ուստարում ԲՄ ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների թիվն 

ըստ մասնագիտությունների և կրթական աստիճանների 

Մասնագիտությունը Ուսանողների թիվը 
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Ուստարվա սկզբին Ուստարվա ավարտին 

ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ ՎՃ ԱՐՏ ԸՆԴ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԱՏՈՒՐԱ 

Կենսաբանություն 28/29 1 29/30 29 1 30 

Դեղագործական քիմիա 5 1 6 4 1 5 

Քիմիա 30/29 - 30/29 28 - 28 

Ֆիզիկա 30/34 - 30/34 31 - 31 

Մաթեմատիկա 2 - 2 2 - 2 

Ընդամենը  95/99 2 97/101 94 2 96 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

Քիմիա 6 - 6 6 - 6 

Ընդամենը 6 - 6 6 - 6 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 101/105 2 103/107 100 2 102 
 

Ստորև ներկայացվում է 2018-2019 ուստարում ԲՄ ֆակուլտետի ուսանողների թվի 

գենդերային բաշխվածությունն ըստ մասնագիտությունների, կրթաձևերի և կրթական 

աստիճանների: 

 

2018-2019 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 15 10/7 25/22 14 6 20 

Կենսաբանություն 15/17 -/1 15/18 17 1 18 

Դեղագործական քիմիա 16/23 1 17/24 23 1 24 

Ֆիզիկա 1 1 2 1 - 1 

Կերպարվեստ 14 1 15 13 - 13 

Ընդամենը  61/70 13/11 74/81 68 8 76 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

Մաթեմատիկա 9/8 2 11/10 8 2 10 

Կենսաբանություն 7 - 7 7 - 7 

Ընդամենը 16/15 2 18/17 15 2 17 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 77/85 15/13 92/98 83 10 93 

 

2018-2019 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 
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ԲԱԿԱԼԱՎՐԱՏՈՒՐԱ 

Կենսաբանություն 24/23 5/7 29/30 24 6 30 

Դեղագործական քիմիա 5 1 6 4 1 5 

Քիմիա 18/17 12/12 30/29 17 11 28 

Ֆիզիկա 5/6 25/28 30/34 6 25 31 

Մաթեմատիկա 2 - 2 2 - 2 

Ընդամենը  54/53 43/48 97/101 53 43 96 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

Քիմիա 4 2 6 4 2 6 

Ընդամենը 4 2 6 4 2 6 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 58/57 45/50 103/107 57 45 102 

 

2018-2019 ուստարում ԲՄ ֆակուլտետի ուսանողների թվի գենդերային բաշխվածությունն 

ըստ կրթաձևերի և կրթական աստիճանների 

Ուստարվա սկզբին 

Սեռը 
ԱՌԿԱ ՀԵՌԱԿԱ 

ԸՆԴ 
ԲԱԿ ՄԱԳ ԸՆԴ ԲԱԿ ՄԱԳ ԸՆԴ 

Արական 13/11 2 15/13 43/48 2 45/50 60/63 

Իգական 61/70 16/15 77/85 54/53 4 58/57 135/142 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 74/81 18/17 92/98 97/101 6 103/107 195/205 
 

Ուստարվա ավարտին 

Սեռը 
ԱՌԿԱ ՀԵՌԱԿԱ 

ԸՆԴ 
ԲԱԿ ՄԱԳ ԸՆԴ ԲԱԿ ՄԱԳ ԸՆԴ 

Արական 8 2 10 43 2 45 55 

Իգական 68 15 83 53 4 57 140 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 76 17 93 96 6 102 195 
 

Ուսանողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման գործընթաց 

2018-2019 ուստարվա ԲՄ ֆակուլտետի առկա ուսուցման համակարգի բակալավրի և 

մագիստրոսի կրթական ծրագրերի ձմեռային քննաշրջանը ԳՊՀ ռեկտորի 05.12.2018թ. թիվ 449 – Ն 

հրամանով կազմակերպվել և անցկացվել են 24.12.2018թ. – 01.03.2019թ. ընկած 

ժամանակաշրջանում: Լսարանային պարապմունքներն ավարտվել են 21.12.2018թ. – ին: Ոչ 

քննական դասընթացների ամփոփիչ ստուգմուներն անցկացվել են 24.12.2018թ. – 28.12.2018թ., 

քննական դասընթացներինը` 08.01.2019թ. – 25.01.2019թ. ընթացքում: Ակադեմիական պարտքերի 

մարումը կազմակերպվել և իրականացվել է 11.02.2019թ. – ից 01.03.2019թ. – ն ընկած 

ժամանակահատվածում: 

Ֆակուլտետի առկա ուսուցման համակարգի 2018-2019 ուստարվա բակալավրի և 

մագիստրոսի կրթական ծրագրերի ամառային քննաշրջանը ԳՊՀ ռեկտորի 03.05.2019թ. թիվ 169 – Ն 

հրամանով կազմակերպվել և անցկացվել է 27.05.2019թ. – 20.09.2019թ. ընկած ժամանակաշրջանում: 

Լսարանային պարապմունքներն ավարտվել են 24.05.2019թ. – ին: Ոչ քննական դասընթացների 

ամփոփիչ ստուգմուներն անց են կացվել 27.05.2019թ. – 31.05.2019թ., քննական դասընթացներինը` 

03.06.2019թ. – 21.06.2019թ. ընթացքում: Ակադեմիական պարտքերի մարումը կազմակերպվել և 

իրականացվել է 02.09.2019թ. – ից 20.09.2019թ. – ն ընկած ժամանակահատվածում: 
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    ԳՊՀ 2018-2019 ուստարվա հաշվետվություն 

2018-2019 ուստարվա ԲՄ ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման համակարգի բակալավրի և 

մագիստրոսի կրթական ծրագրերի գարնանային քննաշրջանը կազմակերպվել և անց է կացվել 

04.02.2019թ. – 15.02.2019թ. ընկած ժամանակաշրջանում: Լսարանային պարապմունքներն 

ավարտվել են 01.02.2019թ. – ին: Ոչ քննական դասընթացների ամփոփիչ ստուգմուներն անց են 

կացվել 04.02.2019թ. – 08.02.2019թ., քննական դասընթացներինը` 11.02.2019թ. – 15.02.2019թ. 

ընթացքում: Ակադեմիական պարտքերի մարումը կազմակերպվել և իրականացվել է 18.02.2019թ. – 

22.02.2019թ. և 29.05.2019թ. – 10.06.2019թ. ընկած ժամանակահատվածներում: 

ԲՄ ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման համակարգի 2018-2019 ուստարվա բակալավրի 

կրթական ծրագրով ավարտական կուրսերի 2-րդ կիսամյակի կազմակերպվել և անց է կացվել 

15.04.2019թ. – 03.05.2019թ. ընկած ժամանակաշրջանում: Լսարանային պարապմունքներն 

ավարտվել են 12.04.2019թ. – ին: Ոչ քննական դասընթացների ամփոփիչ ստուգմուներն անց են 

կացվել 15.04.2019թ. – 19.04.2019թ., քննական դասընթացներինը` 22.04.2019թ. – 26.04.2019թ. 

ընթացքում: Քննաշրջանի ակադեմիական պարտքերի մարումը կազմակերպվել և իրականացվել է 

29.04.2019թ. – ից 03.05.2019թ. – ն ընկած ժամանակահատվածում: 

2018-2019 ուստարվա ԲՄ ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման համակարգի բակալավրի և 

մագիստրոսի կրթական ծրագրերի ամառային քննաշրջանը ԳՊՀ ռեկտորի 06.06.2019թ. թիվ 271 – Ն 

հրամանով կազմակերպվել և անց է կացվել 24.06.2019թ. – 10.07.2019թ. ընկած ժամանակաշրջանում: 

Լսարանային պարապմունքներն ավարտվել են 21.06.2019թ. – ին: Ոչ քննական դասընթացների 

ամփոփիչ ստուգմուներն անց են կացվել 24.06.2019թ. – 28.06.2019թ., քննական դասընթացներինը` 

01.07.2019թ. – 05.07.2019թ. ընթացքում: Ակադեմիական պարտքերի մարումը կազմակերպվել և 

իրականացվել է 08.07.2019թ. – 10.07.2019թ.  ընկած ժամանակահատվածում: Հեռակա ուսուցման 

համակարգի ամառային քննաշրջանի ակադեմիական պարտքերի մարում կիրականացվի նաև 

08.01.2020թ. – 22.01.2020թ. ընկած շրջանում: 

Ստորև բերվում է 2018-2019 ուստարում ԳՊՀ ԲՄ ֆակուլտետի ուսանողների ակադեմիական 

առաջադիմությունն ըստ կիսամյակների, կրթաձևերի և մասնագիտությունների. 

 

ԳՊՀ ԲՄՖ 2018-2019 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ակադեմիական առաջադիմությունը առկա 

ուսուցման համակարգում 

Մասնագիտությունը 

2018/19 

ուստարվա 

կուրսը, 

խումբը 

Խ
մ

բի
 

ո
ւս

ա
ն

ո
ղ

ն
ե

ր
ի

 

թ
ի

վ
ը

 

Այդ թվում 
Պարտք ունեցող ուսանողների թիվը 

(առաջադիմությունը %) 

Գ Լ Բ 
մինչև պարտքերի 

մարման շրջանը 

պարտքերի 

մարման շրջանից 

հետո 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԱՏՈՒՐԱ 

Մաթեմատիկա 

1-ին, 830-1 2 - 2 - 1(50) 0(100) 

2-րդ, 730-1 7 2 2 3 0(100) - 

3-րդ, 630-1 6 1 2 3 0(100) - 

4-րդ, 530-1 7 1 4 2 2(71) 0(100) 

Կենսաբանություն 

1-ին, 810-1 3 1 1 1 2(33) 0(100) 

2-րդ, 710-1 4 3 - 1 0(100) - 

3-րդ, 610-1 4 3 1 - 0(100) - 

4-րդ, 510-1 7 2 5 - 0(100) - 

Դեղագործական 

քիմիա 

2-րդ, 711-1 9 4 3 2 1(89) 0(100) 

3-րդ, 611-1 9 3 2 4 1(89) 0(100) 

4-րդ, 511-1 6 3 1 2 1(83) 0(100) 

Կերպարվեստ 
1-ին, 871-1 8 3 4 - 2(75) 1/0(100)* 

2-րդ, 771-1 6 3 3 - 1(83) 0(100) 
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    ԳՊՀ 2018-2019 ուստարվա հաշվետվություն 

Ֆիզիկա 4-րդ, 500-1 2 1 - - 1(50) 1(50) 

Ընդհանուր 80 30 30 18 12(85) 1(99) 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

Մաթեմատիկա 
1-ին, Մ830 3 - 3 - 1(67) 0(100) 

2-րդ, Մ730 7 3 4 - 1(86) 0(100) 

Կենսաբանություն 
1-ին, Մ810 4 3 1 - 1(75) 0(100) 

2-րդ, Մ710 3 2 1 - 1(67) 0(100) 

Ընդհանուր 17 8 9 - 4(76) 0(100) 

*-871 խմբից 1 ուսանող զորակոչվել է ԱԲ 

ԳՊՀ ԲՄՖ 2018-2019 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ակադեմիական առաջադիմությունը առկա 

ուսուցման համակարգում 

Մասնագիտությունը 

2018/19 

ուստարվա 

կուրսը, 

խումբը 

Խ
մ

բի
 

ո
ւս

ա
ն

ո
ղ

ն
ե

ր
ի

 

թ
ի

վ
ը

 

Այդ թվում 
Պարտք ունեցող ուսանողների թիվը 

(առաջադիմությունը %) 

Գ Լ Բ 
մինչև պարտքերի 

մարման շրջանը 

պարտքերի մարման 

շրջանից հետո 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԱՏՈՒՐԱ 

Մաթեմատիկա 

1-ին, 830-1 1 - 1 - 0(100) - 

2-րդ, 730-1 6 3 3 - 0(100) - 

3-րդ, 630-1 6 3 3 - 0(100) - 

4-րդ, 530-1 7 5 1 1 2(71) 0(100) 

Կենսաբանություն 

1-ին, 810-1 3 1 - 1 2(33) 1(67) 

2-րդ, 710-1 4 3 - 1 0(100) - 

3-րդ, 610-1 4 4 - - 0(100) - 

4-րդ, 510-1 7 2 5 - 0(100) - 

Դեղագործական 

քիմիա 

2-րդ, 711-1 9 3 3 2 2(78) 1(89) 

3-րդ, 611-1 9 3 4 2 1(89) 0(100) 

4-րդ, 511-1 6 2 4 - 1(83) 0(100) 

Կերպարվեստ 
1-ին, 871-1 6 4 - - 2(67) 2(67) 

2-րդ, 771-1 6 6 - - 0(100) - 

Ֆիզիկա 4-րդ, 500-1 1 1 - - 1(50) 0(100)* 

Ընդհանուր 75 40 24 7 11(85) 4(95) 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

Մաթեմատիկա 
1-ին, Մ830 3 - 3 - 1(67) 0(100) 

2-րդ, Մ730 7 3 4 - 0(100) - 

Կենսաբանություն 
1-ին, Մ810 4 3 1 - 1(75) 0(100) 

2-րդ, Մ710 3 3 - - 0(100) - 

Ընդհանուր 17 9 8 - 2(88) 0(100) 

*-500 խմբից 1 ուսանող ազատվել է համալսարանից 

ԳՊՀ ԲՄՖ 2018-2019 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ակադեմիական առաջադիմությունը հեռակա 

ուսուցման համակարգում 

Մասնագիտությունը 
2018/19 

ուստարվա Խ
մ

բի
 

ո
ւ

ս
ա ն
ո

ղ
ն

ե
ր ի
 

թ
ի

վ
ը

 

Այդ թվում 
Պարտք ունեցող ուսանողների թիվը 

(առաջադիմությունը %) 
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    ԳՊՀ 2018-2019 ուստարվա հաշվետվություն 

կուրսը, 

խումբը 
Գ Լ Բ 

մինչև պարտքերի 

մարման շրջանը 

պարտքերի մարման 

շրջանից հետո 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԱՏՈՒՐԱ 

Կենսաբանություն  

1-ին, 810* 1 - 1 - 0(100) - 

2-րդ, 710* 6 - 3 2 3(50) 1(83) 

3-րդ, 610* 8 - 4 4 1(88) 0(100) 

4-րդ, 510* 8 - 6 1 1(88) 1(88) 

5-րդ, 410* 7 1 - 6 0(100) - 

Դեղագործ. քիմիա 
1-ին, 

ԴՔ811* 
5 - 3 2 1(80) 0(100) 

Քիմիա 

1-ին, 811* 5 - 5 - 1(80) 0(100) 

2-րդ, 711* 6 - 1 3 2(67) 2(67) 

3-րդ, 611* 5 - 3 2 1(80) 0(100) 

4-րդ, 511* 7 - 1 2 4(43) 4(43) 

5-րդ, 411* 5 - 1 4 1(20) 0(100) 

Ֆիզիկա 

1-ին, 800* 6 - 1 4 1(83) 1(83) 

2-րդ, 700* 8 - - 6 4(50) 2(75) 

3-րդ, 600* 8 - 2 2 5(38) 4(50) 

4-րդ, 500* 6 - 1 2 4(33) 3(50) 

5-րդ, 400* 5 - - 4 2(60) 1(80) 

Մաթեմատիկա 1-ին 2 - 2 - 0(100) - 

Ընդհանուր 98 1 34 44 31(68) 19(81) 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

Քիմիա 

1-ին, 

Մ811* 
2 - 1 - 1(50) 1(50) 

3-րդ, 

Մ611* 
4 - 4 - 0(100) - 

Ընդհանուր 6 - 5 - 1(83) 1(83) 

 

ԳՊՀ ԲՄՖ 2018-2019 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ակադեմիական առաջադիմությունը հեռակա 

ուսուցման համակարգում 

Մասնագիտությունը 

2018/19 

ուստարվ

ա կուրսը, 

խումբը 

Խ
մ

բի
 

ո
ւս

ա
ն

ո
ղ

ն
ե

ր
ի

 

թ
ի

վ
ը

 

Այդ թվում 
Պարտք ունեցող ուսանողների թիվը 

(առաջադիմությունը %) 

Գ Լ Բ 
մինչև պարտքերի 

մարման շրջանը 

պարտքերի մարման 

շրջանից հետո 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԱՏՈՒՐԱ 

Կենսաբանություն  

1-ին, 810* 1 1 - - 0(100) - 

2-րդ, 710* 5 - 4 - 1(80)  

3-րդ, 610* 9 - 3 5 1(89)  

4-րդ, 510* 8 3 3 - 2(75)  

5-րդ, 410* 7 1 5 1 0(100) - 

Դեղագործ. քիմիա 
1-ին, 

ԴՔ811* 
5 - 1 4 0(100) - 
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    ԳՊՀ 2018-2019 ուստարվա հաշվետվություն 

Քիմիա 

1-ին, 811* 5 - 2 1 2(60)  

2-րդ, 711* 6 - - 2 4(33)  

3-րդ, 611* 5 - 1 2 2(60)  

4-րդ, 511* 7 - 2 3 2(71)  

5-րդ, 411* 5 - - 5 0(100) - 

Ֆիզիկա 

1-ին, 800* 6 - 3 2 1(83)  

2-րդ, 700* 7 - - 2 5(29)  

3-րդ, 600* 9 - 2 2 5(44)  

4-րդ, 500* 6 - - 1 5(17)  

5-րդ, 400* 4 - - 3 1(75) 0(100)* 

Մաթեմատիկա 1-ին 2 - 2 - 0(100) - 

Ընդհանուր 97 5 28 33 31(68)  

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

Քիմիա 
1-ին, 

Մ811* 
2 - 1 - 1(50)  

Ընդհանուր 2 - 1 - 1(50)  

*-400* խմբից 1 ուսանող ազատվել է համալսարանից 

Այսպիսով, ԲՄ ֆակուլտետի ակադեմիական առաջադիմությունը 2018-2019 ուստարվա 1-ին 

կիսամյակի պարտքերի մարման շրջանից առաջ առկա ուսուցման բակալավրատուրայում կազմել է 

85%, մագիստրատուրայում` 76%, իսկ պարտքերի մարման շրջանից հետո` բակալավրատուրայում 

99%, մագիստրատուրայում` 100%: Գերազանց առաջադիմությամբ ուսանողների թիվը առկա 

ուսուցման բակալավրատուրայում կազմել է 30, մագիստրատուրայում`8: 

Հեռակա ուսուցման բակալավրատուրայում պարտքերի մարման շրջանից առաջ 

առաջադիմությունը կազմել է 68%, մագիստրատուրայում` 83%, պարտքերի մարման շրջանից 

հետո` բակալավրատուրայում բարձրացել է մինչև 81%, իսկ մագիստրատուրայում 

առաջադիմությունը չի փոխվել: Գերազանց առաջադիմությամբ ուսանողների թիվը հեռակա 

ուսուցման բակալավրատուրայում կազմել է 1:  

Առաջադիմությունը 2-րդ կիսամյակի պարտքերի մարման շրջանից առաջ առկա ուսուցման 

բակալավրատուրայում կազմել է 85%, մագիստրատուրայում` 88%, իսկ պարտքերի մարման 

շրջանից հետո` բակալավրատուրայում 95%, մագիստրատուրայում` 100%: Գերազանց 

առաջադիմությամբ ուսանողների թիվը բակալավրատուրայում կազմել է 40, 

մագիստրատուրայում`9: 

Հեռակա ուսուցման բակալավրատուրայում պարտքերի մարման շրջանից առաջ 

առաջադիմությունը կազմել է 68%, մագիստրատուրայում՝ 50%: Գերազանց առաջադիմությամբ 

ուսանողների թիվը հեռակա ուսուցման բակալավրատուրայում կազմել է 5:  

Ստորև բերվում է 2017-2018 և 2018-2019 ուստարիների ԲՄ ֆակուլտետի ուսանողների 

առաջադիմության համեմատությունը՝  

 

 

2017-2018 2018-2019 

Առկա Հեռակա Առկա Հեռակա 

I Կ II Կ I Կ II Կ I Կ II Կ I Կ II Կ 

Առաջադիմություն  
Բակալավրատուրա  91 99 77 56 99 95 81 68 

Մագիստրատուրա  96 91 50 50 100 100 83 50 

Գերազանց ուսանողների 

թիվ  

Բակալավրատուրա  31 34 2 7 30 40 1 5 

Մագիստրատուրա  9 8 - - 8 9 - - 
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Աղյուսակից երևում է, որ 2018-2019 ուստարում ուսանողների առաջադիմությունը աճել է: 

 

Ամփոփիչ ատեստավորում 

Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման «Քիմիա» 

մասնագիտության մագիստրատուրայի 2018-2019 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորումը 

կազմակերպվել և անց է կացվել 2019թ. ապրիլի 17-ին: Հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի 4 

ուսանողները ԳՊՀ ռեկտորի 12.04.2019թ. թիվ 155 – Ա հրամանով ստացել են թեզի պաշտպանության 

թույլտվություն: Նրանք  հաջողությամբ պաշտպանել են մագիստրոսական թեզերը, ստացել բարձր 

գնահատականներ, և ԳՊՀ ռեկտորի 12.04.2019թ. թիվ 154 – Ա հրամանով ձևավորված ամփոփիչ 

ատեստավորման թիվ 2 հանձնաժողովի կողմից նրանց շնորհվել է «Քիմիա» մասնագիտությամբ 

մանկավարժության մագիստրոսի որակավորում, որը հաստատվել է ԳՊՀ ռեկտորի 18.04.2019թ. թիվ 

161 – Ա հրամանով: Միջին գնահատականը հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայում կազմել է 

82.0: 

 Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի առկա և հեռակա ուսուցման 

բակալավրատուրայի և առկա ուսուցման մագիստրատուրայի 2018-2019 ուստարվա ամփոփիչ 

ատեստավորումներըը կազմակերպվել և անց են կացվել 2019թ. Մայիսի 23-ից 30-ն ընկած 

ժամանակահատվածում ԳՊՀ ռեկտորի 25.04.2019թ. թիվ 138 – Ա հրամանով հաստատված ամփոփիչ 

ատեստավորման թիվ 8 (Կենսաբանություն առկա, հեռակա, բակալավր), թիվ 9 (Կենսաբանություն 

առկա մագիստր), թիվ 10 (Դեղագործական քիմիա առկա բակալավր), թիվ 11 (Քիմիա հեռակա 

բակալավր), թիվ 12 (Մաթեմատիկա առկա բակալավր, մագիստրատուրա) և թիվ 13 (Ֆիզիկա առկա, 

հեռակա բակալավր) հանձնաժողովներով: 

Առկա ուսուցման բակալավրատուրայի ավարտական կուրսերի 22 ուսանողներից 21-ը ԳՊՀ 

ռեկտորի հրամանով ստացել են ավարտական աշխատանքի պաշտպանության թույլտվություն: 

Նրանք  հաջողությամբ պաշտպանել են ավարտական աշխատանքները, ստացել դրական 

գնահատականներ, և ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կողմից նրանց շնորհվել է 

մանկավարժության և դեղագործական քիմիայի բակալավրի որակավորում, որը հաստատվել է ԳՊՀ 

ռեկտորի համապատասխան հրամաններով՝ 

 

N Ավարտական կուրս, խումբ 
Ամփոփիչ ատեստավորմանը 

մասնակցելու թույլտվություն 

Որակավորման 

աստիճանի շնորհում 

1. Կենսաբանություն բակալավր 22.05.2019թ. թիվ 197 – Ա 03.06.2019թ. թիվ 246 – Ա 

2. Դեղագործական քիմիա բակալավր 23.05.2019թ. թիվ 213 – Ա 03.06.2019թ. թիվ 247 – Ա 

3. Մաթեմատիկա բակալավր 27.05.2019թ. թիվ 222 – Ա* 03.06.2019թ. թիվ 248 – Ա 

4. Ֆիզիկա բակալավր 27.05.2019թ. թիվ 224 – Ա 03.06.2019թ. թիվ 249 – Ա 

 

Առկա ուսուցման բակալավրատուրայի երեք ուսանողի շնորհվել է գերազանցության դիպլոմ: 

Միջին գնահատականը առկա ուսուցման բակալավրատուրայում կազմել է 82.7: 

Հեռակա ուսուցման բակալավրատուրայի ավարտական կուրսերի 17 ուսանողներից 15-ը 

ԳՊՀ ռեկտորի հրամանով ստացել են ավարտական աշխատանքի պաշտպանության 

թույլտվություն: Նրանք  հաջողությամբ պաշտպանել են ավարտական աշխատանքները, ստացել 

դրական գնահատականներ, և ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կողմից նրանց շնորհվել 

է մանկավարժության բակալավրի որակավորում, որը հաստատվել է ԳՊՀ ռեկտորի 

համապատասխան հրամաններով՝ 

 

N Ավարտական կուրս, խումբ 
Ամփոփիչ ատեստավորմանը 

մասնակցելու թույլտվություն 

Որակավորման 

աստիճանի շնորհում 

1. Կենսաբանություն բակալավր 22.05.2019թ. թիվ 198 – Ա 03.06.2019թ. թիվ 250 – Ա 

2. Քիմիա բակալավր 23.05.2019թ. թիվ 214 – Ա 03.06.2019թ. թիվ 251 – Ա 
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4. Ֆիզիկա բակալավր 27.05.2019թ. թիվ 225 – Ա 03.06.2019թ. թիվ 252 – Ա 

 

Միջին գնահատականը հեռակա ուսուցման բակալավրատուրայում կազմել է 65.8:  

Առկա ուսուցման մագիստրատուրայի ավարտական կուրսերի բոլոր 10 ուսանողները ԳՊՀ 

ռեկտորի հրամանով ստացել են թեզի պաշտպանության թույլտվություն: Նրանք  հաջողությամբ 

պաշտպանել են մագիստրոսական թեզերը, ստացել բարձր գնահատականներ, և ամփոփիչ 

ատեստավորման հանձնաժողովի կողմից նրանց շնորհվել է մանկավարժության մագիստրոսի 

որակավորում, որը հաստատվել է ԳՊՀ ռեկտորի համապատասխան հրամաններով՝ 

 

N Ավարտական կուրս, խումբ 
Ամփոփիչ ատեստավորմանը 

մասնակցելու թույլտվություն 

Որակավորման 

աստիճանի շնորհում 

1. Կենսաբանություն մագիստր 22.05.2019թ. թիվ 196 – Ա 03.06.2019թ. թիվ 244 – Ա 

2. Մաթեմատիկա մագիստր 27.05.2019թ. թիվ 223 – Ա 03.06.2019թ. թիվ 245 – Ա 

 

Առկա ուսուցման մագիստրատուրայի երեք ուսանողի շնորհվել է գերազանցության դիպլոմ: 

Միջին գնահատականը առկա ուսուցման մագիստրատուրայում կազմել է 82.5:  

Այսպիսով, 2018-2019 ուստարում ԳՊՀ Բնագիտական մասնագիտությունների 

ֆակուլտետում ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցել է 50 ուսանող, որոնցից 6-ին (12%) 

շնորհվել է գերազանցության դիպլոմ: Միջին գնահատականը կազմել է 75.7:  

Ստորև ներկայացվում են 2018-2019 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքներն 

ըստ կրթաձևերի և մասնագիտությունների: 

 

Բակալավրատուրա 

Առկա 

Հ/հ Մասնագիտություն Խումբ 

Ուսանողների 

թիվ 

Գերազանցության 

դիպլոմ շնորհված 

ուսանողների թիվ 

Միջին գնահա-

տականը 

Ա
վ

ա
ր

տ
ա

կ
ա

ն
 

կ
ո

ւր
ս

ո
ւմ

 

Ա
մ

փ
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ի

չ 
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տ
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ս

տ
. 
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ն

ցա
ծ 

1. Կենսաբանություն 510-1 7 7 2 85.0 

2. 
Դեղագործական 

քիմիա 
511-1 6 6 0 85.2 

3. Մաթեմատիկա 530-1 7 7 1 78.1 

4. Ֆիզիկա 500-1 2 1 0 83.0 

Ընդհանուր առկա 22 21 3 82.7 

Հեռակա 

5. Կենսաբանություն 410*-1 7 7 0 74.0 

6. Քիմիա 411*-1 5 5 0 60.0 

7. Ֆիզիկա 400*-1 5 3 0 56.3 

Ընդհանուր հեռակա 17 15 0 65.8 

Ընդհանուր բակալավրատուրա 39 36 3 73.1 

Մագիստրատուրա (առկա) 

1. Կենսաբանություն Մ 710-1 3 3 1 84.0 

2. Մաթեմատիկա Մ 730-1 7 7 2 81.7 
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Ընդհանուր առկա 10 10 3 82.5 

Մագիստրատուրա (հեռակա) 

1. Քիմիա Մ611*-1 4 4 0 82.0 

Ընդհանուր հեռակա 4 4 0 82.0 

Ընդհանուր մագիստրատուրա 14 14 3 82.4 

Ընդհանուր 53 50 6 75.7 

 

Ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացն անցել է կազմակերպված, հանձնաժողովների 

նախագահներն ու անդամները ցուցաբերել են բարձր պատասխանատվություն, մասնագիտական 

պատշաճ վարք: Ուսանողների համար ստեղծվել է բարոյահոգեբանական նորմալ մթնոլորտ: 

Ուսանողներն անկաշկանդ ներկայացրել են իրենց աշխատանքները: Ուսանողների բոլոր 

իրավունքները պաշտպանվել են, մասնավորապես, երկու ուսանող չեն կարողացել մասնակցել 

ամփոփիչ ատեստավորմանը ժամանակացույցով սահմանված օրը, և նրանց համար կազմակերպվել 

է լրացուցիչ պաշտպանություն: 

Հ/հ 
Կրթաձև, կրթական 

աստիճան 

Ուսանողների թիվ 

Գերազանցության 

դիպլոմ շնորհված 

ուսանողների թիվ 

Միջին 

գնահա-

տականը 
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1. Առկա բակալավր 22 21 3 82.7 

2. Հեռակա բակալավր 17 15 0 65.8 

3. Առկա մագիստր 10 10 3 82.5 

4. Հեռակա մագիստր 4 4 0 82.0 

Ընդհանուր 53 50 6 75.7 

 

ԲՄՖ 2018-2019 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքներն ընդհանուր առմամբ 

լավ են և թվային ցուցանիշներով քիչ են տարբերվում նախորդ տարվա արդյունքներից՝ 

Հ/հ 
Կրթաձև, կրթական 

աստիճան 

Ամփոփիչ ատեստ. 

անցած 

ուսանողների թիվ 

Գերազանցության 

դիպլոմ շնորհված 

ուսանողների թիվ 

Միջին գնահա-

տականը 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 
2017-2018 2018-2019 

1. Առկա բակալավր 19 21 3 3 88.3 82.7 

2. Հեռակա բակալավր 18 15 0 0 53.4 65.8 

3. Առկա մագիստր 13 10 1 3 82.9 82.5 

4. Հեռակա մագիստր - 4 - 0 - 82.0 

Ընդհանուր 50 50 4 6 74.3 75.7 

Ակնհայտ տարբերություն նկատվում է հեռակա ուսուցման համակարգի 

բակալավրատուրայում, որտեղ նախորդ տարվա համեմատ միջին գնահատականը աճել է գրեթե 

12.5 միավորով, ինչը, հավանաբար, պայմանավորված է ավարտական ամփոփիչ քննությունը 

ավարտական աշխատանքով փոխարինելով: Նաև 50 -ով աճել է գերազանցության դիպլոմների 

թիվը: 
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Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահները և անդամները գոհ էին 

ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի արդիականությունից, 

ձևակերպումներից, ներկայացումներից, հարցադրումների պատասխաններից, գնահատման 

մեխանիզմից: Հանձնաժողովների նախագահների հաշվետվությունները և կարծիքները դրական են: 

Դիտողությունները կրում են տեխնիկական բնույթ՝ կապված տեքստի մեջ մաթեմատիկական 

բանաձևերի ներկայացման և համարակալման ստանդարտների և գրականության հղումների հետ, 

իսկ առաջարկությունը կապված էր բանավոր ներկայացման հետ, մասնավորապես, ելույթը 

ձևակերպելով ավելի կոնկրետ՝ աշխատանքի մեջ ինքնուրունության վրա շեշտադրումով: 

 

Ռոտացիա 

Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի մանդատային հանձնաժողովի կողմից 

(05.09.2018 թ. թիվ 1 նիստ), ղեկավարվելով ՀՀ ԿԳ նախարարության «ՀՀ կրթության և գիտության 

մասին» օրենքի 3-րդ և 5-րդ հոդվածների դրույթներով և 2017-2018 ուստարվա ակադեմիական 

առաջադիմության արդյունքներով, ԳՊՀ ռեկտորին ներկայացվել և նրա կողմից 31.08.2019թ. թիվ 304 

- Ա հրամանով հաստատվել է 2018-2019 ուստարվում բնագիտական մասնագիտությունների 

ֆակուլտետի առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների տեղափոխությունը ուսուցման վճարովի 

համակարգից անվճար համակարգ: 2018-2019 ուստարում ուսուցման վճարովի համակարգից 

անվճար համակարգ տեղափոխվել են «Մաթեմատիկա» մասնագիտության բակալավրատուրայի 3 

ուսանող և մագիստրատուրայի 1 ուսանող:  

 

Կրթաթոշակ 

ԳՊՀ Բնագիտական մասնագիտությունների ֆակուլտետի մանդատային հանձնաժողովի 

կողմից (05.09.2018 թ. թիվ 1 նիստ), ղեկավարվելով ԳՊՀ ուսանողական նպաստների և պետական 

կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգի դրույթներով, ներկայացվել և ԳՊՀ ռեկտորի կողմից 

31.08.2019թ. թիվ 306 – Ա հրամանով 2018-2019 ուստարում Բնագիտական մասնագիտությունների 

ֆակուլտետի առկա ուսուցման համակարգի թվով 24 ուսանողներ (20 բակալավր, 4 մագիստր), այդ 

թվում 15-ը գերազանց առաջադիմությամբ, ստացել են պետական կրթաթոշակ ֆինանսական 

խրախուսանքի ձևով`  

 

2018-2019 ուստարում պետական կրթաթոշակ ստացած ԲՄ ֆակուլտետի  

ուսանողների թիվն ըստ մասնագիտությունների. 

 

Մասնագիտություն 
Կուրսը, 

խումբը 

Ուսանողների 

ընդհանուր 

թիվը 

Կրթաթոշակ ստացող 

ուսանողների թիվը 

Այդ թվում` 

գերազանց 

առաջադիմ. 

Բակալավրատուրա 

Մաթեմատիկա 

1-ին, 830-1 2 1 - 

2-րդ, 730-1 7 3 3 

3-րդ, 630-1 6 1 - 

4-րդ, 530-1 7 2 1 

Ընդամենը 22 7 4 

Կենսաբանություն 

1-ին, 810-1 3 - - 

2-րդ, 710-1 4 2 2 

3-րդ, 610-1 4 1 1 

4-րդ, 510-1 5 2 2 

Ընդամենը 18 5 5 

Դեղագործական քիմիա 

2-րդ, 711-1 9 - - 

3-րդ, 611-1 9 2 2 

4-րդ, 511-1 6 2 2 
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Ընդամենը 24 4 4 

Ֆիզիկա 4-րդ, 500-1 2 1 1 

Ընդամենը 2 1 1 

Կերպարվեստ 
1-ին, 871-1 9 2 - 

2-րդ, 771-1 6 1 - 

Ընդամենը 15 3 - 

Ընդամենը բակալավրատուրայում 81 20(24.7%) 13(65%) 

Մագիստրատուրա 

Մաթեմատիկա 
1-ին, Մ830 3 1 - 

2-րդ, Մ730 7 1 1 

Ընդամենը 10 2 1 

Կենսաբանություն 
1-ին, Մ810 4 1 - 

2-րդ, Մ710 3 1 1 

Ընդամենը 7 2 1 

Ընդամենը մագիստրատուրայում 17 4(23.5%) 2(50%) 

Ընդամենը ֆակուլտետում 98 24(24.5%) 15(62.5%) 

 

 

 

Ուսանողական մրցույթներ և անվանական կրթաթոշակներ 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ԲՄ ֆակուլտետի ուսանողները արժանացել են նաև 

անվանական կրթաթոշակների: 

2018-2019 ուստարում ԲՄ ֆակուլտետի ուսանողները ակտիվորեն մասնակցել են 

ուսանողական մրցույթների: Հանրապետական «Լավագույն ուսանող» մրցույթին դիմել են ԲՄ 

ֆակուլտետի 10 ուսանողներ (7 բակալավր և 3 մագիստրոս): ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական 

կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների լավագույն 

առաջադիմությամբ ուսանողների անվանական կրթաթոշակների տրամադրման մրցույթի 

անցկացման մասին հարցը լսվել է ֆակուլտետի խորհրդի 25.10.2018թ. նիստում, և բոլոր 10 

ուսանողները երաշխավորվել են մասնակցելու ներբուհական փուլին: Դիմորդներից ներբուհական 

փուլում հաղթել են բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողներ 

Մարիամ Գյուրջյանը և Արուս Անդրիյանը, որոնք հանրապետական փուլում գրավել են 

բնագիտական ոլորտի բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով 3-րդ հորիզոնականները: 

Մրցանանակիր ուսանողների ընդունել և պարգևատրել է նաև Սյունիքի մարզպետ Հունան 

Պողոսյանը:   

 

Ուսանողական առարկայական օլիմպիադաներ, մրցույթներ 

ԿՔ ամբիոնի մի խումբ ուսանողներ 2018-2019 ուստարում մասնակցել են Երևանի պետական 

համալսարանում կազմակերպված Հանրապետական ուսանողական քիմիայի օլիմպիադային և 

զբաղեցրել են 2-րդ տեղը: 
 

Պրակտիկա 

ԲՄ ֆակուլտետի ուսանողների մանկավարժական, գիտամանկավարժական, ուսումնական, 

պլենարային և արտադրական պրակտիկաներն ըստ գործող ուսումնական պլանների հաշվետու 

ժամանակաշրջանում կազմակերպվել են պատշաճ մակարդակով: Պրակտիկա իրականացնող բոլոր 

կազմակերպությունների հետ (հանրակրթական դպրոցներ, դեղատներ) կան կնքված 

պայմանագրեր, որոնք պարբերաբար թարմացվում են, նոր կազմակերպությունների հետ 

պայմանագրեր են կնքվում: Ուսանողների մի մասն իր դիմումի և պրակտիկա անցկացնող 

կազմակերպության ղեկավարի համաձայնագրի հիման վրա պրակտիկան անցկացրել է իր 
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բնակավայրում: Բուհը նույնպես արել է ամեն ինչ, որպեսզի պրակտիկան հեռավոր վայրերում լինի 

արդյունավետ: Ղեկավարները և մեթոդիստները հեռահար հսկողության ճկուն մեխանիզմներ են 

մշակել, պարբերաբար խորհրդատվություններ իրականացրել, կիրառել գնահատման 

այլընտրանքային հնարներ:  

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):  

Պրակտիկաները կազմակերպվել և անց են կացվել պատշաճ մակարդակով: Պրակտիկայի 

ղեկավարները վերահսկել են պրակտիկայի ամբողջ ընթացքը, ղեկավարներն ու մեթոդիստները 

ուղղորդել են պրակտիկանտ-ուսանողներին, ապահովել նրանց անհրաժեշտ մեթոդական 

աջակցությունը: Ուսանողները, բացառությամբ Ֆիզիկա մասնագիտության առկա և հեռակա 

կրթաձևերի 1-ական ուսանողների, հաջողությամբ հանձնել են պրակտիկայի հաշվետվությունը, և 

պրակտիկայի պաշտպանությունը գնահատվել է դրական:  

 

Պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմ 

2018-2019 ուստարում ԲՄ ֆակուլտետում աշխատել է 35 աշխատակից, այդ թվում` 

մասնագիտական ամբիոնների 31 դասախոսներ (որոնցից 25-ը հիմնական հաստիքով, 2-ն 

արտաքին համատեղությամբ և 4-ը` ժամավճարային հիմունքներով), 1 համակարգչային կենտրոնի 

պատասխանատու, 3 լաբորատորիայի պատասխանատուներ (նրանցից մեկը` ներքին 

համատեղությամբ ամբիոնի դասախոս), 1 գործավար: Ֆակուլտետի ՊԴԱ կազմը 31 է, 

ուսումնաօժանդակ կազմը՝ 5: 

Հաշվետու ուստարում ֆակուլտետում հիմնական հաստիքով աշխատել են 4 գիտությունների 

դոկտոր, պրոֆեսորներ (նրանցից մեկն արտաքին համատեղությամբ), 1 գիտությունների դոկտոր, 

դոցենտ, 10 գիտությունների թեկնածու, դոցենտներ (նրանցից մեկը ժամավճարային հիմունքներով), 

1 գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ, 5 ասիստենտ առանց գիտական աստիճանի և 10 

դասախոսներ առանց գիտական աստիճանի և կոչման: 

Ստորև բերվում է ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի (հաստիքային 

աշխատող` հիմնական և արտաքին համատեղությամբ) բաշխումն ըստ ամբիոնների, տարիքային 

խմբերի, ըստ գիտական աստիճանների և կոչման: 

 

ԲՄ ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի քանակական բաշխումն ըստ ամբիոնների 

(2018-2019 ուստարի) 

 

 

ԲՄ ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմն ըստ տարիքային խմբերի 
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(2018-2019 ուստարի) 
 

 
ԲՄ ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտական աստիճաններն ըստ ամբիոնների 

(2018-2019 ուստարի) 

 

ԲՄ ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտական կոչումներն ըստ ամբիոնների  

(2018-2019 ուստարի) 

 

 

 

2018-2019 ուստարում ֆակուլտետի ամբիոնների ընդհանուր ժամաքանակները 
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Կենսաբանության և քիմիայի 

ամբիոն 
6862 8.3 - 99 6961 6321 640 762 

Մաթեմատիկայի և 

ինֆորմատիկայի ամբիոն 
6197 8.15 - - 6197 5798 399 711 

Ֆիզիկայի սեկտոր 1535 2 - 147 1535 1521 14 760 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 14594 18.45 - 246 14693 13640 1053 739 

 

2019-2020 ուստարում ֆակուլտետի ամբիոնների ընդհանուր ժամաքանակները 

 

Ամբիոն անվանումը 
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Կենսաբանության և քիմիայի 

ամբիոն 
6132 7.375 - 85 6217 5564 653 755 

Մաթեմատիկայի և 

ինֆորմատիկայի ամբիոն 
5601 7.5 - 149 5750 5676 74 757 

Ֆիզիկայի սեկտոր 1210 1.63 - 82 1292 1230 62 759 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 12943 16.505  316 13259 12470 789 756 

 

2018-2019 ուստարում ֆակուլտետի ընդհանուր ժամաքանակը կազմել է 14594 ժամ, 2019-2020 

ուստարում ժամաքանակը նվազել է 1651 ժամով ՝ կազմելով 12943 ժամ:  

2018-2019 ուսումնական տարում ֆակուլտետում հաստիքների թիվը կազմել է 18.45, 2019-

2020 ուստարում`16.505 հաստիք: Հաստիքների թիվը նվազել է 1.945 –ով: 
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Գիտահետազոտական գործունեություն 

Հաշվետու տարում ֆակուլտետի դասախոսներն ու ուսանողները ակտիվորեն ներգրավված 

են եղել հետազոտական գործունեության մեջ, տպագրել են գիտական հոդվածներ, մասնակցություն 

են ունեցել գիտական միջոցառումներում, մասնավորապես հանրապետական ու միջազգային 

մակարդակի գիտաժողովներում: ԿՔ ամբիոնի դասախոսների կողմից տպագրվել է 4 գիտական 

հոդված: Ամբիոնի դասախոսները մասնակցել են 1 միջազգային գիտաժողովի` հանդես գալով 3 

տարբեր զեկուցումներով: ԿՔ ամբիոնի դասախոսների և ուսանողների համատեղ 

հետազոտությունների արդյունքում 2 գիտական հոդված է տպագրվել և 1 ուսանող Իսպանիայում 

մասնակցել է միջազգային գիտաժողովի: ՄԻ ամբիոնի մեկ դասախոսի կողմից տպագրվել է 4 

գիտական և գիտամեթոդական հոդված: Ամբիոնի 3 դասախոսներ մասնակցել են 1 միջազգային 

գիտաժողովի: 

Ֆիզիկայի սեկտորի մեկ դասախոսի կողմից տպագրվել է 1 գիտական հոդված, և գրախոսվել 

են Շիրակի պետական համալսարանի դասախոսների 5 ուսումնամեթոդական աշխատանքներ: 

Սեկտորի 2 դասախոսների կողմից նախապատրաստվել են 2 գիտամեթոդական աշխատանքներ 

(ձեռագիր վիճակում): 

ՊԴԱ վերապատրաստումը 

Համալսարանում արդեն ներդրված է ՊԴ-կազմի վերապատրաստման և կրեդիտավորման 

գործընթացը և ԳԽ-ում հաստատված է համապատասխան կարգը: Հաշվետու ուստարում 

Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դասախոսների մասնագիտական վերապատրաստման 

նպատակով ամբիոնի պրոֆեսորներ Ռ. Վարդանյանի և Շ. Մարգարյանի կողմից իրականացվել են 

«Կենսահակաօքսիդիչներ» (3 կրեդիտ, ղեկավարությամբ` ք.գ.դ., պրոֆեսոր Ռ.Լ. Վարդանյանի) և 

«Կենսաֆիզիկական քիմիա» (2 կրեդիտ, ղեկավարությամբ` ք.գ.դ., պրոֆեսոր Շ.Ա. Մարգարյանի) 

դասընթացները` մշակված և ԿՔ ամբիոնում հաստատված ուսումնական ծրագրերին 

համապատասխան, որին ակտիվորեն մասնակցել են ԿՔ ամբիոնի բոլոր դասախոսները: Օտար 

լեզուների ամբիոնի կողմից կազմակերպված անգլերենի տարամակարդակ դասընթացին նույնպես 

ԲՄ ֆակուլտետի դասախոսները ակտիվ մասնակցություն են ունեցել: 

 

Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոն 

Ամբիոնն ունի բարձր որակավորում ունեցող պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ, որի 

մասնագիտական և կրթական որակների կատարելագործումը հանդիսանում է ամբիոնի մշտական 

վերահսկողության առարկան: Ամբիոնի մասնագիտական որակների կատարելագործման 

ակնկալիքով մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց են վարում ինչպես ամբիոնի 

այնպես ԵՊՀ –ից հրավիրված դոկտոր, պրոֆեսորները: 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմը (հիմնական) 

հ/հ ԱԱՀ Ծննդյան թիվը Հաստիքը Գիտ.աստիճան, 

կոչում 

1. Վարդանյան Ռազմիկ      14.02.1940 1.0 ք.գ.դ., պրոֆեսոր 

2. Սաֆարյան Հասմիկ           16.02.1957 1.125 կ.գ.թ., դոցենտ 

3. Վարդանյան Լուիզա          22.10.1975 0.875 ք.գ.դ., դոցենտ 

4. Աթաբեկյան Լիլիթ                30.11.1976 0.75 ք.գ.թ., դոցենտ 

5. Գրիգորյան Տաթևիկ             04.07.1955 0.75 - 

6. Շալունց Շուշան                   07.12.1976 1 ք.գ.թ., դոցենտ 

7. Հայրապետյան Սյուզաննա    22.05.1982 0.5 ք.գ.թ., դոցենտ 

8. Գալստյան Անի                     19.07.1977 0.5 - 

9. Ալումյան Յուրա                       22.10.1948 0.5 Ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ 

10. Գզիրանց Վարդիթեր            20.02.1985 0.25 - 
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11. Բաղդագյուլյան Անի               06.12.1987 Արձ. - 

Համատեղողներ 

հհ ԱԱՀ Ծննդյան թիվը Հաստիքը Գիտ.աստիճան, 

կոչում 

1. Մարգարյան Շիրազ 14.04.1947/72տ. 0.25 ք.գ.դ., պրոֆեսոր 

2. Ասլանյան Արեգ 21.11.1984/35տ 0.25 - 

Ժամավճարային աշխատողներ 

հ/հ ԱԱՀ Ծննդյան թիվը Ժամաքանակը Գիտ.աստիճան, 

կոչում 

1. Հայրապետյան Եկատերինա 07.02.1956/63տ 108 - 

2. Լալաբեկյան Աննա 25.02.1987/32տ. 155 - 

3. Սարգսյան Աննա 10.10. 1990/29տ 160 - 

 

Ամբիոնի ՊԴԱ-ի 

/հիմնական/ 

միջին տարիք 

 

Մինչև 31 

 

31-40 

 

41-50 

 

51-60 

 

61-70 

 

70 բարձր 

49 - 3(27.3%) 4(36.3%) - 2(18.2%) 2(18.2%) 

 

Ուսումնամեթոդական աշխատանք: Ամբիոնի բոլոր դասախոսները անընդհատ վերանայել և 

նորացրել են դասախոսությունները: Պատրաստել դրանց էլեկտրոնային տարբերակները, որոնք 

հասանելի են ամբիոնի ուսանողների համար: Տվյալ ուսումնական տարում չկան հրատարակված 

ուսումնամեթոդական աշխատանքներ: Կապված առկա ուսուցման «Դեղագործական քիմիա» 

մասնագիտության ուսումնական պլանի փոփոխության հետ` վերանայվել են և թարմացվել եմ մի 

շարք դասընթացների առարկայական նկարագրեր. 

Գիտահետազոտական աշխատանք: Ամբիոնը հաշվետու տարում ապահովել է 

հետազոտական գործունեության իրականացում, մասնակցություն է ունեցել գիտական 

միջոցառումներում, մասնավորապես, մեկ միջազգային գիտաժողովում ամբիոնի աշխատակիցները 

3 զեկուցումներով են հանդես եկել: Ամբիոնի դասախոսների կողմից տպագրվել է չորս գիտական 

հոդված: 

 

Ամբիոնի աշխատակիցների գիտական հոդվածներ 

 

 Հեղինակ Ա.Ա.Հ Հոդվածի անվանումը Ամսագիր, հրատ. տարի Էջերը 

1. Варданян Л.Р.  

Варданян Р. Л. 

Галстян А.Г. 

Атабекян Л.В. 

Антиоксидантная активность 

экстрактов некоторых 

лекарственных растений 

The scientific method, N24, 

vol.1, 2018, Warszawa, Poland, 

p.31-37 

7 

2. Варданян Л.Р.  

Варданян Р. Л. 

Айрапетян С. А. 

Атабекян Л.В. 

Aнтиоксидантная активность 

этилацетатного экстракта 

разных видов тысячелистника 

(achillea l.) 

 

Химия растительного сырья, 

2018, №3, с. 61-68. 

8 
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3. Vardanyan L.R. 

Petrosyan H.R. 

Dadayan S.A. 

Vardanyan R.L. 

Antioxidant activity of extracts of 

Oyster Mushroom (Pleurotus 

ostreatus L.) and bulgarian pepper 

(Capsicum L.) 

Oxidation Communications 41, 

No 3,  2018, p.403-411 

9 

4. Варданян Л.Р.  

Варданян Р. Л. 

Antioxidants activity of the 

Comarum Palustre L 

Danish Scientific Journal 

No21,2019, p. 7-12 

6 

 

Ամբիոնի աշխատակիցների զեկուցումները և թեզիսները գիտական կոնֆերանսներում  

 

Գիտաժողովի մակարդակ Գիտաժողովի անվանում Ամբիոնի աշխատակից 

Միջազգային V Международная конференция 

«Современные проблемы 

химической физики», 2018, Ереван, 

Վարդանյան Լ.Ռ. 

Գալստյան Ա. Գ. 

Աթաբեկյան Լ. Վ. 

Միջազգային V Международная конференция 

«Современные проблемы 

химической физики», 2018, Ереван, 

Վարդանյան Ռ.Լ. 

Այվազյան Ա.Վ. 

Հայրապետյան Ս. 

Միջազգային V Международная конференция 

«Современные проблемы 

химической физики», 2018, Ереван, 

Վարդանյան Լ.Ռ.  

Վարդանյան Ռ.Լ. 

Հայրապետյան Ս.Ա. 

 

2018-2019 ուստարում կազմակերպվել և անցկացվել են «Կենսահակաօքսիդիչներ» (3 կրեդիտ, 

ղեկավարությամբ` ք.գ.դ., պրոֆեսոր Ռ.Լ. Վարդանյանի) և «Կենսաֆիզիկական քիմիա» (2 կրեդիտ, 

ղեկավարությամբ` ք.գ.դ., պրոֆեսոր Շ.Ա. Մարգարյանի) դասընթացները ամբիոնի դասախոսների 

մասնակցությամբ: 

 Ամբիոնի աշխատակիցները պատշաճ մակարդակով ղեկավարել են ուսանողների կուրսային 

և ավարտական աշխատանքները և մագիստրոսական թեզերը: 

Համատեղ գիտահետազոտական աշխատանքներ: «Քիմիա» մասնագիտության 

մագիստրատուրայի ուսանող Ա. Այվազյանի հետ Քաջարանի պղնձամոլիբդենային գործարանի 

քիմիական լաբորատորիայում որոշվել է ադամախնձորի մեջ քիմիական մի շարք տարրերի 

բաղադրությունը, արդյունքները ամփոփել հոդվածում` 

 

Դասախոս  Ուսանող  Հոդվածի անուն Հրատ. 

Ռ.Վարդանյան Ա.Այվազյան Элементный состав плодов 

маклюры оранжевой 

2018, 

Ереван 

 

    Ուսանողական գիտական կոնֆերանսների կազմակերպում և ուսանողական զեկուցումներ 

 

 

 

 

հ/հ 

  Ուսանող  

 

Կոնֆերանսի 

մակարդակ 

(միջազգ., 

հանրապետ.,  

բուհական) 

Կոնֆերանսի 

անվանում/կազմա-

կերպիչ 

Ամսաթիվ  

  Զեկուցման 

վերնագիր  

Ղեկավար 

1. Մարիամ 

Գյուրջյան 

Միջազգային 2nd Molecules 

Medicinal Chemistry 

Symposium, Barselona, 

2019 

The content of 

phenolic 

compounds and 

flavonoids in 

medical herbs 

depending on 

Ռ. Վարդանյան  
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the area of 

growth 

 

Ուսանողական առարկայական օլիմպիադաներ, մրցույթներ: Ամբիոնի մի խումբ ուսանողներ 

մասնակցել են Երևանի պետական համալսարանում կազմակերպված Հանրապետական 

ուսանողական քիմիայի օլիմպիադային, որտեղ զբաղեցրել են 2-րդ տեղը: 
Պրակտիկա: Պրակտիկայի խմբերի ղեկավարները պրակտիկանտ-ուսանողների հետ 

սահմանված կարգով իրականացրել են խորհրդատվություններ, պարզաբանել պրակտիկայի 

նպատակները, խնդիրները, նրա անցկացման ժամկետները, տրամադրել մեթոդական 

համապատասխան ցուցումներ և անհրաժեշտ գրականություն: Մանկավարժական պրակտիկան 

անցկացվել է երկու փուլով: Առաջին փուլում ուսանողը ծանոթացել է դպրոցին, իրեն կցված 

դասարանին, աշակերտներին, ուսուցիչներին, մասնագիտական առարկաների ծրագրերին, 

դասագրքերին, դասացուցակին: Ուսանող-պրակտիկանտները մասնակցել են դասապրոցեսներին, 

կատարել դասալսումներ, որոնց արդյունքում ինքնավստահություն են ձեռք բերել ակտիվ 

պրակտիկայի համար: Պրակտիկայի երկրորդ փուլում ուսանողն իրականացրել է ակտիվ 

մանկավարժական պրակտիկա, որի ընթացքում վարել է դաս ուսուցիչ-մեթոդիստի հետ նախապես 

պլանավորած թեմայով: Ուսանողի վարած դասը լսել են ուսուցիչը, հոգեբանը, մեթոդիստը և իր 

ընկեր-ընկերուհիները: Դասն ավարտելուց հետո այն քննարկվել է, մատնանշվել են դասի դրական և 

բացասական կողմերը: 

Դեղատնային պրակտիկան ևս անցկացվել է 2 փուլով: Առաջին փուլում ուսանողները 

ծանոթացել են դեղատան կառուցվածքի, դեղերի դասավորվածության, փաստաթղթերի հետ: 

Նրանք ամրապնդել և խորացրել են ուսուցման ընթացքում ստացած գիտելիքները և 

հմտությունները: Երկրորդ փուլում ուսանողը դեղատնային պայմաններում կատարել է դեղաչա-

փում ըստ զանգվածի, ըստ ծավալի և կաթիլների, սովորել է տարբեր բաղադրատոմսերով 

պատրաստել փոշիներ, կոնցենտրիկ լուծույթներ, հեղուկ դեղաձևեր, կախույթներ, քսուքներ և 

մոմիկներ: 

Մասնագիտական կողմնորոշման և մարքետինգային գործունեություն. Ներկա 

ժամանակաշրջանում տարբեր պատճառներով նվազել է աշակերտների հետաքրքրությունը 

բնագիտական առարկաների նկատմամբ: Սակայն ուսումնասիրելով մեր տարածաշրջանի 

աշխատաշուկայի պահանջարկը (հանքարդյունաբերությունում` քիմիկների, դեղատներում` 

դեղագործների, դպրոցներում` քիմիայի, կենսաբանության ուսուցիչների պահանջարկ) պարզ 

դարձավ, որ պետք է ամեն ինչ անել աշակերտների մոտ բնական գիտությունների նկատմամբ 

հետաքրքրությունը բարձրացնելու համար: Այդ նպատակին հասնելու համար ամբիոնի 

աշխատակիցները իրականացրել են աշխատանքներ դիմորդների և հանրության շրջանում: 

Աշխատանք հանրակրթական դպրոցներում` դիմորդների և աշակերտների հետ: Դպրոցների 

հետ կապի ամրապնդման և աշակերտների մասնագիտական կողմորոշման նպատակով ամբիոնի 

դասախոսներն իրականացրել են հետևյալ աշխատանքները` 

 

Աշխատանքի 

տեսակը 

Ուսումնական 

Կոորդինատոր 

ԱԱ 

Միջոցառման անվանումը Ժամկետը 

Գործնական Լ. Վարդանյան Հետաքրքրաշարժ քիմիական փորձեր 06.11.2018թ. 

Գործնական Լ. Աթաբեկյան Հետաքրքրաշարժ քիմիական փորձեր 04.02.2019թ. 

Ուսումնամեթոդակա

ն  

Տ. Գրիգորյան Միջառարկայական կապերով 

բնագիտական հարցեր և խնդիրներ 

Ապրիլի 

10-20, 

2019թ. 

Ամբիոնի կապը ներքին և արտաքին շահառուների, գործատուների հետ. Ուսումնա-կան 

գործընթացն առավել արդյունավետ իրականացնելու  համար և առաջատար ԲՈՒՀ-երի հետ փորձի 

փոխանակման նպատակով ամբիոնը շարունակել է արդեն ավանդական դարձած 
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համագործակցությունը Երևանի պետական համալսարանի Ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնի վարիչ 

Շ.Ա. Մարգարյանի հետ: Նա ղեկավարել է մագիստրոսական թեզեր ու ավարտական 

աշխատանքներ, ինչպես նաև անցկացրել դասախոսների մասնագիտական վերապատրաստման 

դասընթաց: 

Գործատուների հետ կապն ընդլայնելու նպատակով առկա ուսուցման «Դեղագործական 

քիմիա» բաժնում «Դեղաբանության հիմունքներ»,  «Դեղերի արտադրության տեխնոլոգիա», 

«Դեղատնային գործի կազմակերպում» «Լատիներեն» և «Պաթֆիզիոլոգիա» դասընթացները 

դասավանդել են «Էմմա Ասլանյան և որդիներ» ՍՊԸ տնօրեն Ա. Ասլանյանը, Գորիսի բժշկական 

կենտրոնի բժիշկ-ուռոլոգ Ս. Մարտիրոսյանը և բժիշկ- օտորինոլարինգոլոգ Ա. Սարգսյանը: Հաշվի 

առնելով արտաքին շահառուների խորհուրդները՝ կազմվել է «Դեղագործական քիմիա» 

մասնագիտության պրակտիկայի օրագիրը: Արտաքին շահառուները ներգրավված էին նաև 

ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովում: 

Ամբիոնի դասախոսների կուտակած տարեկան կրեդիտները` ըստ ԳՊՀ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման ծրագրի 

 

 Անուն, ազգանուն Ծրագրի կրթական 

կառուցամասով 

դասախոսի կուտակած 

կրեդիտները 

Ծրագրի հետազոտական-

մեթոդական 

կառուցամասով դասախոսի 

կուտակած կրեդիտները 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

1.  Վարդանյան Լուիզա 10 7 17 

2.  Աթաբեկյան Լիլիթ 7 3 10 

3.  Հայրապետյան 

Սյուզաննա 

7 3 10 

4.  Գալստյան Անի 7 2 9 

5.  Սաֆարյան Հասմիկ 5 - 5 

6.  Գրիգորյան Տաթևիկ 5 - 5 

7.  Շալունց Շուշան 5 - 5 

8.  Գզիրանց Վարդիթեր 7 - 7 

 

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոն 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմը (հիմնական) 

հհ ԱԱՀ Ծննդյան թիվը Հաստիքը Գիտ.աստիճան, 

կոչում 

1. Ղուկասյան Ա.Ա. 1958 0,5 Ֆ.մ.գ.դ., պրոֆ. 

2. Մարտիրոսյան Ա.Ն. 1946 1 Ֆ.մ.գ.դ., պրոֆ. 

3. Մուսայելյան Ռ.Ծ. 1949 1 Ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ 

4. Դինունց Ա. Ս. 1985 1 Ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ 

5. Դավթյան Ա.Վ. 1989 1 Ֆ.մ.գ.թ. 

6. Նարինյան Վ.Ռ. 1949 0,75 - 

7. Մալինցյան Հ. Ս. 1958 0,625 - 

8. Մանուչարյան Հ.Հ. 1948 0,5 - 

9. Օրդյան Ա.Յ. 1974 1 - 

10. Հարությունյան Վ. 1980 0,25 - 

Ժամավճարային աշխատողներ 

հհ ԱԱՀ Ծննդյան թիվը Հաստիքը Գիտ.աստիճան, 

կոչում 
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1 Վարդազարյան Վարազդատ 09.05.1951թ. 149 ժամ Ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ 

     

     

 

Ամբիոնի ՊԴԱ-ի 

միջին տարիք 

 

Մինչև 31 

 

31-40 

 

41-50 

 

51-60 

 

61-70 

 

70 բարձր 

53.4 2(20%) 1(10%) 1(10%) - 4(40%) 2(20%) 

  

Հաշվետու ուսումնական տարում ամբիոնում գումարվել է 12 նիստ, որոնց ընթացքում 

քննարկվել են գիտական և ուսումնամեթոդական, ինչպես նաև կարգապահական հարցեր: 

Ամբիոնում պարբերաբար կազմակերպվել են դասալսումներ, կատարվել առաջարկություններ՝ 

ուսումնական պլաններում փոփոխություններ կատարելու մասին: Մասնավորապես 

«Մաթեմատիկա» մասնագիտության բակալավրի ուսումնական պլանում կատարված 

փոփոխությունները կապված են եղել կամընտրական դասընթացների համալրման և հստակեցման 

հետ:  

Գիտահետազոտական աշխատանք: 2018-2019 ուս. տարում ամբիոնի դասախոսները 

մասնակցել են գիտաժողովների աշխատանքներին, հրատարակել են գիտական և 

գիտամեթոդական 4 հոդվածներ:  

 

Ամբիոնի աշխատակիցների գիտական հոդվածներ 

 

 Հեղինակ Ա.Ա.Հ Հոդվածի անվանումը Ամսագիր, հրատ. տարի Էջերը 

1 Гукасян А.А. 

 

Некоторые модели 

многозвенных монипулятором и 

методы иследования 

управляемых движений 

В сборнике научных трудов 

IX международной 

конференции <<Проблемы 

динамики взаимодействия 

деформироемых среды>>, 

Горис, Армения, 2018 

Ст. 138-

142 

2 Гукасян А.А. 

Ордян А.Я. 

Об оптимизации процесса 

обслуживания манипулятором 

технологического участка 

В сборнике научных трудов 

IX международной 

конференции <<Проблемы 

динамики взаимодействия 

деформироемых среды>>, 

Горис, Армения, 2018 

Ст. 143-

147 

3 Մուսայելյան 

Ռ.Ծ. 

Երկնիստ և բազմանիստ 

անկյուններ  

Արցախի պետական 

համալսարանի գիտական 

տեղեկագիր, 1/2018 

Էջ 35-

43 

4 Մուսայելյան 

Ռ.Ծ. 

Մի փոքր անկյան 

եռանկյունաչափական 

ֆունկցիաների արժեքների 

հաշվման մասին 

Արցախի պետական 

համալսարանի գիտական 

տեղեկագիր, 1/2018 

Էջ 31-

34 

 

Ամբիոնի աշխատակիցների զեկուցումները և թեզիսները գիտական կոնֆերանսներում  

 

Գիտաժողովի մակարդակ Գիտաժողովի անվանում Ամբիոնի աշխատակից 

Միջազգային В сборнике научных трудов IX 

международной конференции 

<<Проблемы динамики взаимодействия 

Гукасян А.А. 
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деформироемых среды>> 

Միջազգային В сборнике научных трудов 

международной конференции 

<<Актуальные проблемы механики 

сплошной среды>>, 

Гукасян А.А. 

Ордян А.Я. 

 

Ամբիոնի դասախոսների կուտակած տարեկան կրեդիտները` ըստ ԳՊՀ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման ծրագրի 

 

 Անուն, ազգանուն Ծրագրի կրթական 

կառուցամասով 

դասախոսի 

կուտակած 

կրեդիտները 

Ծրագրի հետազոտական-

մեթոդական կառուցամասով 

դասախոսի կուտակած 

կրեդիտները 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

1 Ա.Ղուկասյան  4 4 

2 Ա. Օրդյան  2 2 

3 Ռ. Մուսայելյան  4 4 

 

Ֆիզիկայի սեկտոր 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմը (հիմնական) 

հհ ԱԱՀ Ծննդյան 

թիվը 

Հաստիքը Գիտ.աստիճան, կոչում 

1. Մովսեսյան Կամո 

Հարությունի 

1948 0.875 Ֆիզմաթ.գիտ.թեկնածու,դոցեն

տ 

2. Մելքումյան Մելս Անդրանիկի 1946 0.375 Ֆիզմաթ.գիտ.թեկնածու,դոցեն

տ 

3. Մկրտչյան Ալբերտ Ավագի 1945 0.375                              - 

4. Դալլաքյան  Մարտուն 

Ասատուրի 

1949 0.375 - 

 

 

 

Ամբիոնի ՊԴԱ-ի 

միջին տարիք 

 

Մինչև 31 

 

31-40 

 

41-50 

 

51-60 

 

61-70 

 

70 բարձր 

71 - - - - 1(25%) 3(75%) 

 

Գիտահետազոտական աշխատանք 

Հեղինակ Ա.Ա.Հ. Հոդվածի անվանումը Հրատ. և տարի Ծավալ 

Մովսիսյան Կ.Հ. «Ջերմունակության վարքը 

բյուրեղ-հալույթ փուլային 

անցման տիրույթում» 

Արցախի պետական 

համալսարանի 

«Գիտական 

տեղեկագիր» 1/2018 

7էջ 

 

Ֆակուլտետի խնդիրները 

Կրթությունը, գիտությունը և մշակույթը ցանկացած պետության զարգացման կարևորագույն 

ոլորտներն են: Այս ոլորտների (հատկապես, կրթության և գիտության) խնդիրները բոլոր 
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ժամանակներում եղել են արդիական և, այսօրվա գլոբալացվող աշխարհում ավելի են 

արդիականանում: 

Բնական գիտությունները (քիմիան, կենսաբանությունը, ֆիզիկան, մաթեմատիկան) 

ձևավորում են երկրի գիտատեխնիկական պոտենցիալը և ընկած են գիտատեխնիկական 

առաջընթացի հիմքում: Սակայն բնական գիտությունների նկատմամբ հետաքրքրությունը և 

դիմորդների հոսքը բուհերի բնագիտական ֆակուլտետներ օրեցօր նվազում է:  

Սրընթաց փոփոխվող աշխարհում կրթությունն ու գիտությունը անընդհատ և անվերջ 

մոդեռնիզացիայի են ենթարկվում: Սակայն այդ գործընթացը մեր երկրում դանդաղում է, և 

ժամանակի պահանջներին բավարարող բնագետ-մասնագետների պատրաստման համար ինչպես 

նյութատեխնիկական և լաբորատոր բազան, այնպես էլ կրթական ծրագրերը ենթակա են 

արմատական փոփոխությունների, քանի որ այն գիտելիքները, կարողությունները և 

հմտությունները, որ ստանում են մեր շրջանավարտները, չեն բավարարում համաշխարհային 

ժամանակակից ստանդարտներին: 

Բնական գիտությունների նկատմամբ հետաքրքրությունների շրջանակի ընդլայնումը, 

որակյալ բնագետ մասնագետների պատրաստումը ոչ միայն մեր ֆակուլտետի, այլև երկրի 

առաջնահերթ և կարևորագույն խնդիրներից մեկը պետք է դառնա: 

Այսպիսով, ֆակուլտետում կրթության որակը բարձրացնելու, ֆակուլտետի ներքին 

միջավայրը և մասնագիտությունները գրավիչ դարձնելու  և որակյալ մասնագետներ պատրաստելու 

համար անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ խնդիրները. 

1. Պարբերաբար կատարել մասնագիտական կրթական ծրագրերի և ուսումնական պլանների 

մոնիթորինգ, հաշվի առնելով աշխատաշուկայի զարգացման տենդենցները; 

2. Մշակել մասնագիտական կրթական ծրագրերի ինքնագնահատման մեթոդներ և գործիքներ; 

3. Ակտիվացնել համագործակցությունը արտաքին և ներքին շահակիցների հետ; 

4. Ուժեղացնել թիմային աշխատանքը; 

5. Աշխատանքի բաժանման քաղաքականություն մշակել; 

6. Ստեղծել կրթական-հետազոտական ինտեգրված դասընթացներ; 

7. Բարձրացնել ակադեմիական բարեվարքության մակարդակը; 

8. Մշակել որակի վերահսկողության մեխանիզմներ և չափելի գործիքներ;  

9. Բարելավել կրթական միջավայրը (շենքային պայմաններ, բարոյահոգեբանական միջավայր); 

10. Ստեղծել առողջ ուսանողակենտրոն միջավայր; 

11. Վերազինել ֆակուլտետի ուսումնական և գիտահետազոտական լաբորատորիաները 

ժամանակակից սարքավորումներով; 

12. Ստեղծել պայմաններ երիտասարդ դասախոսների առաջխաղացման համար; 

13. Մշակել և ներդնել հեռավար ուսուցման նոր ճկուն մեխանիզմներ; 

14. Դասախոսների մասնագիտական վերապատրաստման գործընթացը ներդնել բոլոր 

ամբիոններում; 

15. Կիրառել խրախուսման մեխանիզմներ ինչպես դասախոսների, այնպես էլ ուսանողների 

մոտիվացիան բարձրացնելու համար; 

16. Կրթության և գիտության ինտեգրման միջոցով զարգացնել դասախոսների և ուսանողների 

քննադատական, վերլուծական և ստեղծագործական կարողությունները: 
 

11. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԾՐԱԳՐԵՐ 

2018-2019 ուսումնական տարվա ընթացքում արտաքին կապերին և համագործակցությանն 

ուղղված հիմնական գործողություններն իրականացվել են՝ հիմք ընդունելով ԳՊՀ արտաքին 

կապերի և համագործակցության  (ԱԿՀ) բաժնի 2018-2019 գործողությունների ծրագիրը, որը մշակվել 

է բուհի 2019-2023թթ. ռազմավարական զարգացման ծրագրին համապատասխան: Ըստ այդ ծրագրի՝ 

արտաքին կապերի և համագործակցության բաժնի գերակա ուղղությունները եղել են.   

 բուհի ռազմավարական խնդիրներից բխող գործընկերային կապերի հաստատում և նոր 

պայմանագրերի ու համաձայնագրերի կնքում հայաստանյան և արտասահմանյան 

համալսարանների և կազմակերպությունների հետ, 
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 կարողությունների զարգացմանը միտված ընթացիկ ծրագրերի իրականացում և նոր 

ծրագրերի նախագծում , 

 ԳՊՀ աշխատակիցների և ուսանողների անգլերենի իմացության բարելավում, 

 ԳՊՀ արտաքին կապերի և համագործակցության բաժնի գործունեության լուսաբանում: 

Բուհի ռազմավարական խնդիրներից բխող գործընկերային կապերի հաստատում և նոր 

պայմանագրերի ու համաձայնագրերի կնքում հայաստանյան և արտասահմանյան 

համալսարանների և կազմակերպությունների հետ: ԳՊՀ-ն մեծապես կարևորում է հայաստանյան 

բուհերի և տարբեր կազմակերպությունների հետ համալսարանի շահերից բխող գործընկերային 

կապերի ստեղծումն ու զարգացումը, ուստի հաշվետու ժամանակահատվածում ևս աշխատել է այդ 

ուղղությամբ՝ հաստատելով գործընկերային նոր հարաբերություններ հայաստանյան և 

արտասահմանյան մի շարք բուհերի և կազմակերպությունների հետ: Այդ կապերը ամրագրվել են 

համագործակցության պայմանագրերով, համաձայնագրերով և փոխըմբռնման հուշագրերով: 

Այսպես՝ 

 2018թ-ի հոկտեմբերին  Էրազմուս+ (LNSS) ծրագրի եզրափակիչ համաժողովում 

համագործակցության հուշագիր է կնքվել  ԳՊՀ-ի և ծրագրի գործընկեր հաստատությունների 

և համալսարանների միջև, ինչը 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, 

 2018թ-ի դեկտեմբերին փոխըմբռնման հուշագիր է կնքվել ԳՊՀ-ի և Ջինիշյան հիշատակի 

հիմնադրամի միջև՝ շարունակելու երկկողմ փոխըմբռնումը «Քաղաքացիական 

երկխոսություն և գործնական քայլեր փոփոխության համար 2018-2019թթ․» ծրագրի 

իրականացման շրջանակներում, որի նպատակը ԳՊՀ-ի ուսանողների հասարակական 

ակտիվության ու իրազեկվածության բարձրացումն է, 

 2019թ-ի հունվարին գործընկերային կապերի սկիզբն է դրվել ԳՊՀ-ի և «Գորիսի 

ֆրանսախոսների մշակութային կենտրոն» ՀԿ-ի միջև՝ համատեղ միջոցառումներ և ծրագրեր 

իրականացնելու համար, 

 2019թ-ի փետրվարին ԱԿՀ բաժինը հայտ է ներկայացրել ԱՄՆ Խաղաղության կորպուս՝ TEFL 

կամավոր հրավիրելու նպատակով:  Հայտը հաջողությամբ ընդւնվել է և սկսած 2019թ. 

հունիսի1-ից Ուինսթոն Փոզգեյթը կամավորական հիմունքներով համագործակցում է ԳՊՀ 

օտար լզուների ամբիոնի հետ: Համագործակցությունն ուղղված է անգլերենի դասերն 

առավել արդյունավետ պլանավորելուն և կազմակերպելուն, դասախոսների և ուսանողների 

համար երկարաժամկետ դասընթացներ  կազմակերպելուն և անցկացնելուն, որն էլ իր 

հերթին կնպաստի ԳՊՀ-ում դասախոսների և ուսանողների շրջանում անգլերենի 

իմացության բարձրացմանը, 

 2019թ-ի մարտին փոխըմբռնման հուշագիր է կնքվել ԳՊՀ-ի և Ուկրաինայի 

ճարտարագիտության և մանկավարժության ակադեմիայի (Խարկով) միջև՝ իրականացնելու 

ուսանողների փոխանակումներ՝ ուսման և հետազոտության նպատակով, կարճաժամկետ 

ծրագրեր, ակադեմիական աշխատակազմի փոխանակումներ՝ դասավանդման և 

հետազոտության նպատակով, հետազոտական նախագծերի և հրապարակումների 

համագործակցություն, կազմակերպելու համատեղ սեմինարներ, կոնֆերանսներ և 

գիտական այլ միջոցառումներ, մշակելու համատեղ և կրկնակի ծրագրերի կամ ծրագրային 

տեղաբաշխման և առաջադիմության համաձայնություններ, միջազգային փոխըմբռնմանն 

ուղղված մշակութային համատեղ գործողություններ, 

 2019թ-ի մայիսին համագործակցության պայմանագիր է կնքվել ԳՊՀ-ի և «Արցախի 

երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում» ՀԿ-ի միջև, նախատեսում է 

Արցախի էլեկտրոնային գրադարանի կայքում համալսարանի կողմից տպագրված և 

տպագրվելիք նյութերի էլեկտրոնային տարբերակների տեղադրում և հանրայնացում, ինչպես 

նաև համագործակցություն Սյունիք-Արցախ գիտակրթական կապերի ամրապնդման 
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ուղղությամբ, 

 2019թ-ի մայիսին համագործակցության հուշագիր է կնքվել ԳՊՀ-ի և «ՔոնթուրԳլոբալ հիդրո 

կասկադ» ընկերության միջև, ինչը նախատեսում է երկկողմանի հետաքրքրություններ 

ներկայացնող արդյունավետ համագործակցային ծրագրեր, որոնք միտված են ուսանողների 

և դասախոսների վերապատրաստման դասընթացների, խորհրդակցությունների ու 

քննարկումների կազմակերպմանը, ուսանողների պրակտիկաների անցկացման որակի 

բարելավման աջակցությանն ու ԳՊՀ-ի «Էլեկտրաէներգետիկա» և «Էլեկտրոնիկա» 

մասնագիտությունների ուսումնական պլանների, կրթական ծրագրերի վերանայման ու 

արդիականացման ուղղությամբ համատեղ քայլերի ձեռնարկմանը, 

 2019թ-ի հունիսին համագործակցության պայմանագիր է կնքվել ԳՊՀ-ի և  «Գործընկերություն 

և ուսուցում» ՀԿ-ի միջև ԳՊՀ-ում կրթաթոշակների և ֆինանսական աջակցության 

քաղաքականության բարելավմանն ուղղված ընթացակարգերի ներդրման և գործընթացի 

թափանցիկության ապահովման շուրջ, 

 2019թ-ի հոկտեմբերի 16-ին ԳՊՀ-ն համաձայնագիր ստորագրեց  ՀՀ-ում և Արցախում իր 

գործունեությամբ հայտնի «Դասավանդի՛ր, Հայաստա՛ն» կրթական հիմնադրամի հետ` ի 

դեմս տարածաշրջանի ղեկավար Արմեն Հովհաննիսյանի: Համաձայնագրով համակարգվում 

է Հիմնադրամի ու Համալսարանի միջև համագործակցությունը երիտասարդ մասնագետների  

պատրաստման, հավաքագրման, կրթությանն առնչվող միջոցառումների կազմակերպման և 

իրականացվող ծրագրերի առաջխաղացման ու տարածման ոլորտներում 

Վերոնշյալ պայմանագրերը, համաձայնագրերը և հուշագրերը արդեն իսկ պսակվել են 

հաջողությամբ: Համագործակցությունների արդյունքում ԳՊՀ-ում կազմակերպվել են կրթական և 

գիտահետազոտական բնույթի միջոցառումներ, իրականացվել են համատեղ ծրագրեր, 

աշխատակիցները մասնակցել են վերապատրաստման դասընթացների, ուսանողներն ընդգրկվել են 

քաղաքացիական բնույթի ծրագրերում, 2 ուսանող մեկնել է Ֆրանսիայի Վիեն քաղաք, 

դրամաշնորհային ծրագրերի մրցույթին դիմելու հնարավորությունն է ընդլայնվել: 

Կարողությունների զարգացմանը միտված ծրագրերի նախագծում և իրականացում: 2018-2019 

ուս. տարվա ընթացքում շարունակվել են համալսարանի միջազգայնացման գործընթացները՝ 

ուղղված միջազգային լավագույն փորձի ներդրմանը, կրթության որակի բարելավմանն ու 

կարողությունների զարգացմանը: ԳՊՀ-ն շարունակել է հաջողությամբ իրականացնել և ավարտին 

հասցնել Էրազմուս+ LNSS և Էրազմուս+ HERITAG ծրագրերը: 

2018թ. հոկտեմբերի 5ին Քիշինևում ԵՄ Արևելյան գործընկերության անդամ երեք երկրների՝ 

Հայաստանի, Բելառուսի ու Մոլդովայի ինը բուհի 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:ԳՊՀ-ում ծրագրի համակարգող Ն. Սաֆարյանը մասնավորապես անդրադարձավ 

ծրագրի համաֆինանսավորման  շրջանակներում վերանորոգված և ծրագրի միջոցներով ձեռք 

բերված սարքավորումներով հագեցած ընթերցասրահի առկայության կարևորությանը, որը  

հնարավոր է դարձրել 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, այլ նաև համայնքային 

գրադարանների աշխատակիցների շրջանում համապատասխան մասնագիտական հմտությոնների 

ու գիտելիքների ձևավորմանը և գրադարանային գործի զարգացմանը տարածաշրջանում: 

 Ծրագիրն ոõնեցել է մեծ ազդեցություն և շոշափելի վերջնարդյունքներ. 
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 67 մասնակիցներ /ԳՊՀ գրադարանավարներ, դասախոսական ու վարչական 

աշխատակազմի և համայնքային գրադարանների ներկայացուցիչներ/ 

վերապատրաստվել են ծրագրի 8 դասընթացներում 

 Ստեղծվել է ԳՊՀ գրադարանի ֆոնդի հարստացման ռազմավարական պլանի 

նախագիծը 

 Մշակվել են մոդուլ 1-ը և 4-ը ու իրականացվել են 2 պիլոտային դասընթացներ  

 Համաֆինանսավորման շրջանակներում վերանորոգվել է ԳՊՀ գրադարանի 

ընթերցասրահը  և սպասարկման սրահը 

 Ծրագրի միջոցներով ձեռք են բերվել նորագույն սարքավորումներ/ 

համակարգիչներ, պատճենահանման, տեսածրման սարքեր, էլեկտրոնային 

ինտերակտիվ գրատախտակ, ինտերնետային կապի ապահովման սարքավորում/ 

և տեղադրվել գրադարանի ընթերցասրահում  

 Մեկնարկել է ԳՊՀ գրադարանի հավաքածուների թվայնացման և գրադարանի 

կառավարման ԿՈՀԱ ծրագիրը 

 Կազմակերպվել և իրականացվել են Ազգային իրազեկության  2 օր- (3 մայիսի, 

2017թ և 1 հունիսի, 2018) 

 Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման նպատակով պատրաստվել 

են գովազդային բազմապիսի նյութեր (ծալաթերթիկներ, պաստառներ, 

լուսանկարների ստենդեր) և շուրջ 16 երկլեզու նյութ տեղադրվել է ԳՊՀ-ի և 

ծրագրի պաշտոնական կայքերում, ԳՊՀ-ի և մարզային պաշտոնական թերթերում: 

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

Բաժինը աշխատանքներ է տարել նաև ԳՊՀ-ում Էրազմուս+ LNSS ծրագրի 

շարունակականության ապահովման ուղղությամբ՝ հանդիպումներ և քննարկումներ ունենալով 

ԳՊՀ գրադարանի աշխատակիցների և LNSS ծրագրի անդամների հետ: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում Էրազմուս+ HERITAG(Բարձրագույն կրթության 

միջառարկայական բարեփոխումները զբոսաշրջության կառավարման և կիրառական 

երկրատեղեկատվության ոլորտների ուսումնական ծրագրերում) ծրագրի շրջանակներում 

իրականացվել են հետևյալ գործողությունները. 

 2018թ-ի դեկտեմբեր- GIS ծրագրի տեղադրում ԳՊՀ-ի GIS լաբորատորիայում 

 2018թ-ի դեկտեմբերի 19-ԳՊՀ-ի GIS լաբորատորիայում 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: 

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

փորձագետ և ոլորտի առաջատար մասնագետ Մ. Ավետիսյանը «Զբոսաշրջության 

կառավարում»  մագիստրոսական կրթական ծրագրի ուսանողների և ԳՊՀ դասախոսական 

աշխատակազմի համար իրականացրել է «Երկրատեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

կիրառումը զբոսաշրջության մեջ» դասընթաց՝ համապատասխան ծրագիրը 

համակարգիչներում տեղադրելուց հետո: 

 2019թ-ի ապրիլի 3-ից 6-ը Թբիլիսիի  Վրաստանի տեխնիկական համալսարանում տեղի է 

ունեցել ծրագրի ամփոփիչ համաժողովը, որին ԳՊՀ-ից մասնակցում էր Տնտեսագիտության և 

կառավարման ամբիոնի դոցենտ և Երկրատեղեկատվական տեխնոլոգիայի լաբորատորիայի 

պատասխանատու, ERASMUS+ HERITAG ծրագրի աշխատանքային խմբի անդամ Գուրգեն 

Մինասյանը, որը ներկայացրեց ԳՊՀ–ում HERITAG ծրագրի ազդեցության, «Զբոսաշրջության 

կառավարում» մասնագիտության ներդրման կարևորությունը, իրականացվող ուսումնական 

պլանի և նրանում դասավանդվող միջառարկայական դասընթացների  մասին, 

 2019թ-ի մայիսի 6-11-ը Գորիսի պետական համալսարանում գործող GIS լաբորատորիայում 

իրականացվել է «Երկրատեղեկատվական համակարգերի հիմունքներ» թեմայով 
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վերապատրաստման երկրորդ դասընթացը, որը վարել է ծրագրի գործընկեր 

կազմակերպության` Գիտակրթական բարեփոխումների հիմնադրամի փորձագետ Մաշտոց 

Ավետիսյանը:  

 2019թ-ի ապրիլի 2-6-ը Թբիլիսիում, Վրաստանի տեխնիկական համալսարանում տեղի 

ունեցավ ծրագրի եզրափակիչ աշխատաժողովը, որին ԳՊՀ-ից մասնակցում էր ԵՀ 

լաբորատորիայի պատասխանատու և ծրագրի աշխատակից Գ. Մինասյանը: 

 2019թ-ի հունիսի 17-ին տեղի ունեցավ ծրագրի արդյունքների մշտադիտարկում, որի 

ժամանակ ներկայացվեց  2017թ-ից ԳՊՀ-ում գործող եռամյա ծրագրի իրականացման, 

շոշափելի արդյունքների, ծրագրի շրջանակներում ներդրված «Զբոսաշրջության 

կառավարում» մագիստրոսական ծրագրի, դրա շուկայական պահանջների ու 

առաջնահերթություններին համապատասխանեցված ակադեմիական առարկայացանկի, 

ԳՊՀ-ում GIS լաբորատորիայի ստեղծման և գործունեության ընդլայնման մասին: 

 Պատրաստվել և ներկայացվել են ծրագրերի վերջնական տեխնիկական և ֆինանսական 

հաշվետվությունները: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում Էրազմուս+ծրագրի 2019թ. Առաջարկների ներկայացման 

մրցույթի (Call for Proposals) հրապարակումից հետո համալսարանը կոնսորցիումի անդամության և 

համագործակցության երկու առաջարկներ էր ստացել Էրազմուս+ՀԳ2 «Կարողությունների 

զարգացում բարձրագույն կրթության բնագավառում» ծրագրերին դիմելու համար: Կոնսորցիումի 

շրջանակում հաջողվել է դիմել դրամաշնորհային մրցույթին՝ հանդես գալով 2 նախագծերով, որոնք 

թեև չեն արժանացել դրամաշնորհի, սակայն դրանցից մեկը, որը սպասման ցուցակում է կրկին 

կներկայացվի մրցույթին՝ Կրթության, աուդիովիզուալ և մշակույթի գործադիր գործակալության 

կողմից արված դիտողությունների շտկումից հետո: 

Բաժնի աշխատակիցները նաև պարբերաբար մասնակցել են Էրազմուսի ազգային գրասենյակի 

կազմակերպած միջոցառումներին: 

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

ունեցել հերթական Էրազմուս+ Տեղեկատվական օրերը Հայաստանում: Առաջին անգամ Էրազմուս+ 

տեղեկատվական օրերի շրջանակներում Երևանում կազմակերպվեց պանելային 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: 

2019թ-ի ապրիլի 18-ին Եվրասիա միջազգային համալսարանում ներկայացվեցին «ԵՄ և 

գործընկեր երկրների բարձրագույն կրթության, հետազոտության և նորարարության 

բնագավառների միջազգայնացման ներդաշնակության զարգացման»  HARMONY ծրագրի 

հիմնական արդյունքները: ԳՊՀ-ից միջոցառմանը մասնակցում էր ԱԿՀ բաժնի մասնագետ Սոնա 

Ալավերդյանը: 

2019թ-ի մայիսի 16-17-ին Երևանի Վ․ Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական 

համալսարանում և Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայում  տեղի է ունեցել Հայ-

Ավստրիական կոնտակտային սեմինար, որի շրջանակներում կազմակերպվել են հանդիպումներ ու 

քննարկումներ հայկական և ավստրիական համալսարանների ներկայացուցիչների միջև: 

Ավստրիական պատվիրակությունը բաղկացած էր 20 մասնակիցներից 12 բուհերից և ազգային 

գործակալությունից, իսկ հայաստանյան կողմից հանդիպմանը մասնակցեցին 45 ներկայացուցիչներ 
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երևանյան և մարզային 22 բուհերիցֈ ԳՊՀ-ից միջոցառմանը մասնակցում էր ԱԿՀ բաժնի մասնագետ 

Սոնա Ալավերդյանը: 

Երևանում կոնտակտային սեմինարի թիրախային խումբը ակադեմիական հանրության 

ներկայացուցիչներն էին, ովքեր շահագրգռված էին ավստրիացի գործընկերների հետ նոր 

գործընկերություններ հաստատելու և ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող Էրազմուս+ ծրագրի 

շրջանակներում համաձայնագրեր նախաձեռնելու ուղղությամբ: 

2019թ. հունիսի 18-ին Էրազմուս+ ծրագրի անհատների ուսումնական շարժունության 

գործողությունների վերաբերյալ վերապատրաստում անցկացվեց Գորիսի պետական 

համալսարանում՝ դասավանդողների և ուսանողների համար: Վերապատրաստումը մեկնարկեց 

ԳՊՀ-ի ուսանողներին Էրազմուս Մունդուս համատեղ մագիստրոսական ծրագրերի ներկայացմամբ 

Էրազմուս+ գրասենյակի Ծրագրի պատասխանատու Էդիթ Սողոմոնյանի կողմից: 

Վերապատրաստման երկրորդ հատվածի ընթացքում Էրազմուս+ գրասենյակի Ծրագրի 

պատասխանատու Անի Թորոսյանը ԳՊՀ-ի դասախոսներին և վարչական կազմին ներկայացրեց 

Կրեդիտային շարժունության միջոցով Ծրագրային երկրների հետ երկկողմանի փոխանակումներ 

իրականացնելու հնարավորություններըֈ 

Մասնակիցները ծանոթացան դիմելու ընթացակարգին և հայաստանի դիմորդների մասին 

վիճակագրական տվյալներինֈ 

2019թ-ի հունիսի 25-26-ին Թբիլիսիում տեղի կունենա «Կրթության և մշակույթի միջոցով 

ընդհանուր արժեքների խթանումը» խորագրով Արևելյան Գործընկերություն խորհրդաժողովըֈ 

Միջոցառումը կազմակերպվում է Եվրոպական Հանձնաժողովի կոմից՝ նպատակ ունենալով 

քննարկել ժողովրդավարացման, կրթության ամբողջականության և ներառականության, 

մեդիագրագիտության և միջմշակութային երկխոսության հիմնախնդիրները: ԳՊՀ-ից միջոցառմանը 

մասնակցում էր ԱԿՀ բաժնի ղեկավար Ն. Սաֆարյանը: 

ԳՊՀ աշխատակիցների և ուսանողների անգլերենի իմացության բարելավում: ԳՊՀ ԱԿՀ 

բաժինը համալսարանի միջազգայնացմանը և շարժունության գործընթացներին ընդառաջ՝ քայլեր է 

ձեռնարկել աշխատակիցների և ուսանողների համար անգլերենի  երկարաժամկետ դասընթացներ 

կազմակերպելու ուղղությամբ:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում ԽԿ կամավորի և Օտար լեզուների ամբիոնի օգնությամբ 

կազմակերպվել և իրականացվել են աշխատակիցների համար անգլերենի տարբեր մակարդակների 

դասընթացներ ԳՊՀ 32 դասախոսների և վարչական աշխատակազմի համար: Դասընթացները 

նպատակային ու արդյունավետ կազմակեպելու համար կարևորելով համալսարանի 

աշխատակիցների՝ անգլերենի իմացության մակարդակների (A1, A2, B1, B2), նրանց՝ անգլերեն 

սովորելու կամ այն բարելավելու պատրաստակամության և կիրառման նպատակների մասին 

հստակ տեղեկություն ձեռք բերելը՝ բաժինը հետազոտություն է իրականացրել աշխատակիցների 

շրջանում, որի արդյունքները օգնել են ոչ միայն պարզել աշխատակիցների՝ անգլերենի իմացության 

մակարդակն ու նրանց վերաբերմունքը անգլերեն սովորելու կամ գիտելիքները բարելավելու 

նկատմամբ, այլև իմանալ խնդրի շուրջ նրանց հուզող հարցերի ու առաջարկությունների մասին: 

Դասընթացին պատշած մակարդակով մասնակցածները վաստակել են 2-ական կրեդիտ: 

Դասընթացների շարունակականությունն ու արդյունավետությունը ապահովելու համար բաժինը՝ 

օտար լեզուների ամբիոնի հետ համատեղ մշակում է դրանց անցկացման ժամանակացույց: 

ԳՊՀ արտաքին կապերի և համագործակցության բաժնի գործունեության լուսաբանում: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում բաժնի գործունեության և այլ միջոցառումների մասին 

տեղեկատվություն տարածելու նպատակով բաժինը ակտիվորեն համագործակցել է ԳՊՀ հանրային 

կապերի և լրատվության բաժնի հետ՝ համալսարանի պաշտոնական կայքում և ֆեյսբուքյան էջում 

պարբերաբար տեղադրելով բաժնի կողմից կազմակերպված միջոցառումների 

հայտարարությունները, աշխատանքների արդյունքները: 

2020թ-ի նոյեմբերի 5-ին հրապարակվել է Էրազմուս+ ծրագրի 2020 թ․ առաջարկների մրցույթը: 

Այս տարվա մրցույթին ԳՊՀ-ն ստացել է կոնսորցիումի անդամության և համագործակցության նոր՝ 

թվով ինը առաջարկներ: Նոր ծրագրերը մշակման փուլում են: Դրանց ներկայացման 
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    ԳՊՀ 2018-2019 ուստարվա հաշվետվություն 

վերջնաժամկետը 2020թ-ի փետրվարի 5-ն է: Բաժինը նաև հայտեր է ներկայացրել ապագա 

շարժունության և փոխանակման ծրագրերի մասնակցության համար: 

Խնդիրներ: Արտաքին կապերի և համագործակցության ոլորտում առկա խնդիրներն են՝ 

 ուսանողների և աշխատակիցների՝ շարժունության ծրագրերի բացակայությունը, 

 օտար լեզուներով հետազոտական աշխատանքների բացակայությունը, 

 ԳՊՀ-ում օտարալեզու կրթական ծրագրերի բացակայությունը: 

 

12. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԻԵՐԱ 

 
Հաշվետու տարում Կրթության որակի ապահովման և ուսանողների կարիերայի աջակցման 

բաժնի  (այսուհետ՝ բաժին) կողմից կատարվել է մի շարք աշխատանքներ: Հավատարմագրման 

գործընթացն ապահովելու համար իրականացրել են աշխատանքներ՝ հիմք ընդունելով ԳՊՀ 

իստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների 

վերացման գործողությունների վերջնական ծրագիրը և ԳՊՀ 2019-2023 թթ ռազմավարական 

զարգացման ծրագիրը:   

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

ռազմավարական ծրագրի նախագծին, որը, ըստ ԳՊՀ կանոնադրության, հաստատվել է 07.02.2019թ.-

ի ԳՊՀ խորհրդի նիստում: Բաժնի առաջարկությամբ ԳՊՀ-ի  ռազմավարական ծրագիրը 

բովանդակային տեսանկյունից կազմվել է ըստ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 

չափանիշների:  

Վերջին շրջանում բուհում հավատարմագրման պահանջներին զուգահեռ ընթացող 

ուսումնակրթական ու վարչական բարեփոխումները, կրթության որակի ապահովման 

գործընթացները ենթադրում են մի շարք իրավական փաստաթղթերի լրամշակումներ կամ 

հիմնովին փոփոխություններ:  

Բաժնի կողմից  մշակվել են հետևյալ կանոնակարգերն ու ուղեցույցը. 

1. ԳՊՀ էթիկայի կանոնակարգ, որը կարգավորում է ներքին շահակիցների` վարչական, 

պրոֆեսորադասախոսական աշխատակազմի և ուսումնառողների էթիկայի կանոնները: 

Կանոնակարգը հաստատվել է ԳՊՀ գիտխորհրդի 27.12.2018թ նիստում: 

2. Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցման 

կանոնակարգը և ՊԴ կազմի անդամների գնահատման վարկանիշային թերթիկը:  Կարգը 

հաստատվել է ԳՊՀ գիտական խորհրդի 04.07.2019 թ-ի նիստում: Ուսանողների շրջանում 

արված հարցման վերլությունները ներկայացվել են համապատասխան ամբիոններ: 

3. 2018թ-ին բաժնի կողմից մշակվել է «Դեպի կարիերա»-ուսանողի ուղեցույցի նախագիծը, որը 

հաստատվել է 04.07.2019 թ-ի գիտական խորհրդի նիստում:  

Մի մի շարք կանոնակարգերի նախագծերի մշակման աշխատանքներին ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժինը 

համատեղ մասնակցություն է ունեցել այլ ստորաբաժանումների հետ. 

4. Տնտեսական գործունեության կազմակարպման բաժնի հետ մշակվել է ԳՊՀ տնտեսական 

գործունեության կազմակերպման բաժնի կանոնակարգը, որը հաստատվել է 04.07.2019 թ-ի 

գիտական խորհրդի նիստում: 

 Ուսումնական մասի հետ մշակվել է՝ 

5. Ուսումնական խորհրդատուների գործունեության կարգ (հաստատվել է 02.11.2018թ-ի 

գիտական խորհրդի նիստումում), 

6. Բակալավրի ավարտական աշխատանքների կատարման և պաշտպանության կարգ 

(հաստատվել է 11. 10. 2019թ-ի գիտական խորհրդի նիստում), 

7. Մագիստրոսական թեզի կատարման և պաշտպանության կարգ (հաստատվել է 11. 10. 2019թ-ի 

գիտական խորհրդի նիստում), 

8. Բակալավրի կրթական ծրագրով մանկավարժական պրակտիկայի կազմակերպման 

կանոնակարգը (հաստատվել է  11.10.2019թ.-ի գիտական խորհրդի նիստում): 
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Բաժինը ուսումնական մասի,  «Կենսաբանություն և քիմիա» ամբիոնի հետ մշակել են նաև 

«Դեղագործական քիմիա» մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող 

ուսանողների արտադրական և դեղատնային պրակտիկաների կազմակերպան և անցկացման 

կանոնակարգի նախագիծը (հաստատվել է  11.10.2019թ.- ի գիտական խորհրդի նիստում) :   

Բաժինն իր աջակցությունն է ցուցաբերել կազմակերպելու ուսանողների և շրջանավարտների 

հանդիպումներ գործատուների և ՀԿ-ների հետ: Դրանք լուսաբանվել են բուհի կայքում:  

Աշխատանքներ են տարվել արտաքին և ներքին շահակիցների շրջանում հարցաթերթիկների 

կազմման ու վերանայման ուղղությամբ, որպեսզի վեր հանվեն աշխատաշուկայի, դասախոսների և 

ուսանողների խնդիրները, միջոցներ ձեռնարկվեն դրանց լուծումներ տալու համար:  

Բաժնի կողմից մշակվել է նաև գործուղման հաշվետվության ձևաչափ և ներկայացվել 

Աշխատակազմի կառավարման բաժնին: 

Կատարվել է նաև շրջանվարտների և գործատուների բազաների թարմացում ու լրացում: 

Գործատուներին  ուղարկվել են համագործակցության գրություններ՝ ԳՊՀ ուսանողների և 

շրջանավարտների համար աշխատանք գտնելու, ինչպես նաև համալսարանի ուսանողների, 

շրջանավարտների և գործատուների միջև արդյունավետ կապ ապահովելու նպատակով: 

Գրությանը կից էլեկտրոնայն տարբերակով  ներկայացվել է նաև առդիր էջ, որը լրացվում է 

գործատուի կողմից՝ թափուր աշխատատեղի առկայության դեպքում, և ուղարկվում ԿՈԱ և ՈՒԿԱ 

բաժնի էլեկտրոնային հասցեին, որտեղից էլ հայտարարությունն ուղարկում է ՀԿԼ բաժին,   որն իր 

հերթին դրանք տեղադրում է բուհի ֆեյսբուքյան էջում: Այսպիսով՝ ԳՊՀ ուսանողներին և 

շրջանավարտներին  հնարավորություն է ընձեռնվում ծանոթանալու գործատու 

կազմակերպությունների թափուր աշխատատեղերի մրցույթների հայտարարություններին:  

Կազմվել է նաև ԳՊՀ շրջանավարտների վերաբերյալ գործատուների կարծիքի 

ուսումնասիրության հարցաթերթիկ, որում ներառված են նաև առաջարկություններ՝ գործատու-բուհ 

և բուհ-գործատու կապն ապահովելու, համագործակցությունը սերտացնելու նպատակով: 

Հարցաթերթիկն ուղարկվում է գործատուներին կամ էլեկտրոնային, կամ թղթային տարբերակով: 

Նպատակն է վերհանել ԳՊՀ շրջանավարտների խնդիրները, մասնագիտական որակների, 

տեսական գիտելիքների և գործնական   հմտությունների, կարողությունների գնահատականը, 

ինչպես նաև ԳՊՀ-ի հեղինակությունը:  

2019 թվականի փետրվարի 20-22-ին և մարտի 13-15-ը մասնագիտական կրթության որակի 

ապահովման ազգային կենտրոնում մեկնարկեց «Որակի ապահովման համակարգի բարելավում: 

Ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծության իրականացում» թեմայով երկփուլ 

դասընթացը: Դասընթացին մասնակցել է նաև ԳՊՀ ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի աշխատակիցը:   

Սույն թվականի ապրիլի 17-19-ը Երևանում 2019 Հայաստանի արդյունաբերողների և 

գործարարների միությունը և LOGOS EXPO Center ցուցահանդեսային ընկերությունը, «Երևան 

էքսպո» ցուցահանդեսային համալիրը կազմակերպել էին «Կրթություն եվ կարիերա էքսպո - 2019» 

միջազգային մասնագիտացված ցուցահանդեսը: ԳՊՀ-ն ևս իր մասնակցությունն ունեցավ 

ցուցահանդեսին: Ներկայացվեց ԳՊՀ-ի կողմից առաջարկվող բակալավրիատի և 

մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերով մասնագիտությունները: «Կրթություն և կարիերա էքսպո-

2019» թեմատիկ տեղեկագրերի շապիկը նվիրված էր Գորիսի պետական համալսարանին: 

2019թ. թվականի դեկտեմբերի 2-4-ին և 7-ին Բաց հասարակության հիմնադրամը 

կազմակերպել է «Բարեվարքության գնահատման մեթոդաբանություն և որակի ներքին 

ապահովում» թեմայով դասընթաց, որին իր մասնակցությունն է ունեցել նաև ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի 

որակի մասնագետը:  

2019թ.-ի ապրիլի 12-ին էլեկտրոնային առցանց հարցաշարում համալսարանը Կրթության 

որակի ապահովման ազգային կենտրոն է ներկայացրել տեղեկատվություն՝ ինստիտուցիոնալ 

կարողությունների և մասնագիտական կրթական ծրագրերի վերաբերյալ: 

2019թ.-ի հուլիսի 4-ի գիտական խորհրդի նիստում բաժնի ղեկավարի կողմից ներկայացվել է 

2020 թվականին հավատարմագրման գործընթացի նախապատրաստական աշխատանքների մասին 

զեկույց, որտեղ նշվել է ԳՊՀ-ի թերությունների վերացման ծրագրային քայլերի իրագործման, 

գործընթացի վերահսկման համար ինքնավերլուծության 10 չափանիշների գծով ձևավորված 
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հանձնաժողովների դինամիկ աշխատանքի անհրաժեշտությունը՝ հաջորդ հավատարմագրման 

գործընթացում դրական արդյունքներ արձանագրելու համար: Նիստում ընդունվել և ՈԱԱԿ է 

ներկայացվել «Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 

զեկույցում նշված թերությունների վերացման գործողությունների վերջնական ծրագրի 

կատարողականի վերաբերյալ հաշվետվություն, որի դրական եզրակացությունից հետո 2019թ. 

սեպտեմբերի 19-ին ԳՊՀ-ն ՈԱԱԿ-ի կողմից մշակված համապատասխան ձևաչափով դիմում-

հայտ է ներկայացրել ՄԿ ՈԱԱԿ` հերթական ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում անցնելու 

համար:  

2019թ.-ի հոկտեմբերի 2-ին ՄԿ ՈԱԱԿ-ի կողմից ընդունվել է վերահավատարմագրման 

դիմում-հայտը: Հավատարմագրման դիմում հայտի ստորագրումից հետո և ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի 

ղեկավարի փոփոխությունից հետո հոկտեմբերի 23-ին տեղի է ունեցել հանդիպում չափանիշների 

ղեկավարների, ԿՈԱ և ՈՒԿԱ բաժնի ղեկավարի և հավատարմագրման գործընթացի 

պատասխանատու պրոռեկտոր Թ. Մարությանի հետ: Նիստի ժամանակ որոշվել է յուրաքանչյուր 

չափանիշի ղեկավարի ներկայացնել թերությունների շտկման ծրագրի վերաբերյալ կատարված 

աշխատանքները և հնարավոր խոչընդոտները: Չափանիշների ղեկավարների հաջորդ հանդիպման 

ժամանակ քննարկվել են ներկայացված հավելվածների լրացման հարցերը: Իսկ արդեն երրորդ 

հանդիպման ժամանակ նշվել են հստակ ժամկետներ ինքնավերլուծության տեքստի 

համապատասխան հիմքերով շարադրման համար:  

Երկու անգամ տեղի է ունեցել նիստ ամբիոնի վարիչների հետ, որոնց ժամանակ քննարկվել են 

կրթական ծրագրերի հետ կապված հարցեր, մասնավորապես ըստ թերությունների շտկման 

ծրագրի՝ առարկայական նկարագրերի միասնական ձևաթղթի կիրառում, նոր լույս տեսած 

գրականության և անգլալեզու գրականության թարմացում, վերջնարդյունքների 

համապատասխանությունը ՈԱՇ-ի շրջանականերին: 

Ամբիոնները և ֆակուլտետները տարեկան հաշվետվությունները ներկայացրել են ՈԿԱ և 

ՈՒԿԱ-ի կողմից մշակված ձևաչափերով:  

2019 թ. հունիսին ուսման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական պիլոտային 

հարցման արդյունքների վերլուծություններն ուղարկվել են համապատասխան ամբիոնններ՝ 

քննարկելու և առաջարկությունների ներկայացնելու համար: Առաջարկությունների հիման վրա 

որոշվել է հարցումներ իրականացնել նաև հեռակա ուսուցման համակարգում և արդյունքները 

հաշվարկել տարվա կտրվածքով և ոչ թե կիսամյակային: Ըստ այդ առաջարկությունների՝ արդեն իսկ 

«Պատմություն» և «Իրավագիտություն» մասնագիտությունների հեռակա ուսուցման ուսանողների 

շրջանում 1-ին կիսամյակի համար անցկացվել են հարցումներ, ընդ որում՝ հարցումներն անց 

կացվել են էլեկտրոնային տարբերակով: 

Ամփոփվել են արտաքին շահակիցների հետ հարցումների արդյունքները, որոնք շուտով 

հասանելի կլինեն կայքում: Բայց արտաքին շահակիցների հետ նաև առանձին հանդիպումներ են 

իրականացվել, և ըստ շահակիցների առաջարկների՝ որոշվել է ուսումնական մաս ներկայացնել 

առաջարկ՝ ՏՀՏ առարկային հատկացվող կրեդիտների և ինքնուրույն աշխատանքների 

ժամաքանակի ավելացման հետ կապված:  

Ներքին շահակիցների՝ ռեսուրսներից բավարարվածության հարցումներն այժմ իրականացվում 

են էլեկտրոնային տարբերակով, որոնց արդյունքների վերլուծությունները կներկայացվեն 

համապատասխան չափանիշների ղեկավարներին, ինչպես նաև կքննարկվեն ռեկտորատում՝ 

համապատասխան բարելավումներ իրականացնելու համար: 

Բաժնի կողմից գիտական խորհրդի նիստի քննարկանը և հաստատմանն է ներկայացվել 

կանոնակարգի երկու նախագիծ՝ «Բենչմարքինգի իրականացման քաղաքականություն և 

ընթացակարգ»  և «Ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուսումնական և 

աշխատանքային միջավայրից բավարավածության հարցումների կանոնակարգ», որոնց 

ընդունումից հետո հնարավոր կլինի իրականացնել թերությունների շտկման ծրագրով 

նախատեսված մասնագիտական կրթական ծրագրերի բենչմարքինգ, թիրախային բենչմարքինգ: 

Կազմվել են նաև բաժնի աշխատողների պաշտոնների անձնագրերը և ներկայացվել ԱԿ բաժին: 
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13. ԳՐԱԴԱՐԱՆ  

 

ԳՊՀ-ի գրադարանը բուհի առաջատար կառուցվածքային ստորաբաժանումներից է, որն 

ապահովում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը մասնագիտական գրականությամբ և 

տեղեկատվությամբ: 2018-2019 ուս. տարում ԳՊՀ-ի գրադարանն իր գործունեությունը ծավալել է՝ 

ղեկավարվելով գրադարանային գործի և տեղեկատվության մասին ՀՀ օրենքներով և բուհի 

կանոնադրությամբ: 

Գրադարանի նպատակն է խթանել ուսումնական գործընթացին՝ համալրելով գրաֆոնդը, 

ապահովելով ընթերցողին համապատասխան տեղեկատվությամբ ու 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, 

 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: 

                   

Գրադարանային ֆոնդի համալրում 

Գրադարանը գործում է որպես բաց համակարգ՝ հնարավորության սահմաններում  

սպասարկելով թե´ համալսարանի ուսանողական կազմին, թե´ աշխատակազմին, թե´ 

քաղաքացիներին:  

2018թ նոյեմբերից գրադարանում կատարվել են գույքագրման աշխատանքներ, ինչի 

արդյունքում հստակեցվել է գրքային ֆոնդի քանակըֈ ԳՊՀ գրադարանի գույքագրման, 

գրապահոցների գրադարակների դասավորման արդյունքում դուրս է բերվել 500 անուն հնացած, 

արդիականությունը կորցրած գրականություն, որը ենթակա է ֆոնդերից դուրս գրման և 

ակտավորմանֈ Այսպիսով՝ ֆոնդի զտման արդյունքում գրադարանի ֆոնդը կազմում է  40279 

միավոր, որից՝ 

 գեղարվեստական գրականություն - 9297 

 բառարաններ և տեղեկատուներ -  696 

 տնտեսագիտություն - 1463 

 պատմություն և հասարակագիտություն - 1748 

 օտար լեզուներ - 756 

 իրավագիտություն - 376 

 հայոց լեզու և գրականություն- 880 

 մանկավարժություն և հոգեբանություն- 509 

 մաթեմատիկա -4995 

 ֆիզիկա -2302 

 էլեկտրոնիկա -5816 

 քիմիա, կենսաբանություն- 299 

 արվեստ -582 

 սպորտ- 128 

 փիլիսոփայություն- 1663 

 ռուսաց լեզու- 735 
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 ուսումնամեթոդական -4639 

 ընթերցասրահ -529 

 նվիրատու ֆոնդ-  2866 

 քարտեզներ- 12 

որից՝    21940  ռուսատառ 

             17583  հայատառ 

              756 օտար լեզուներով    

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 ամբիոնների ներկայացրած 

պահանջարկի՝ թվայնացվում է պահանջվող գրականությունը):  

Ամբողջ գրականությունը դասակարգված է ըստ մասնագիտություններիֈ Գրադարանը 

ստանում է 4 անուն  պարբերական («Հայստանի Հանրապետություն», «Կրթություն», «Սյունաց 

երկիր», «Գործընթաց»), պարբերականները նույնպես դասակարգվում են և պահպանվում: 

 Գրադարանում գործող համակարգչային ցանցում մուտքագրված է 400 միավոր գիրք: 

Թվայնացման աշխատանքները ունեն շարունակական բնույթ: Թվայնացված գրականությունը,  ըստ 

պահանջարկի, ուղարկվում է էլեկտրոնային հասցեին  մեկ օրվա ընթացքում: 

Հաշվետու ուսումնական տարում գրադարանը համալրվել է 173 կտոր գրականությամբ, որից 

15-ը մասնագիտական գրականությունֈ Ֆոնդը համալրվել է նաև  նվիրատվության միջոցով՝ շուրջ 

158 կտոր գիրք: Գրադարանի ֆոնդը հիմանակնում համալրվում է գնումների միջոցով: 

ԳՊՀ-ի կայքէջում պարբերաբար տեղադրվում է նոր ստացված գրականության  

մատենագիտական տեղեկագիր: 

ԳՊՀ-ի գրադարանը համագործակցում է Հայաստանի ազգային գրադարանի հետ, որի 

շրջանակներում գրադարանն  ամեն տարի ներկայացնում է  հաշվետվություն  գրադարանային 

հագեցվածության մասին, միջգրադարանային աբոնենտով օգտվում  նրա հարուստ ֆոնդերից: 

Գրադարանի հագեցվածության մասին ցուցանիշները հրատարակվում են «Հայաստանի 

գրադարանների» 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 549 է՝ 

 բակալավրիատ – 309 

 մագիստրատուրա – 35 

 հեռակա ուսուցման ուսանողներ – 72 

 դասախոս – 87 

 այլ աշխատողներ – 46 

 

14. ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐ 

 

      Գորիսի պետական համալսարանի հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության 

բաժինը հաշվետու ուսումնական տարում կազմակերպել և լուսաբանել է տարաբնույթ 

տեղեկատվական, ուսուցողական, գիտական ու ճանաչողական հանդիպումներ, ապահովել 

արտաքին ու ներքին շահակիցների հետ արդյունավետ համագործակցություն: 

      2018-2019թթ. աշխատանքային պլանի համաձայն` բաժինն իրականացրել է հետևյալ 

գործառույթները. 
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 Աշխատանքներ է իրականացվել ԳՊՀ հանրային կապերի, ներքին և արտաքին շահակիցների 

հետ համագործակցության ոլորտում ԳՊՀ ռազմավարական ծրագրով սահմանված 

խնդիրների պատշաճ իրականացման ուղղությամբ, 

 Բարելավվել ու այժմ էլ թարմացվում է պաշտոնական կայքէջում զետեղված 

տեղեկատվությունը ԳՊՀ-ի գործունեության բոլոր ոլորտների վերաբերյալ, 

  Ամենօրյա ռեժիմով օպերատիվ լուսաբանվել է համալսարանի տարբեր 

ստորաբաժանումների գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվությունը,  

  Ներդրվել են հետադարձ կապի արդյունավետության բարձրացման մեխանիզմներ` 

շահակիցների հետ համագործակցության ակտիվացման համար, 

 Գովազդային, լրատվական միջոցները նպատակաուղղվել են համալսարանի դրական 

կերպարի պահպանմանն ու հասարակական վարկանիշի բարձրացմանը: 

 Հրատարակվել է «Լրատու Գորիսի պետական համալսարանի» եռամսյան պաշտոնաթերթը 

(տե'ս ԳՊՀ-ի կայքէջի «Պաշտոնաթերթ» բաժնում 
https://gorsu.am/%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%

A3%D5%A5%D6%80/), 

 Ֆոտոարխիվավորվել են հաշվետու տարվա գրեթե բոլոր միջոցառումները: 

         Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀԿԼ բաժնի կողմից ինչպես բուհի պաշտոնական էջերում, 

այնպես էլ այլ մեդիահարթակներում հրապարակվել են 60-ից ավել տեղեկատվական նյութեր, 100-

ից ավելի գովազդային հրապարակումներ ու հայտարարություններ: Կայքի «Փաստաթղթեր», 

«Կրթություն», Պրակտիկա» և այլ բաժինները համալրվել են  40-ից ավել իրավական 

փաստաթղթերով:https://gorsu.am/%d6%83%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%a9%d5%b2%d5%a9%d5%

a5%d6%80/: 

         Վերջին տարիներին նկատվում է պաշտանական կայքէջի հետևորդների ու դիտումների 

քանակական աճ (2017-2018թթ.`50.438, 2018-2019`57.563):  

 
         Նկար 1. 2018-2019թթ. ԳՊՀ-ի կայքի տարեկան դիտումների քանակը 

          

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

մարզական և այլնֈ Նկատելիորեն ավելացել է համալսարանում տեղի ունեցած միջոցառումների 

մասին պատմող նյութերի հանդեպ հանրային հետաքրքրության աստիճանըֈ Աշխատանքներ են 

տարվում կայքի նյութերը ներկայացնելու նաև ռուսերեն ու անգլերենֈ 

          Ստորև ներկայացնում ենք հաշվետու տարում համալսարանի պաշտոնական կայքում 

ամենաշատ դիտում ունեցած նյութերի հնգակը. 

1. Շարադրությունների մրցույթ`նվիրված ակսել Բակունցի ծննդյան 120-ամյակին- 447 

հավանում 

2. Ակսել Բակունց -120. գիտաժողովի հրավեր- 403 հավանում 

https://gorsu.am/%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A5%D6%80/
https://gorsu.am/%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A5%D6%80/
https://gorsu.am/%d6%83%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%a9%d5%b2%d5%a9%d5%a5%d6%80/
https://gorsu.am/%d6%83%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%a9%d5%b2%d5%a9%d5%a5%d6%80/
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3. Ամրապնդվում են Արցախ-Սյունիք գիտակրթական կապերը- 391 հավանում 

4. Կնքվեց համագործակցության հուշագիր ԳՊՀ-ի և «ՔոնթուրԳլոբալ հիդրո կասկադ» 

ընկերության միջև- 341 հավանում 

5. Ակսել Բակունցին նվիրված գրական տոն Խարկովում. բացվեց հուշաքար- 231 հավանում: 

        Ակտիվ գործել է նաև ԳՊՀ-ի ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջըֈ Այս հարթակում ևս զգալիորեն 

ավելացել է հանրային հետաքրքրվածությունը հրապարակվող նյութերի, հայտարարությունների և 

տեսանյութերի նկատմամբ, ինչպես նաև էջի  հավանումների քանակը: 

 
Նկար 2. 2018-2019թթ. ԳՊՀ-ի ֆեսբուքյան էջի տարեկան հավանումների թիվը 

        

 Հետադարձ կապի արդյունավետության բարձրացման նպատակով աշխատանքներ են 

իրականացվել կայքէջին և ֆեյսբուքյան էջին հասցեագրվող  նամակներին առավել օպերատիվ 

պատասխանելու ուղղությամբֈ Այժմ նամակներին պատասխանելու վերահսկողությունն 

իրականացնում են մյուս ստորաբաժանումները ևս, ինչպես նաև մշակվում են մեխանիզմներ 

գործընթացի կանոնակարգման և բարելավման ուղղությամբ: Առաջիկայում կայքէջոմ կփորձարկվի 

«Հարց-պատասխան» հարթակը, որտեղ օգտատերերը կթողնեն իրենց մեկնաբանություններն ու 

կներկայացնեն հարցեր ու առաջարկներֈ 

        Բաժինը կազմակերպել է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
https://gorsu.am/news/%d5%bd%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%ab-
%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%b6-
%d5%a1%d5%b5%d6%81%d5%a5%d5%ac%d5%a5%d6%81-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ab%d5%bd%d5%ab-

%d5%ba%d5%a5%d5%bf-2/, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների 

https://www.facebook.com/mediacenterarmenia/videos/770097130079546/?epa=SEARCH_BOX, կրթական, 

մշակութային, երիտասարդական և այլ կառույցների, 
https://gorsu.am/news/%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%a9%
d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b6%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae-

%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%a9%d5%b8%d6%82/,https://gorsu.a
m/news/%d5%a1%d5%af%d5%bd%d5%a5%d5%ac-
%d5%a2%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%81%d5%ab%d5%b6-
%d5%b6%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-

%d5%bf%d5%b8%d5%b6-%d5%ad%d5%a1/, 
https://gorsu.am/news/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%af%d5%a1%d
5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%85%d6%80%d5%b5%d5%a1-

%d6%86%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a3%d5%ba%d5%b0-%d1%80%d0%b0%d1%83-ufar/, 

միջազգային կազմակերպությունների հայաստանյան ներկայացուցիչների հետ ԳՊՀ 

փոխհամագործակցությունը 
https://gorsu.am/news/%d5%a7%d6%80%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%bd-heritag-

https://gorsu.am/news/%d5%bd%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%b6-%d5%a1%d5%b5%d6%81%d5%a5%d5%ac%d5%a5%d6%81-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ab%d5%bd%d5%ab-%d5%ba%d5%a5%d5%bf-2/
https://gorsu.am/news/%d5%bd%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%b6-%d5%a1%d5%b5%d6%81%d5%a5%d5%ac%d5%a5%d6%81-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ab%d5%bd%d5%ab-%d5%ba%d5%a5%d5%bf-2/
https://gorsu.am/news/%d5%bd%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%b6-%d5%a1%d5%b5%d6%81%d5%a5%d5%ac%d5%a5%d6%81-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ab%d5%bd%d5%ab-%d5%ba%d5%a5%d5%bf-2/
https://gorsu.am/news/%d5%bd%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%b6-%d5%a1%d5%b5%d6%81%d5%a5%d5%ac%d5%a5%d6%81-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ab%d5%bd%d5%ab-%d5%ba%d5%a5%d5%bf-2/
https://www.facebook.com/mediacenterarmenia/videos/770097130079546/?epa=SEARCH_BOX
https://gorsu.am/news/%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b6%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%a9%d5%b8%d6%82/
https://gorsu.am/news/%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b6%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%a9%d5%b8%d6%82/
https://gorsu.am/news/%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b6%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%a9%d5%b8%d6%82/
https://gorsu.am/news/%d5%a1%d5%af%d5%bd%d5%a5%d5%ac-%d5%a2%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%81%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%b8%d5%b6-%d5%ad%d5%a1/
https://gorsu.am/news/%d5%a1%d5%af%d5%bd%d5%a5%d5%ac-%d5%a2%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%81%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%b8%d5%b6-%d5%ad%d5%a1/
https://gorsu.am/news/%d5%a1%d5%af%d5%bd%d5%a5%d5%ac-%d5%a2%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%81%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%b8%d5%b6-%d5%ad%d5%a1/
https://gorsu.am/news/%d5%a1%d5%af%d5%bd%d5%a5%d5%ac-%d5%a2%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%81%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%b8%d5%b6-%d5%ad%d5%a1/
https://gorsu.am/news/%d5%a1%d5%af%d5%bd%d5%a5%d5%ac-%d5%a2%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%81%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%b8%d5%b6-%d5%ad%d5%a1/
https://gorsu.am/news/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%85%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d6%86%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a3%d5%ba%d5%b0-%d1%80%d0%b0%d1%83-ufar/
https://gorsu.am/news/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%85%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d6%86%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a3%d5%ba%d5%b0-%d1%80%d0%b0%d1%83-ufar/
https://gorsu.am/news/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%af%d6%85%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d6%86%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a3%d5%ba%d5%b0-%d1%80%d0%b0%d1%83-ufar/
https://gorsu.am/news/%d5%a7%d6%80%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%bd-heritag-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%ab-%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d5%a4/


 

122 
 

Gorsu.am

m 

 

    ԳՊՀ 2018-2019 ուստարվա հաշվետվություն 

%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%ab-
%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-

%d5%b4%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d5%a4/ ,https://gorsu.am/news/%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d5%ab-
%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%b6-
%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-

%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%ab-%d5%b4/, ապահովել 

բազմաթիվ համատեղ ծրագրերի ու նախաձեռնությունների իրականացումըֈ 

         2018-2019 ուստարում բաժինը ստացել է հանրային միջոցառման կազմակերպման և 

լուսաբանման 100-ից ավելի հայտ գործընկեր կազմակերպություններից, հանրապետության և 

տարածաշրջանի տարբեր հասարակական կազմակերպություններից, կրթագիտական 

կենտրոններից, թերթերից, ամսագրերից ու հանդեսներիցֈ 

 

Աղյուսակ 1․Հանրային միջոցառումների աղյուսակ 

Բովանդակություն Քանակ 
121 

Միջազգային, հանրապետական 
գիտաժողովներ, ՈՒԳԸ նստաշրջաններ, 
գիտական նվաճումներ 

6 

Բուհական առօրյան ներկայացնող լրահոս 
(դասընթացներ, քննարկումներ) 

75 

Ամենամյա միջոցառումներ (ուսանողական 
տոմսերի, շնորհակալագրերի, դիպլոմների 
հանձնման արարողություններ), տոներ, 
հիշատակի օրեր 

 

33 

Միջազգային համագործակցություն 
շրջանակներում 

7 

 

15. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 Սոցիալական ծրագրերը համալսարանի զարգացման պլանի կարևորագույն բաղկացուցիչն 

են և ուղղված են սոցիալական ինֆրակառուցվածքների զարգացմանը: 

 

15.1. Ուսումնական մասնաշենքերի հիմնական և ընթացիկ վերանորոգում, կենսաապահովման 

համակարգեր, սանհիգիենիկ պայմանների ապահովում և բարեկարգում 

 

15.1.1. Ընթացկ վերանորոգման աշխատանքներ 

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում համալսարանում իրագործվել են որոշակի ընթացիկ 

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՝ 

դիտահորից 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 է չորս լսարան:  

  - Թիվ 1 մասնաշենքում ուժեղ քամու կողմից վնասված 30 քառ. մ տանիքը վերանորոգվել է, 

թիթեղապատվել ու ներկվել:  

- Թարմացվել են թիվ 1 մասնաշենքի տանիքի մետաղյա կապերը: 

https://gorsu.am/news/%d5%a7%d6%80%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%bd-heritag-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%ab-%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d5%a4/
https://gorsu.am/news/%d5%a7%d6%80%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%bd-heritag-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%ab-%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d5%a4/
https://gorsu.am/news/%d5%a7%d6%80%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%bd-heritag-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%ab-%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d5%a4/
https://gorsu.am/news/%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d5%ab-%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%b6-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%ab-%d5%b4/
https://gorsu.am/news/%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d5%ab-%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%b6-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%ab-%d5%b4/
https://gorsu.am/news/%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d5%ab-%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%b6-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%ab-%d5%b4/
https://gorsu.am/news/%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d5%ab-%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%b6-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%ab-%d5%b4/
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- Գրադարանի երկրորդ հարկում գտնվող երկու լսարանների՝ վթարային վիճակում գտնվող 

չորս փայտե պատուհանները փոխարինվել են մետաղապլաստիկ 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 նյութեր – 842,9 հազար դրամ  

 Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր – 1622,9 հազար դրամ 

 Շենքերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ – 7000,0 հազար դրամ 

 Վարչական սարքավորումներ և արտադրատնտեսական գույք – 1447,3 հազար դրամ  

 Տրանսպորտային նյութեր – 2296,5 հազար դրամ 

 Շենքերի հիմնանորոգում (նախագծահաշվարկային աշխատանքներ) – 4600,0 հազար դրամ 

 

15.2. Կենսաապահովման համակարգեր 

    15.2.1. Ջրամատակարարում և ջրահեռացում 

Համալսարանի բոլոր մասնաշենքերը ապահովված են մշտական խմելու ջրով: Տարվա 

ընթացքում իրագործվող սպասարկման և մասնակի նորոգման աշխատանքների շնորհիվ 

ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերը գործում են անխափան ռեժիմով: 

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համար ծախսը կազմել է 723,7 հազ. դրամ, նախորդ տարվա   

682,0 հազար դրամի դիմաց: Այստեղ ծախսի մեծացումը հիմնականում պայմանավորված է հին, 

մաշված խողովակների վթարային դեպքերի աճով: 

   

 15.2.2. 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 49357 կվտ էլեկտրաէներգիա՝   

1975,81 հազ. դրամ գումարով, նախորդ տարվա 58383 կվտ-ի դիմաց, 2359,1 հազար դրամ գումարով, 

որը հիմնականում պայմանավորված է տաք եղանակներով, ինչի 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 և գրադարանի մասնաշենքերը: Նշված մասնաշենքերից լիարժեք ջերմաստիճանային 

պայմաններ չի ապահովվում թիվ 2 ուսումնական մասնաշենքում՝ կախված շենքի պատուհանների 

և դռների անորակ վիճակի հետ, այդ պատճառով որոշ լսարաններում օգտագործում ենք 

էլեկտական տաքացուցիչներ: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում համալսարանում ծախսվել է 38,33 հազար մ3 գազ՝ 5327,18   

հազ. դրամ գումարով, նախորդ տարվա 36.48 հազար մ3-ի գազի դիմաց, որը կազմել է 5070,72 հազար 

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

կտրվածքով ավելի մեծ ժամանակահատված են աշխատալ կաթսայատները: 
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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 և կանաչապատման աշխատանքներ: 

Նախատեսվող աշխատանքներ 

Ուսումնական նորմալ պայմանների ապահովման գործում կարևորվում է   թիվ 2 

ուսումնական մասնաշենքի հիմնանորոգման աշխատանքները, որի շինարարական 

աշխատանքները նախատեսված են 2020թ. սկզբից: Հրատապ է նաև միջոցներ գտնել և որոշակի 

վերենորոգման աշխատանքներ կատարել նախկին գիշերօթիկ դպրոցից համալարանին 

հատկացված մասնաշենքում, որպեսզի կարողանանք թիվ 2 մասնաշենքի նորոգման ժամանակ այդ 

մասնաշենքում կազմակերպել դասեր: 

 Վերանորոգման որոշակի աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտություն կա 

համալսարանի գրադարանի մասնաշենքում, ճաշարանում: Այս ուսումնական տարում, ինչպես 

անցած տարում, չի հաջողվել աշխատացնել ուսանողական ճաշարանը, չնայած նախարարությունն 

էլ է փորձել վարձավճարով տրամադրել որևէ կազմակերպությոան: 

 

16. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 2019թ. ճշտված եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվը և նրա կատարողականը 

16.1.  2019թ. եկամուտների նախահաշիվը և նրա կատարողականը 

Հաշվետու տարում համալսարանն իր ֆինանսատնտեսական գործունեությունն 

իրականացրել է ինչպես պետական բյուջեից ստացվող միջոցների, այնպես էլ արտաբյուջեից 

ստացվող միջոցների հաշվին:   

Աղյուսակ 1–ում բերված է Գորիսի պետական համալսարանի 2019թ. եկամուտների ճշտված 

նախահաշիվը և դրա կատարողականը`  

                           

Աղյուսակ 1.              Գորիսի պետական համալսարանի 2019թ-ի եկամուտների Ճշտված   

նախահաշիվը և կատարողականը (հազ. դրամ) 

հ/հ Եկամտի անվանումը 
Տարեկան 

նախահաշիվ 
Կատարողական % 

1. Դրամական  միջոցների մնացորդը տարեսկզբին 60149.4 60149.4 100.0 

2. Ընթացիկ տարվա  մուտքեր, այդ թվում 304159.4 312294.9 102.7 

2.1 Պետական  բյուջեից,այդ թվում՝ 67533.6 67533.6 100.0 

2.1.1 
Ընթացիկ   դրամաշնորհներ ստացված պետական 

բյուջեից, այդ թվում 
62933.6 62933.6 100.0 

2.1.1.1 Ուսման վարձ 45945.9 45945.9 100.0 

2.1.1.2 Կրթաթոշակ 4161.4 4161.4 100.0 

2.1.1.3 Գիտ. թեմաների ֆինանսավորում 12826.3 12826.3 100.0 

2.1.2 
Կապիտալ դրամաշնորհներ ստացված պետական  

բյուջեից 
4600.0 4600.0 100.0 
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2.2 Արտաբյուջետային  եկամուտներ,այդ թվում՝ 236625.8 244761.3 103.4 

2.2.1 Վճարովի  ուսուցում 231566.1 242097.4 104.5 

2.2.2 
Միջազգային կազմակերպություններից ստացված 

դրամաշնորհներ 
2059.7 0 0 

2.2.3 Այլ աղբյուրներից ստացվող եկամուտներ 3000.0 2663.9 88.8 

3 Ընդամենը  եկամուտներ 364308.8 372444.3 102.2 

 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ից, 2019թ.-ին պետական բյուջեով նախատեսվել էր 67533.6 

հազ. դրամ, այդ թվում՝ ուսման վարձ՝ 45945.9 հազ. դրամ (ներառում է վճարովի համակարգի ՀՀ 

օրենքով սահմանված արտոնություններ ունեցող ուսանողների ուսման վարձի լրիվ 

փոխհատուցումը` 4319.0 հազ. դրամ, սոցիալապես անապահով ընտանիքների ուսանողների 

ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումը`6578.0 հազ. դրամ դրամ), կրթաթոշակ՝ 4161.4 հազ. 

դրամ, գիտ. թեմաների ֆինանսավորում՝ 12826.3 հազ. դրամ: Վերջինս  իր մեջ ընդգրկում է «Սյունիքի  

նյութական և հոգևոր ժառանգությունը» ծրագրի իրականացման  համար 11426.3 հազ.դրամ,ինչպես  

նաև ծրագրի մեջ ներգրավված գիտաշխատողների գիտական աստիճանի համար տրվող 

հավելավճարների վճարման պարտավորությունները(3 թեկնածու և 1 դոկտոր)`գումարով 1400.0 

հազար դրամ: Ֆինանսավորումն իրականացվել  է  միջին տարեկան 67 պետպատվերային  և ուսման  

վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ արտոնություններ ունեցող միջին տարեկան 18 ուսանողների  

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

սովորող 57 ուսանողի: 2019թ. պետական բյուջեից շենքային պայմանների բարելավման նպատակով 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության և ԳՊՀ-Ի 

միջև կնքվել էր պայմանագիր 6800.0 հազ. դրամի չափով, բայց գնումների գործընթացում 2200.0 հազ. 

դրամի խնայողություն է կատարվել, որը ֆինանսական տարվա վերջին վերադարձվել է պետական 

բյուջե: Ընդհանուր առմամբ պետբյուջետային ֆինանսավորման պլանը   կատարվել է 100%-ով:  

Ճշտված նախահաշվով արտաբյուջետային մուտքերը տարվա ընթացքում պլանավորվել էր 

236625.8 հազ. դրամ, կատարողականը կազմել է 103.4%, կամ 244761.3 հազ. դրամ: Նշենք, որ այդ 

մուտքերը ներառում են ինչպես վճարովի ուսուցումից ստացված մուտքերը 242097.4 հազ. դրամ, 

այնպես էլ այլ աղբյուրներից ստացված մուտքերը` 2663.9 հազ. դրամ: Վճարովի ուսուցման գծով 

կատարողականը կազմել է 104.5 %: Դա պայմանավորված է օրենքով՝ տարվա ընթացքում 

ուսանողների ուսման վճարների ըստ ամիսների մուծման հնարավորության ընձեռնման հետ, որը 

2019թ. տարեսկզբի նախահաշվի կազմման ժամանակ դեռևս հայտնի չէր: Ուստի տարեվերջի 

ճշտված նախահաշվով պլանավորվել էր ուսման վարձ 40%-ի չափով, մուտքերի պլանը նվազեցվել 

էր: Սակայն վճարովի ուսուցման համակարգում կատարողականը համարյա մոտեցավ տարեսկզբի 

նախահաշվով նախատեսված մակարդակին: Արտաբյուջետային ընթացիկ մուտքերի մեջ վճարովի 

ուսուցումից մուտքերը կազմել են 98,9%, միջազգային դրամաշնորհներից 0 %,1.1 %-ը բաժին է ընկել 

այլ աղբյուրներից ստացվող մուտքերին: 

 

          Աղյուսակ 2.  2019թ. այլ աղբյուրներից ստացված մուտքերն ըստ իրենց կազմի և կառուցվածքի 

 Այլ  աղբյուրներից  ստացված  ընթացիկ  մուտքեր Գումարը, 

հազ.դրամ 

Կառուցվածքը,% 

1 

 

Տարածքի սպասարկման  վճար (Յուքոմի և  Վեոն  

Արմենիա ՓԲԸ-ի կողմից) 

1527.8 57,3 

2 Ընդունելությունից հավաք.գումար 772,0 29,0 

3 Վճարովի վերապատրաստումներից մուտքեր  160,0 6.0 

4 Այլ  մուտքեր 204,1 7.7 

 Ընդամենը 2663.9 100.0 
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Արտաբյուջետային մուտքերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ֆինանսական 

միջոցների գերակշիռ մասը գոյանում է ուսման վարձերից: ԳՊՀ-ն հիմնական ուսումնական 

գործունեությունից ստացվող մուտքերից բացի այլ կայուն ֆինանսական ներհոսքեր չունի: Ընթացիկ 

տարում միջազգային դրամաշնորհների գծով բուհը գումարներ չի ստացել: 

Դրամական միջոցների մնացորդի հետ միասին համալսարանի ընդհանուր նախահաշվային 

եկամուտը կազմել է 364308,8 հազ. դրամ, փաստացի եկամուտները կազմել են ընդամենը 372444.3 

հազ. դրամ: Եկամուտների կատարողականը կազմել է 102.2%:  

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

ընթացիկ մուտքերից բյուջետային ֆինանսավորումը կազմել է 18,1 %, նախորդ տարվա 17.4%-ի 

փոխարեն, արտաբյուջետային միջոցները`65,7%, նախորդ տարվա 61.7%-ի փոխարեն, իսկ 

դրամական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին` 16,2%, նախորդ տարվա 20.9%-ի փոխարեն:    

 

 

Գծ.1   2019թ. -ի եկամուտների կատարողականի գրաֆիկական պատկերը 

 

 
 

Աղյուսակ 3-ում բերված է 2015-2019թթ. ընկած ժամանակահատվածում եկամուտների փոփոխման 

դինամիկան:         

 

Աղյուսակ 3.  Եկամուտների փոփոխման դինամիկան 2015-2019թթ. 

N  2015 2016 2017 2018 2019 

1. 
Դրամական  միջոցների մնացորդը 

տարեսկզբին 

51187.7 

13.6% 

46454.5 

11.4% 

60652.2 

15.5% 

80825.4  

20.9% 

60149.4 

16,1% 

2. Ընթացիկ տարվա  մուտքեր, այդ թվում 325004.1 359288.0 331049.0 306457.4 312294.9 

2.1 Պետական  բյուջեից, այդ թվում 
65451.3 

17.4 

66995.6 

16.5% 

70268.4 

17.9% 

67518.4    

17.4% 

67533.6 

18,1% 

2.1.1 Ուսման վարձ 47564.6 49786.8 53442.8 51641.0 45945.9 

2.1.2 Կրթաթոշակ 4294.8 4766.2 5133.0 4855.5 4161.4 

2.1.3 Գիտ. թեմաների ֆինանսավորում  12841.9 12442.6 11692.6 11021.9 12826.3 

2.1.4 
Կապիտալ դրամաշնորհներ ստացված 

պետական բյուջեից 
0,0 0,0 0,0 0,0 4600,0 

2.2 
Արտաբյուջետային եկամուտներ,  

այդ թվում 

259552.8 

69.0 

292292.4 

72.1% 

260780.6 

66.6% 

238939  

61.7% 

244761.3 

65,7% 

2.2.1 Վճարովի ուսուցում 240558.2 253613.5 241726.5 231136.5 242097.4 
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 2019թ.տարեսկզբի 60149.4 հազ. դրամ մնացորդի մեջ միջազգային կազմակերպություններից 

ստացված դրամաշնորհների գծով մնացորդը կազմել է 3334,3 հազ. դրամ, որն ընդամենը 

եկամուտների մեջ կազմում է 0.9 %: Մնացորդի մնացած 56815,1 հազ. դրամը վճարովի ուսուցման 

գծով միջոցներն են, որոնք փոխանցվել են 2018թ.-ից 2019թ. և կազմում են ընդամենը եկամուտների 

15.3%: 2019թ. -ի եկամուտների ընդհանուր կառուցվածքում 18.1% –ը բաժին է ընկնում 

բյուջետայինֆինանսավորմանը, 81.9%-ը արտաբյուջետային մուտքերին: 2018-2019թթ. 

եկամուտների առանձին տեսակների կառուցվածքը ընդամենը եկամուտների մեջ բերված է 

աղյուսակ 4-ում: 

 

Աղյոսակ 4.  2018-2019թթ. փաստացի եկամուտների առանձին տեսակների կառուցվածքը ընդամենը 

եկամուտների մեջ 

N Եկամտի  տեսակը 2018 2019 

1 Բյուջետային  եկամուտներ 17,40% 18.10% 

1.1 Պետ. պատվերով սովորող ուսանողների  

ծախսերի  հատուցում 

11.80% 10.50% 

1.2 Այլ բյուջետային  մուտքեր 5.60% 7.60% 

2 Արտաբյուջետային  եկամուտներ 82.6% 81.9% 

2.1 Ուսանողների  վարձավճարներ 76.50% 80.30% 

2.2 Դրամաշնորհներ 5,10% 0,9% 

2.3 Վճարովի դասընթացներ/վերապատրաստում/ 0,0% 0,03% 

2.4 Այլ մուտքեր 1.0% 0,67% 

 

2015-2019թթ-ին պետական բյուջից ֆինանսավորվող ուսման վարձի փոփոխման դինամիկան 

բերված է հետևյալ աղյուսակում` 

 

Աղյուսակ 5. 2015-2019թթ. -ին պետական բյուջից ֆինանսավորվող ուսման վարձի 

փոփոխման դինամիկան 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Պետ.պատվերային  

ուսանողների 

ուսման  վարձ 

38257.5 40366.8 43369.6 40954.2 35048.9 

ՀՀ օրենքներով 

սահմանված 

արտոնություններ  

ունեցող  

ուսանողների   

ուսման վարձի լրիվ  

փոխհատուցում 

5675.6 5600.0 5519.7 4653.3 4319.0 

Մասնակի  

փոխհատուցում 

3631.5 3820.0 4553.5 6033.5 6578.0 

Պետպատվերային 

ուսանողների  միջին  

71 80 82 77.6 67 

2.2.2 
Միջազգային կազմակերպություններից 

ստացված դրամաշնորհներ 
5505.6 32089.5 11373,4 3965.5 0.0 

2.2.3 Այլ աղբյուրներից ստացվող եկամուտներ 13489.0 6589.4 7680,7 3837,0 2663.9 

 Ընդամենը  եկամուտներ 376191.8 405742.5 391701.2 387282.8 372444.3 
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տարեկան  քանակ 

 Միջին տարեկան 1 

պետպատվերային  

ուսանողին ընկնող  

ֆինանսավորման  

չափ 

538.8 504.6 528.9 527.8 523.1 

 

Եկամուտների ընդհանուր կառուցվածքում 80.3 %-ը բաժին է ընկնում վճարովի ուսուցումից 

ստացված մուտքերին: 2019թ. արտաբյուջետային միջոցներից ուսանողների զեղչերի գումարները 

կազմել են 16533.0 հազ. դրամ (329 ուսանող): Բացի դրանից պետության կողմից ուսանողական 

նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցում է տրամադրվել 6578.0 հազ. դրամի (57  

ուսանող): 

 

16.2   2019թ. ծախսերի նախահաշիվը և կատարողականը 

 

Աղյուսակ 6. Գորիսի պետական համալսարանի 2019թ. ծախսերի նախահաշիվը և 

կատարողականը (հազ. դրամ) 

 

N Ծախսի անվանումը Տնտեսագիտական 

ծածկագիրը 

 

նախահաշիվ կատարողայկան % 

1 Աշխատողների 

աշխատավարձեր և 

հավելավճարներ 

 411100 266800.0 263588.8 98.8 

2. Էներգետիկ 

ծառայություններ 
421200 7008.4 6183.6 88.2 

3. Կոմունալ ծառայություններ 421300 751.4 748.6 99.6 

4. Կապի ծառայություններ 421400 1301.1 1294.7 99.5 

5. Ապահովագրական ծախսեր 421500 72.0 69.0 95.8 

6. Ներքին գործուղումներ 422100 2297.3 2290,3 99.7 

7. Համակարգչային 

ծառայություններ 

423200 851.8 851,8 100.0 

8. Աշխատակազմի 

մասնագիտական 

զարգացման 

ծառայություններ 

423300 50.0 50.0 100.0 

9. Տեղեկատվական 

ծառայություններ 

423400 2985.0 2972,9 99.6 

10. Կենցաղային և հանրային 

սննդի ծառայություններ 

423600 755.2 755.2 100.0 

11. Ներկայացուցչական 

ծախսեր 

423700 178.0 176,0 98.9 

12. Ընդհանուր բնույթի այլ 

ծառայություններ 

423900 973.8 941.2 96.7 

13. Մասնագիտական 

ծառայություններ 

424100 2145.9 2144.1 99.9 

14. Շենքերի և կառույցների 

ընթացիկ նորոգում և 

պահպանում 

425100 7150.1 7000,0 97.9 
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15. Մեքենաների և 

սարքավորումների 

ընթացիկ նորոգում և 

պահպանում 

425200 29.0 29.0 100.0 

16. Գրասենյակային նյութեր և 

հագուստ 

426100 962.4 842.9 87.6 

17. Տրանսպորտային նյութեր 426400 2390.0 2296.5 96.1 

18. Առողջապահական և 

լաբորատոր նյութեր 

426600 200.0 199.0 99.5 

19. Կենցաղային և հանրային 

սննդի նյութեր 

426700 1622.9 1622.9 100.0 

20. Հատուկ նպատակային այլ 

նյութեր 

426900 2329.3 2329.3 100.0 

21. Կրթական, մշակութային և 

սպորտային նպաստներ 

բյուջեից 

472700 4251.4 4251.4 100.0 

22. Այլ նպաստներ բյուջեից 472900 600.0 600.0 100.0 

23. Նվիրատվություններ այլ 

շահույթ չհետապնդող 

կազմակերպություններին 

481900 500.0 500.0 100.0 

24. Այլ հարկեր 482200 8200.0 8200.0 100.0 

25. Պարտադիր վճարներ 482300 1105.1 1042,7 94.4 

26. Շենքերի և շինությունների 

կապիտալ վերանորոգում 

511300 4600.0 4600,0 100 

27. Վարչական 

սարքավորումներ 

512200 1449.0 1447.6 99.9 

28. Ոչ նյութական հիմնական 

միջոցներ 

513200 2743.3 2743,3 100 

  Ընդամենը  ծախսեր   324302.4 319770.6 98.6 

 

 

 Մնացորդը 31.12.2019թ 

 / Այլ ծախսեր/ 
486100 42206.4 52673.70 

   124.8 

 

2019թ. ճշտված նախահաշվով պլանավորվել էին 324302.4 հազ. դրամի ծախսեր (առանց 4861 

ծածկագրով՝ «Այլ ծախսեր» հոդվածի, որտեղ պահում ենք կայունացման  ֆոնդին ուղղվող գումարը): 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 7-ից, 2019թ.-ի դրամարկղային ծախսը կազմել է 319770.6 հազ. դրամ: 

Ծախսերի կատարողականը կազմել է 98.6%: 2019թ. ամբողջ բյուջեի մեջ առանձին ծախսային 

հոդվածների գծով փաստացի հատկացումների բաժինը արտահայտված %-ներով ունի հետևյալ 

պատկերը՝ 

 

Աղյուսակ 7. Ծախսային առանձին տեսակների տեսակարար կշիռը ընդամենը եկամուտների մեջ 

N Ծախսի անվանումը 2018 2019 

1 Աշխատավարձ 66,8% 70.8% 

2 Կոմունալ ծախսեր 3.1% 2.2% 

3 կրթաթոշակ 1,3% 1.1% 

4 Հարկեր,պարտադիր 

վճարներ 

4,5% 2,5% 



 

130 
 

Gorsu.am

m 

 

    ԳՊՀ 2018-2019 ուստարվա հաշվետվություն 

5 Շենքերի ընթացիկ և 

կապիտալ վերանորոգմանն  

ուղղված  ծախսեր 

0,2% 3,4% 

6 Այլ կապիտալ ծախսեր/Ոչ 

ընթացիկ նյութական և ոչ 

նյութական  ակտիվներ/ 

3,8% 1.1% 

7 Ընթացիկ  գործունեության 

այլ  ծախսեր 

4,8% 4,8% 

8 Կայունացման ֆոնդին 

ուղղվող միջոցներ 

15,5% 14,1% 

 Ընդամենը 100% 100% 

 

2019թ. շենքերի ընթացիկ և կապիտալ վերանորոգմանն ուղղված ծախսերի մասնաբաժինը 

ավելացել է 3.2 %-ով: Բուհը սեփական, ինչպես նաև պետբյուջեից հատկացված միջոցների հաշվին 

փորձել է աստիճանական լուծում տալ ենթակառուցվածքների բարելավմանն ու պահպանմանը: Այլ 

կապիտալ ծախսեր հոդվածով 2019թ.-ին 2018թ.-ի համեմատ հատկացումների մասնաբաժինը 

նվազել է 2,7%-ով: 2018թ. բուհի սարքավորումների ռեսուրսային բազան հիմնականում համալրվել է 

LNSS և HERITAG դրամաշնորհային ծրագրերից ստացված միջոցների հաշվին: 2019թ.-ին սեփական 

միջոցներով  ձեռք է բերվել և գործարկվել է «ՀԾ-Ձեռնարկություն» հաշվապահական ծրագիրը, որը 

կապված է CLIENT TREASURY գանձապետական ծրագրի հետ:   

Հաշվետու տարում եկամուտների և ծախսերի համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս 

հետևյալը. 

 2019-ի տարեսկզբի մնացորդ` 60149.4 հազ. դրամ 

 ընթացիկ տարվա մուտքեր` 312294.9 հազ. դրամ 

 ընթացիկ տարվա ծախսեր 319770.6 հազ. դրամ 

 ընթացիկ տարվա ծախսերի գերազանցումը եկամուտների նկատմամբ 7475.7 հազ. 

դրամ: 

 2019թ.-ի տարեվերջի մնացորդը`52673.7  հազ. դրամ 

 

Աշխատավարձերի դինամիկան համալսարանում  

Յուրաքանչյուր բուհի հիմնական նպատակը կրթության բարձր որակի ապահովումն է: Այն 

ուղղակիորեն կապված է դասախոսների աշխատանքի վարձատրության մակարդակից:  Կապված 

վերջին տարիների ֆինանսական դժվարությունների հետ, 2013թ.-ից մինչև 2018թ. ապրիլի 1-

ըաշխատավարձերի բարձրացում չի կատարվել: 2018թ. ապրիլի 1-ից աշխատավարձը բարձրացվել 

է 10 %-ով: Պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատավարձերը ըստ տարիների հետևյալն է` 

 

Աղյուսակ 8. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատավարձերը ըստ տարիների 

 

 

Պաշտոն 01.01.2015 01.09.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Պրոֆեսոր 211263 212000 213500 234850 234850 

Գիտությունների դոկտոր,  

դոցենտ 
179073 180000 181500 197650 

 

197650 

Գ/թԴոցենտ 159073 160000 161500 177650 177650 

Դասախոս 119535 120000 121500 133650 133650 

Գիտությունների թեկնածու 

ասիստենտ 
133107 134000 135500 148050 

 

 

148050 

Ասիստենտ 123107 124000 125500 138050 138050 
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2018-2019թթ. հաշվակված աշխատավարձը ըստ կազմի և կառուցվածքի բերված է աղյուսակ 

8-ում: Աղյուսակից երևում է, որ 2019թ.-ին 2018թ-ի համեմատ աշխատավարձի ֆոնդն  աճել է 5048.7  

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

տարեկան հավելյալ վճար՝ 13-րդ աշխատավարձ՝ 14873.7 հազար դրամ ընդհանուր  գումարով: 

Գործընթացը շարունակվել է նաև 2019թ.-ին, վճարվել է 14520,3 հազար դրամ տարեկան հավելյալ 

վճար: 

 
Աղյուսակ 9. 2018-2019թթ. հաշվարկված աշխատավարձը ըստ կազմի և կառուցվածքի 

(հազ. դրամ) 

Աշխատավարձերի  

տեսակները 

2018 

Գումար 

% 2019 % Շեղումը 

ըստ  

գումարի 

Շեղումը ըստ  

%-ի 

Պրոֆեսորադասախոսական 110714.2 43.4 111128.3 42.7 414,1 -0.7 

Վարչական 40627.8 15.9 48478.4 18.6 7850,6 2.7 

Ուսումնաօժանդակ 19436.5 7.6 19267.6 7,4 -168.9 -0.2 

Սպասարկող 37200.0 14.6 37220.5 14.3 20.5 -0.3 

Պարգևատրություն 18458.1 7.2 18096.5 7.0 -361.6 -0.2 

ժամավճար 13523.4 5.3 14149.7 5.4 626.3 0.1 

Գիտական  ծրագիր 9000.0 

 

3.5 9000.0 3.5 0.0 0.0 

Հավելավճար /գիտ.ծրագրի  

շրջանակում/ 

1500.0 0.6 1400.0 0.5 -100,0 -0.1 

Դրամաշնորհային ծրագրերի 

շրջանակում  աշխատավարձ 

4061.6 1.6 866.8 0.3 -3194,8 -1.3 

0.1Ընդունելության 

քննությունների 

682.5 0.3 645.0 0.2 -37.5 -0.1 

                               Ընդամենը 255204.1 100.0 260252.8 100.0 5048.7 0.0 

 
01.01.2020թ.-ի դրությամբ աշխատակազմի 1 հաստիքին ընկնող միջին ամսական  

աշխատավարձը կազմում  է` 

                                                                                                                              Հազ.դրամ 

N Աշխատակազմ Հաստիքների  

քանակ 

Ամսական 

աշխատավարձի  

ֆոնդ 

1հաստիքի 

միջին  

ամսական 

աշխատավարձ 

1 Պրոֆեսորադասախոսական  

կազմ 

57.5 9298.9 161.7 

2 Վարչական  կազմ 22.5 3955,5 175,8 

3 Ուսումնաօժանդակ կազմ 20 1745.3  87.3 

4 Սպասարկող կազմ 33.8 3322.9 98.3 

 
Հիմք ընդունելով 2019թ. նոյեմբերի 19-ին ընդունված ՀՀ օրենքը «Նվազագույն ամսական 

աշխատավարձի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, 2020թ.-ի հունվարի  

մեկից ուսումնաօժանդակ և սպասարկող կազմի աշխատակիցների նվազագույն աշխատավարձը 

սահմանվել է 68000 դրամ: 2018թ. ապրիլի 1-ից բուհը հաղթահարել է օրենքով սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի նախկին 55000 դրամի շեմը՝ վճարելով 62700 դրամ: 
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Եզրակացություններ և առաջարկություններ 

 Բուհի եկամուտների   ընդհանուր կառուցվածքում ամենամեծ տեսակարար կշիռը կազմում 

են արտաբյուջետային եկամուտները: Վերջինիս մեջ վճարովի ուսուցումից ստացված 

մուտքերը կազմում են 98,9%, նախորդ տարվա 96,7%-ի փոխարեն: 

 Նախորդ տարվա համեմատ արտաբյուջետային եկամուտների մեջ վճարովի ուսուցումից 

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

դրամաշնորհային ծրագրերի ավարտին հասնելու հետ: 

 Հիմնական ուսումնական գործունեությունից ստացվող մուտքերից բացի բուհը չունի այլ 

կայուն ֆինանսական ներհոսքեր: 

 Չնայած դրական տեղաշարժեր կան վերապատրաստումների գծով միջոցների ձեռք բերման 

ուղղությամբ/հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենների 

ղեկավարման իրավունք ստանալու հավակնություն ունեցող անձանց    համար/, 

այնուամենայնիվ նրանց տեսակարար կշիռը եկամուտների ընդհանուր կառուցվածքում 

կազմում է ցածր %:  

 2019թ.-ին միջին  տարեկան 1 պետպատվերային ուսանողին ընկնող ֆինանսավորման  չափը  

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

 2019թ.-ին, ինչպես  նաև  նախորդող 5 տարիներին բուհն ունեցել է պետական բյուջեից 

ֆինանսավորվող ընդամենը 1 թեմա հայագիտության  բնագավառում: 

 Աշխատավարձի գծով ծախսերը 2019թ. կազմել են ամբողջ բյուջեի 70,8 %-ը, նախորդ տարվա 

66,8 %-ի փոխարեն:   

 2018թ.  բուհի ռեսուրսային բազայի հարստացումը, ենթակառուցվածքների բարելավումը 

հիմնականում կատարվել է LNSS և HERITAG դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում: 

2019թ.-ին սեփական միջոցներով աստիճանական լուծում է տրվել ենթակառուցվածքի 

պահպանմանն ու բարելավմանը, ուսումնական մասնաշենքերի աստիճանական   

վերանորոգումների միջոցով: Մասնաշենքերի վերանորոգման աշխատանքներ 

պլանավորվել են նաև 2020թ.-ին: 

 

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 2020-

2021 ուս. տարվա ընդունելության պլանի կատարումն ապահովելու համար, 

 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:  
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    ԳՊՀ 2018-2019 ուստարվա հաշվետվություն 

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 

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 ըստ անհրաժեշտության ձեռք է բերվել  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: 

 


