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ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ստեփանակերտի «ԳրիգորՆարեկացի» 

Համալսարանի ՏՏ և բնագիտական 

առարկաների ամբիոնի 

աշխատանքների մասին 
 

²ÙµÇáÝÇ í³ñÇãªԱզիզյան Ժաննա Ռուբիկի 

 

1. Ամբիոնի աշխատակազմի աշխատանքի հիմնական ուղղությունները 
 
ՏՏ և բնագիտական առարկաների ամբիոնի (հետագայում` Ամբիոն) 

աշխատանքի գլխավոր նպատակն է  ժամանակակից տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ոլորտներում բարձր որակավորված մասնագետների 

պատրաստելը` ընդունակ հարմարվելու շուկայական միջավայրի արդի 

պահանջներին:  

Ամբիոնի հիմնական խնդիրները` ուսումնագիտական, ուսումնամեթոդական, 

կազմակերպչական, դաստիարակչական և այլ տեսակի աշխատանքների 

կազմակերպում, որոնք անհրաժեշտ են բարձր որակավորված տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետների համար: 

Ամբիոնը պատրաստում է բակալավրի և քոլեջի շրջանավարտներ: 

Բակալավրի պատրաստումը իրականացվում է առկա և հեռակա կրթական ձևերով: 

 



3 

 

2. ԱՄԲԻՈՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ (2018-19 ուս.տարի) 
 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 ուս.տարվա պրոֆեսորադասախոսականանձնակազմը` ըստ 

տարիքային խմբերի 

 

 

ÐÐ ²½·³ÝáõÝ, Անուն, Հայրանուն Հաստիք ä³ßïáÝ ¶Çï³Ï³Ý 

³ëïÇ×³Ý 

¶Çï³Ï³Ý 

ÏáãáõÙ 

1 Ազիզյան Ժաննա  Ռուբիկի 1226 Ամբիոնի վարիչ - - 

2 Մելքումյան Գոհար Էդուարդի 416 դասախոս - - 

3 Աբրահամյան Լիանա Ռադիկի 338 դասախոս ֆ.մ.գ.թ դոցենտ 

4 Նալբանդյան Գուրգեն Ասատուրի 384 դասախոս ֆ.մ.գ.թ դոցենտ 

5 Միքայելյան Գեղամ Միշայի 1152 դասախոս Տ.գ.թ դոցենտ 

6 Բաղրյան Արմինե Վարդգեսի 1022 դասախոս   
7 Հարությունյան Մարինե 

Գուրգենի 

962 դասախոս   

8 Հարությունյան Իրենա Վազգենի 924 դասախոս Տ.գ.թ դոցենտ 
9 Համբարձումյան Զինա Գրիգորիի 506 դասախոս   
10 Մանասյան Ասյա Շմավոնի 454 դասախոս   
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2018-2019 ուս.տարվա պրոֆեսորադասախոսականանձնակազմը`  

ըստ գենդերային բաշխվածության 
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3. ՈՒՍՈՒՄՆԱ-ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

2018-2019 ուս. տարում ամբիոնը կատարել է իր պարտականությունները և 

ուսումնական, և գիտական աշխատանքների գծով` ցուցաբերելով անհրաժեշտ 

աշխատանքային և կատարողական կարգապահություն:  

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-19 áõë ï³ñáõÙ ³éÏ³ Å³Ù³ù³Ý³Ïն Áëï ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 

·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ 

 

 
 

 ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝª 1664 ժամ 

 ·áñÍÝ³Ï³Ýª 1216ժամ 

 Լաբորատոր՝ 448 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Éë³ñ³Ý³ÛÇÝª 3328 ժամ 
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Կարևորելով որակյալ կադրերով ապահովման խնդիրը՝ամբիոնը 

պարբերաբար վերանայում և արդիականացնում է դասավանդվող առարկաների 

ուսումնական ծրագրերը, ինչպես նաև բակալավրիատի կրթական ծրագրերի 

կառուցվածքը:  

Ամբիոնում իրականացվել են աշխատանքներ, որոնք հիմնականում ուղղված 

են եղել քոլեջի դիպլոմային նախագծերի թեմաների համապատասխանեցմանը ՏՏ 

ժամանակակից խնդիրներին:  

Ամբիոնային նիստերը կազմակերպվել են ըստ քննարկման ենթակա հարցերի 

կարևորության: Վերանայվել և հաստատվել են ինչպես ընթացիկ, կիսամյակային, 

այնպես էլ ավարտական որակավորման (քննությունների) հարցաշարերը:  

 

4. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

Անցած ուսումնական տարում ամբիոնի դասախոսների կողմից հրապարակվել 

են թվով 10 գիտական հոդվածներ: 

Ðñ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏ 

 

1. Նալբանդյան Գուրգեն 

 Րիչչի-կիսասիմետրիկ ենթաբազմաձևություններ ռեգուլյարության 

միավոր ինդեքսով և սինգուլյարության կամայական ինդեքսով  

 Ռիմանյան տարածության մակերևույթների իզոմետրիայի որոշ 

հատկություններ, ԱրՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Պրակ I, 2019 

2. Աբրահամյան Լիանա  

 Характеризация сверхтождеств определенных по равенству, XII Годичная 

научная конференция, посвященная 20-летию РАУ, Երևան, 2018, էջ 5-10: 

 Characterization of hyperitentities defined by the equality and 

Հայկականմաթեմատիկականմիությանտարեկաննստաշրջան, Երևան, 

2018, էջ 9-10: 

 On hyperidentities defined by the ternary asociativity, International 

conference dedicated to the 100th anniversary of Mkhitar Djrbashyan .2018 

3. Միքայելյան Գեղամ 

 Հացահատիկային ագրեգատի տրակտորի ընթացքային մասով 

դեգրադացված հողի փխրիչի բանվորական օրգանի ընտրության 
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հիմնավորումը(Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի 

տարեկան տեղեկագիր): 

4. Հարությունյան Իրենա 

 Методы прогнозирования в педиатрии в республике Арцах 

 Automation control of water in the water system republic Artsakh 

 Разработка информационной системы для хранения и обработки свойств 

научных трудов 

 Optimal model for improving the quality of life of the population in the republic 

of Artsakh 

 

Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչները 

պարբերաբար մասնակցել են հանրապետությունում կազմակերպվող 

գիտաժողովներին: 

 

 

5. ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 

Բոլոր դասախոսները բարեխղճորեն և ժամանակին կատարել են իրենց վրա 

դրված պարտականությունները (հաճախումներ, դասախոսություններ, 

քննություններ, ստուգարքներ, սեմինարներ, կոնսուլտացիաներ)£ 

Ամբիոնը 2018-19 ուս. տարվա առաջինև երկրորդ կիսամյակներում 

լրիվությամբ իրականացրել է համապատասխան ուսումնական պլաններից և 

առարկայական ծրագրերից բխող բոլոր  աշխատանքները: 

Անցած ուսումնական տարվա ընթացքում Ամբիոնի կողմից կազմակերպվել են 

դասալսումներ, որոնք քննարկվել են և դասախոսներին տրվել են  համապատասխան 

առաջարկություններ և հանձնարարականներ դասավանդման որակը բարձրացնելու 

ուղղությամբ£ 

6. ՑԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    

Ամբիոնի դասախոսների մեծ մասը դասավանդում են բնագիտական առարկաներ: 

Ամբիոնը կարիք ունի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի 

մասնագետների:    
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ՏՏ և բնագիտական առարկաների    ³ÙµÇáÝÇ   í³ñÇãª Ժ.Ռ. Ազիզյան 
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ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարանի-ի Մանկավարժության և 

հոգեբանության ամբիոնի 

2018-2019 ուս. Տարվա աշխատանքների  մասին 

 

 

Ø³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý ¨ Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝ  

 

²ÙµÇáÝÇ í³ñÇã`  ÂáíÙ³ëÛ³Ý ²ñÏ³¹Ç ì³ñ¹³ÝÇ Ù³ÝÏ. ·Çï. Ã»ÏÝ., 

åñáý»ëáñիպաշտոնակատար 

 

äñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½Ù 

 

1. ՀարությունյանԳրիգորիՀամբարձումիմանկ.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր 

 2.  ÂáíÙ³ëÛ³Ý ²ñÏ³¹Ç ì³ñ¹³ÝÇ Ù³ÝÏ. ·Çï. Ã»ÏÝ., 

åñáý»ëáñիպաշտոնակատար 

3. ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý ¾ÉÉ³¹³  ¼³í»ÝÇ Ù³ÝÏ. ·Çï. Ã»ÏÝ., ¹áó»Ýï 

4.ԲաղդասարյանԱրմինեՌուբիկիմանկ.գիտ.թեկն.,դոցենտ 

 

 Ամբիոնի աշխատակազմի աշխատանքի հիմնական ուղղությունները                      

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի աշխատանքի գլխավոր 

նպատակն է բարձրորակ կադրերպատրաստելը «Տարրական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա» մասնագիտության գծով:  
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Ամբիոնի հիմնական խնդիրները` ուսումնագիտական, ուսումնամեթոդական, 

կազմակերպչական, դաստիարակչական և այլ տեսակի աշխատանքների 

կազմակերպում, բարձր որակավորված տարրական դպրոցի ուսուցիչների համար:  

Ամբիոնը պատրաստում է միջին մասնագիտական կրթությամբ շրջանավարտներ, 

բակալավրեր և մագիստրանտներ ըստ հետևյալ ուղղությունների 

      .  Դասավանդում տարրական դասարաններում (քոլեջ) 

      .  Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա բակալավրիատ 

      .  Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա մագիստրատուրա 

 

Պատրաստումը իրականացվում է առկա և հեռակա  

ՏՄՄ բակալավրիատ-I-IV կուրս (առկա), I-V կուրս (հեռակա)Տարրական 

մանկավարժություն և մեթոդիկա մագիստրատուրաI-II կուրս, Դասավանդում 

տարրական դասարաններում I- IV կուրս (քոլեջ): 

 

Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարանի Մանկավարժության և 

հոգեբանության ամբիոնի 2018-2019 ուս. տարվա անձնակազմը` ըստ գիտական 

աստիճանի 

 

 գիտությունների թեկնածու –3 

 Գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր - 1 

 Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գենդերային բաշխվածությունը  

 իգական -2 

 արական- 2 

 

 

 

. Ուսումնա-մեթոդական աշխատանք 
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2018-2019 ուս. տարում ամբիոնը  փորձել է կատարել իր 

պարտականությունները ուսումնական և գիտական աշխատանքների գծով` 

ցուցաբերելով անհրաժեշտ աշխատանքային և կատարողական կարգապահություն: 

Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարանի Մանկավարժության և 

հոգեբանություն  ամբիոնի հիմնական թեմատիկ ուղղությունն էր՝ «Բուհական 

կրթական համակարգի բարեփոխումները ԱՀ-ում»:  

Կարևորելով ԱՀ գիտական և կրթական համակարգը որակյալ կադրերով 

ապահովելու խնդիրը` ամբիոնը պարբերաբար վերանայում և արդիականացնում է  

դասավանդվող առարկաների ուսումնական ծրագրերը, ինչպես նաև 

բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերի կառուցվածքը: 

Առաջնորդվելով Որակի ապահովման ազգային կենտրոնի 

հրահանգներով՝Կարևորելով ԱՀ գիտական և կրթական համակարգը որակյալ 

կադրերով ապահովելու խնդիրը` Մանկավարժության և հոգեբանություն ամբիոնը 

պարբերաբար վերանայում և արդիականացնում է  դասավանդվող առարկաների 

ուսումնական ծրագրերը, ինչպես նաև բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 

կրթական ծրագրերի կառուցվածքը: Առաջնորդվելով Որակի ապահովման ազգային 

կենտրոնի հրահանգներով՝ Մանկավարժության և հոգեբանություն ամբիոնը 2018-

2019 ուս տարվա մարտ ամսից որակապես փոփոխել է «Մանկավարժության և 

հոգեբանություն» կրթական մասնագիտական ծրագիրն ու  ուսումնական պլանը 

(մանրամասները՝ ամբիոնի նիստերի արձանագրություններում)։ Ամբիոնը ապահովել 

է «Տարրական մանկավարժություն և հոգեբանություն» (բակալավրիատ) և 

«դասավանդում տարրական դասարաններում» (քոլեջ) բաժինների ուսանողների 

մասնակցությունն Արևմտահայերենի, հայագիտության գիտահետազոտական Յակոբ 

եւ Լուտովիկա Այնթապլեան կենտրոնի դասընթացներին, որտեղ ուսումնասիրվել են 

գրաբար, արևմտահայերեն, արևմտահայ գրականություն, սփյուռքահայ 

գրականություն, հայկական հարցի պատմություն։ Գրաբար, արևմտահայ և 

սփյուռքահայ գրականության դասավանդումն ապահովել են ամբիոնի դասախոսներ 

Է. Մկրտչյանը, Ժ. Բեգլարյանը և Ն. Սիմոնյանը։  
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Ամբիոնի նիստերը կազմակերպվել են ըստ քննարկման ենթակա հարցերի 

կարևորության: 2018-2019 ուս․ տարվա ընթացքում ամբիոնը գումարել է 10 նիստ՝ 

ամբիոնի բոլոր դասախոսներիմասնակցությամբ։ Վերանայվել ու հաստատվել են 

ինչպես ընթացիկ, կիսամյակային, այնպես էլ ավարտական որակավորման  

(քննությունների) հարցաշարերը:  

Ամբիոնը 2018-2019 ուստարվա մարտ ամսից որակապես փոփոխել է 

«Մանկավարժության և հոգեբանություն» կրթական մասնագիտական ծրագիրն ու  

ուսումնական պլանը: 

.Գիտահետազոտական աշխատանք  

2018-2019ուսումնական տարում ամբիոնի դասախոսների կողմից հրատարակվել 

են գիտական հոդվածներ: 

. Վերահսկողական աշխատանքներ 

Ամբիոնը 2018-2019 ուս. տարվա առաջին և երկրորդ կիսամյակներում 

լրիվությամբ իրականացրել է համապատասխան ուսումնական պլաններից և 

առարկայական ծրագրերից բխող բոլոր աշխատանքները: 

Նոր չափորոշիչների հիման վրա ամբիոնի դասախոսների կողմից վերամշակվել 

են դասավանդվող առարկաների առարկայական ծրագրեր:   

Անցած ուսումնական տարվա ընթացքում ամբիոնի կողմից կազմակերպվել են 

դասալսումներ, քննարկվել են դասալսումների արդյունքները, արվել 

համապատասխան առաջարկություններ և հանձնարարականներ դասավանդման 

որակը բարձրացնելու նպատակով:  

 

Մանկավարժության և հոգեբանության  

ամբիոնի վարիչ`       Ա. Թովմասյան 
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ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
 

«Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարանի 

Պատմության ամբիոնի 

 2018-2019 ուս. տարվա 

աշխատանքների մասին 

 

Ամբիոնի վարիչ՝պ.գ.թ.  Լալայան Վահրամ 
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7. Ամբիոնի աշխատակազմի աշխատանքի հիմնական  ուղղությունները 
 

Պատմության ամբիոնի աշխատանքի գլխավոր նպատակն է պատրաստել 

բարձրորակ և մրցունակ կադրեր, որոնք օժտված կլինեն մանկավարժական 

կարողություններով և հմտություններով և կկարողանան մասնագիտական գործունեություն 

իրականացնել հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում և միջին մասնագիտական 

ուսումնարաններում: 

Ամբիոնի հիմնական խնդիրները` ուսումնագիտական, ուսումնամեթոդական, 

կազմակերպչական, դաստիարակչական և այլ տեսակի աշխատանքների 

կազմակերպում, որոնք անհրաժեշտ են բարձր որակավորված մանկավարժների և 

մասնագետների գործունեությունը կազմակերպելու  համար:  

Ամբիոնը պատրաստում է բակալավրեր և մագիստրանտներ 

ըստ  հետևյալ  ուղղությունների. 

 Պատմություն (Հայոց և համաշխարհային պատմություն և դրանց 

դասավանդման մեթոդիկա) 

 Պատմություն 

Պատրաստում և իրականացվում է Մագիստրատուրայում՝ առկաուսուցմամբ 

 

 

2.Ամբիոնի մասին ընդհանուր տեղեկություններ 

Ամբիոնի կադրային ներուժը 
 

 

  2.12018-2019 ուս.տարվապրոֆեսորա-դասախոսական  անձնակազմը` ըստ 

զբաղեցրած   պաշտոնների 

 
ÐÐ ²½·³ÝáõÝ, Անուն, Հայրանուն 

 

 

 

Հաստիք ä³ßïáÝ ¶Çï³Ï³Ý 

³ëïÇ×³Ý 

¶Çï³Ï

³Ý 

ÏáãáõÙ 

1 Լալայան Վահրամ   Ամբիոնի պ.գ.թ.  
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2.2  2018-2019 ուս.տարվա ամբիոնի դասախսների տարեկան ծանրաբեռնվածությունը 

 

Անուն 

ազգանուն 

 Քոլեջ բակալավր մագիստրատուրա   ընդամենը 

Լալայան Վ.   352 314 96 756 

Բալայան Մ. - 186 192 378 

Ավանեսյան Ի. - 240 224 464 

Կարաբեկյան 

Դ. 

- 196 - 196 

Սարգսյան Ա 784 438 160 1382 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 վարիչ 

2 Բալայան Մելանյա  դասախոս պ.գ.թ. դոցենտ 

3 Սարգսյան Ալիկ Թելմանի  Դասախոս 

Վարիչի 

տեղակալ 

  

4 Ավանեսյան Իսկուհի  դասախոս պ.գ.թ.  

5 Կարաբեկյան Դավիթ  դասախոս   

6 Ավագիմյան Վերա  դասախոս   
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3. Ամբիոնի նիստերի պլան 

Առաջին կիսամյակ 
 

Նիստի ամիս Քննարկման 

հարցերը 

Նախապատրաստման 

պատասխանատու 

Նշումներ 

Արձ. N, 

ամսաթիվ 

Օգոստոս 2018-2019 ուս. Տարվա 

ժամաբաշխման մասին 

Վ. Լալայան N 1 

27.08.2018թ. 

 2018-2019 ուս. Տարվա 

աշխատանքային պլանի 

հաստատման մասին 

Վ. Լալայան  

Սեպտեմբեր Ամբիոնում 

դասալուսումները 

կազմակերպելու մասին 

Վ. Լալայան N 2 

20.09.2018 

 

Հոկտեմբեր Թեզերի թեմաների և 

դրանց ղեկավարման և 

կառուցվածքի մասին 

որոշ հարցեր 

Վ. Լալայան N 3 

18.10.2018 

 Ամբիոնում քննարկվել է 

առաջադրված թեզերի 

թեմաները և 

հաստատվել ամբիոնի 

նիստում 

Վ. Լալայան  

Նոյեմբեր Սովորողների 

հաճախելիության և 

ակտիվության հարցերի 

շուրջ 

Վ. Լալայան N 4 

14.11.2018 

Դեկտեմբեր Առաջին կիսամյակի 

արդյունքների 

ամփոփում, 

ուսումնական պլանի 

կատարողական 

հաշվետվություն 

Վ. Լալայան N 5 

21.12.2018 

 Նախապատրաստում 

երկրորդ կիսամյակին 

Վ. Լալայան  
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Երկրորդ կիսամյակ 

Նիստի 

ամիս 
Քննարկման հարցերը Պատասխանատուն 

Նշումներ 

Արձ. N, 

ամսաթիվ 

Փետրվար 2018-2019 ուս. Տարվա  

Շրջանավարտների ամփոփիչ 

ատեստավորման 

նախապատրաստում 

Վ. Լալայան N 6 

06.02.2019 

 Քննական տոմսերի և 

հարցաշարերի 

նախապատրաստում 

Վ. Լալայան  

Մարտ Մասնագիտական կրթական 

ծրագրի վերանայման, 

նորարարացման մասին 

Վ. Լալայան N 7 

    05.03.2019 

 Նոր առարկայակն ծրագրեր և 

ուսումնական պլան կազմելու 

մասին 

Վ. Լալայան  

Ապրիլ Հեռակա ուսուցման 

դասընթացների և 

քննությունների արդյունքների 

մասին 

Վ. Լալայան N 8 

11.04.2019 

 Ավարտական քննությունների 

և աշխատանքների մասին 

Վ. Լալայան  

Մայիս Հայոց պատմություն 

մասնագիտության՝ 2018-2019 

ուս տարվա մագիստրոսական 

թեզերի պաշտպանության 

արդյունքների ամփոփում 

Վ. Լալայան N 9 

20.05.2019 

 Բակալավրի հեռակա բաժնի 

ավարտական քննությունների 

արդյունքների մասին 

Վ. Լալայան  

Հունիս Առարկայական ծրագրերի, 

նկարագրերի, ուսումնական 

պլանի փոփոխությունների 

մասին 

Վ. Լալայան N 10 

27.06.2019 

 2018-2019 ուս. Տարվա ամբիոնի 

հաշվետվողականության 

քննարկում 

Վ. Լալայան  
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4. ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

4.1 Ամբիոնի աշխատակիցների ուսումնամեթոդական հրատարակումները՝ 

 

Ավանեսյան Իսկուհի պ.գ.թ. –Արցախի հանրապետությունը 1991-2007թթ 

(ուսումնական ձեռնարկ), Ստեփանակերտ «Դիզակ պլյուս» հրատարակչություն, 2019թ. 

 

4.2  2018-2019 ուս. տարում  պատմության բաժնի բակալավրիատ և մագիստրատուրա 

ընդունված և ավարտած ուսանողների քանակը՝ 

 

Բակալավրիատ հեռակա ուսուցում 

Ընդունված ուսանողների թիվը Ավարտած ուսանողների թիվը 

15 28 

 

Մագիստրատուրա 

Ընդունված ուսանողների թիվը Ավարտած ուսանողների թիվը 

4 3 

 

 

 

4.3 Դասախոսական կազմի վերապատրաստումներ 
  

Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի պետհավատարմագրված համալսարանը 

Մարտի 1-ից հունիսի 30-ը համալսարանի դասախոսների համար անվճար 

հիմունքներով կազմակերպել է անգլերեն լեզվի իմացության դասընթացներ՝որին 

Պատմության ամբիոնից մասնակցել է դասախոս Ալիկ Սարգսյանը: 

Կարևորելով  որակյալ կադրերով ապահովման խնդիրը՝ամբիոնը պարբերաբար 

վերանայում և արդիականացնում է դասավանդվող առարկաների ուսումնական 

ծրագրերը, ինչպես նաև բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերի 

կառուցվածքը:  
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5. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

5.1 Ամբիոնում քննարկված առաջադրված և հաստատված մագիստրոսական         

թեզեր 

 

Մագիստրոսական թեզի 

անվանումը 

Քննարկման 

նիստ , օր 

                       Կատարողներ 

Մագիստրանտ    Ղեկավար 

ԼՂՀ անկախության 

գործընթացը 

 

  18.10.2018 

 

Եսայան Գրետա 

 

Սարգսյան Ա. 

Հայոց Մեծ եղեռնի 

լուսաբանումը օտարերկրյա 

գործիչների 

աշխատություններում 

  18.10.2018 Այխանյան 

Մարիամ 

Բալայան Մ. 

պ.գ.թ. 

Իրադրությունը Արցախում 

1991-1994թթ. 

  18.10.2018 Լալայան Նունե Սարգսյան Ա. 

    

 

5.2  Գիտական հոդվածներ և գիտաժողովներ 

   Գիտական հոդված    Գիտաժողով 

Ավանեսյան Իսկուհի 

պ.գ.թ. 

1991-1994թթ. 

ռազմագործողությունների 

ժամանակ թիկունքի 

կանանց ունեցած 

դերակատարությունը 

 

Տպագրված է՝ Ստեփ. 2018 

 

§Հայոց պետականության 

անցյալը, ներկան և 

ապագան¦միջազգային 

երիտասարդական 

գիտաժողով՝ 2018թ. 

սեպտեմբերի 13-16: 

 

 Քերոլայն Քոքսի 

բարոյական և քաղաքական 

աջակցությունն Արցախի 

հանրապետութհանը 

Ղարաբաղյան շարժման 

30-ամյակին նվիրված 

միջազգային գիտաժողով՝  
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պատերազմի օրերին և 

հետագայում 

Տպագրված է՝ 2018թ. 

 

2018թ.մարտի 15 

 

Լալայան Վահրամ     

պ.գ.թ. 

«Նարեկի» 

խորհրդաբանություն 

արտացոլումը 

միջնադարյան լուծմունքի 

չորս խմբագրություններում 

«Գրիգոր Նարեկացի» 

համալսարանի 

«Դպրատուն» հոդվածների 

ժողովածու 2019թ. 

«Անաղարտ պահենք հայոց 

լեզուն» թեմայով 

գիտաժողով 

«Մեսրոպ Մաշտոցի» 

անվան մատենադարանի 

«Գանձասարի» 

մասնաճյուղ 

2019թ. մայիսի 27 

Սարգսյան Ա. Ապրիլյան պատերազմի 

պատմական 

նշանակությունը 

«Մեր պատանիների 

սխրանքները ապրիլյան 

պատերազմում» թեմայով 

գիտաժողով 

«Գրիգոր Նարեկացի» 

համալսարան մայիսի 1 

 ԼՂԻՄ տնտեսական կըանքի 

առանձնահատկությունները 

1923-1988թթ 

«Գրիգոր Նարեկացի» 

համալսարանի 

տնտեսագիտության 

ամբիոնի կողմից 

կազմակերպված 

գիտաժողով,2019 հունիս 

«Արցախի անցյալը ներկան 

և ապագան» թեմայով 

գիտաժողով 

6. Առաջարկություններ 

 Պատմության ամբիոնի նպատակն է՝ ապահովել «Պատմություն» 

մասնագիտական կրթական ծրագրի իրականացումը և պատրաստել որակյալ 

մասնագետներ: Այս նպատակի իրականացման համար անհրաժեշտ է պարբերաբար 

թարմացնել և կատարելագործել ուսումնական, գրադարանային և այլն օժանդակ 

ռեսուրսները: 
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 Ըստ այդմ առաջարկվում է ՝ 

համալսարանի գրադարանը համլրել մասնագիտական առաջին անհրաժեշտության 

ինչպես նաև արդի գրականությամբ, 

Ստեղծել համակարգիչներով  կահավորված էլեկտրոնային սենյակ-գրադարան, որը 

ավելի արդյունավետ կդարձնի սպասարկումը, 

Պատմության կաբինետի համար ձեռք բերել կահավորման անհրաժեշտ պարագաներ 

Տեղեկանք 

  Պատմությանամբիոնիգործունեությանմասին 

1. Ամբիոնի տարեկան աշխատանքային  պլանի  առկայությունը- առկաէ 

Ամբիոնի տարեկան  բեռնվածությունը կազմվել և հաստատվելէ   27.08.2018 կայացած   

N 1 նիստին: 

2. Ուսումնական տարվա ընթացքում անցկացված  նիստերի  թիվը- 10 

3. Նիստերում  քննարկված հարցերի  բովանդակային  կազմը` 

ուսումնական  ծրագրերի  քննարկում` 2018-2019 ուս. տարվա  ծրագիր,  

նոր  ուսումնական  առարկայական  ծրագրերի  կազմում, քննարկում 

ուսումնական  պլաններում  լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին 

առաջարկություններ եղել են ուսուցման գործընթացի արդյունավետության 

բարձրացմանն ուղղված  քննարկումներ- մշտապես  կատարվել  են 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամների տարեկան հաշվետվություններ և 

քննարկումներ- իրականացվել են: 

4. Տվյալներ պրոֆեսորադասախոսական կազմի  վերապատրաստման, 

որակավորման բարձրացման, վերաորակավորման  վերաբերյալ- առկա են 

5. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամների մասնակցությունը 

գիտաժողովներին- նշված են 

6. Դասալսումներ, փոխադարձդասալսումներ- իրականացվելեն 

. ուսումնական առարկաների  դրվածքի  ուսումնասիրում- անցկացվելէ 

7. Միջոցառումներ  ուսումնական  գործընթացի  կառավարման և վերահսկողության 

ուղղությամբ- իրականացվել  են 

 

Հաշվետվությունը քննարկվել է Պատմության ամբիոնի նիստում՝ 27.06.2019 

Արձանագրություն N 10 

 

Պատմությանամբիոնիվարիչ ª   պ.գ.թ. Վ.Լալայան 
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ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
 

«Գրիգոր Նարեկացի» Համալսարանի 

ՆԶՊ և ՖԴ ամբիոնի 

 2018-2019 ուս. տարվա 

Աշխատանքների մասին 

 

Ամբիոնիվարիչ՝Բաղրյան Սամվել Եղիշեի 

 

8. Ամբիոնի աշխատակազմի աշխատանքի հիմնական ուղղությունները 
  

ՆԶՊ և ՖԴ ամբիոնի աշխատանքի գլխավոր նպատակն է պատրաստել բարձրորակ 

և բազմապրոֆիլ կադրեր, որոնք կունենան մանկավարժական և մարզչական 

կարողություններ, կտիրապետեն նախնական զինվորական պատրաստության, ֆիզիկական 

դաստիարակությանը և սպորտի բնագավառներին ՝կիմանան ՆԶՊ և ֆիզիկական 

դաստիարակության համակարգին պատակները,խնդիրները, սկզբունքները և  միջոցները: 

ԱՀ հանրակրթական դպրոցներում, մարզադպրոցներում, մարզական 

ընկերություններում և ուժային կառույցների համար բարձր որակավորված 

մասնագետների պատրաստելը` ընդունակ հարմարվելու շուկայական միջավայրի 

արդի պահանջներին:  

Ամբիոնի հիմնական խնդիրները` ուսումնագիտական, ուսումնամեթոդական, 

կազմակերպչական, դաստիարակչական և այլ տեսակի աշխատանքների 

կազմակերպում, որոնք անհրաժեշտ են բարձր որակավորված մանկավարժներիև 

մասնագետների գործունեությունը կազմակերպելու համար:  
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Ամբիոնը պատրաստում է բակալավրեր և մագիստրանտներ ըստ հետևյալ 

ուղղությունների. 

 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ 

 Նախազորակոչային պատրաստություն 

Պատրաստումը իրականացվում է առկա և հեռակա կրթական  ձևերով: 

ԱՄԲԻՈՆԻ  ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ 
 

 

2018-2019 ուս.տարվապրոֆեսորա-դասախոսական  անձնակազմը` ըստ  զբաղեցրած  

պաշտոնների 

 

 

2018-2019 ուս.տարվա  պրոֆեսորադասախոսական  անձնակազմը` ըստ տարիքային  

խմբերի 

 

 

 

ÐÐ ²½·³ÝáõÝ, Անուն, Հայրանուն 

 

 

 

Հաստիք ä³ßïáÝ ¶Çï³Ï³Ý 

³ëïÇ×³Ý 

¶Çï³Ï

³Ý 

ÏáãáõÙ 

1 Բաղրյան Սամվել Եղիշեի 

 

1224 Ամբիոնի վարիչ   

2 Ավանեսյան Նինել Գենադիի 1138 դասախոս   

3 Բրուտյան Սասուն Վարուժանի 1214 դասախոս   

4 Ֆիրյան Սվետլանա Գավրուշի 1012 դասախոս   

5 Քոչարյան Վալերիկ Եֆրեմի 740 դասախոս   
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2018-2019 ուս.տարվա պրոֆեսորադասախոսական  անձնակազմը` ըստ գենդերային 

բաշխվածության 
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9. ՈՒՍՈՒՄՆԱ-ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

2018-2019 ուս. տարում ամբիոնը կատարել է իր պարտականությունները և 

ուսումնական, և գիտական աշխատանքների գծով` ցուցաբերելով անհրաժեշտ 

աշխատանքային և կատարողական կարգապահություն:  

 

 

2018-2019 áõë ï³ñáõÙ ³éÏ³ Å³Ù³ù³Ý³Ïն Áëï ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 

·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ 
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 ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝª Ֆ/Ս՝4000ժամ, ՆԶՊ՝2000ժամ 

 ·áñÍÝ³Ï³Ýª Ֆ/Ս՝ 4410ժամ, ՆԶՊ՝2000ժամ 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Éë³ñ³Ý³ÛÇÝª Ֆ/Ս8410ժամ, ՆԶՊ՝4000ժամ 

 
 

Կարևորելով որակյալ կադրերով ապահովման խնդիրը՝ամբիոնը 

պարբերաբար վերանայում և արդիականացնում է դասավանդվող առարկաների 

ուսումնական  ծրագրերը, ինչպես նաև բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 

կրթական ծրագրերի  կառուցվածքը:  

Ամեն ամսվա վերջին ուրբաթ օրը կազմակերպվել և անց են կացվել ամբիոնի 

նիստեր թվով 10 անգամ: Նիստերի կատարած աշխատանքները լրացված են 

արձանագրությունների  մատյանում: Վերանայվել և հաստատվել են ինչպես 

ընթացիկ, կիսամյակային, այնպես էլ ավարտական  որակավորման (քննությունների) 

հարցաշարերը:  
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10. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

N Â»Ù³ I ÏÇë. II ÏÇë. 
1.  Ֆիզկուլտուրնիկի օրվա նվիրված մրցույթ- միջոցառում 17/09  

2.  Ֆակուլտետների միջև վոլեյբոլի առաջնություն ընդգրկելով 

դասախոսական և ուսանողական կազմին 

 15/02 

3.  Ձգումներ պտտաձողի վրա անհատական մրցույթ 01/10  

4.  Այցելություն ՊԲ զորամաս 27/11  
5.  Սեղանի թենիսի անհատական մրցույթ 15/12  

6.  Գիտաժողով <<Մեր պատանիների սխրանքները ապրիլյան 

պատերազմում>> թեմայով  

 01/05 

7.  <<Հրաձգությունօդամղիչհրացանից>> մրցույփ դասախոսների և 

ուսանողների միջև 

 10/03 

8.  Քոլեջ առաջին կուրսեցիների համար <<Օդամղիչ հրացանից>> 

հրաձգությանհ կազմակերպում 

 14/04 

9.  Ինքնաձիգիքանդումևհավաքում մրցույթ ուսանողների միջև  25/04 

10.  àõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙըՄայիսի 8-ին Շուշիի 

ազատագրմանը նվիրված ռազմամարզական արշավին  

 08/05 

 

Բոլոր նշված միջոցառումները անց են կացվել պատշաճ մակարդակով:Հաղթողները 

պարգևատրվել են պատվոգրերով և փոխանցիկ գավաթով, լուսաբանվել է համալսարանի 

կայքէջում: 

01.05.2019թ. անց է կացվել ամբիոնի կողմից կազմակերպված գիտաժողով <<Մեր 

պատանիների սխրանքները ապրիլյան պատերազմում>>:Գիտաժողովին մասնակցել են 

ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներ և ՊԲ-ից սպաներ: 

11. ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 

Բոլորդասախոսներըբարեխղճորենևժամանակինկատարելենիրենցվրադրված

պարտականությունները (հաճախումներ, դասախոսություններ, քննություններ, 

ստուգարքներ, սեմինարներ, կոնսուլտացիաներ)£ 
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2018 թ սեպտեմբեր ամսին ամբիոնի առաջարկությամբ համալսարանը 

մարզադահլիճի համար ձեռք է բերել պտտաձող, զուգափայտ և մարզական 

գույքվոլեյբոլի, ֆուտբոլի, բասկետբոլի  գնդակներ: 

Նույն ժամանակահատվածում վերանորոգվել և կարգի է բերվել համալսարանի 

զինանոցը և ոստիկանությունից ձեռք ենք բերել ԱԿ տիպի  ուսումնական  ինքնաձիգ: 

Զինանոցում առկա են 1 ԱԿ ինքնաձիգ և երկու  օդամղիչ  հրացաններ: 

 

Ամբիոնը ուս. տարվա  առաջին և երկրորդ  կիսամյակներում լրիվությամբ 

իրականացրել է համապատասխան ուսումնական պլաններից և առարկայական  

ծրագրերից բխող  բոլոր   աշխատանքները: 

Մարտ ամսից ամբիոնի կողմից վերամշակվել են մասնագիտական կրթական 

ծրագիրըՄԿԾ և դասավանդվող համապատասխան  առարկայական ծրագրերը (նոր 

չափորոշիչների հիման   վրա)£ 

Անցած ուսումնական տարվա ընթացքում Ամբիոնի կողմից կազմակերպվել են 

դասալսումներ, որոնք քննարկվել են և դասախոսներին տրվել են համապատասխան 

առաջարկություններ և հանձնարարականներ դասավանդման որակը  բարձրացնելու  

ուղղությամբ£ 

2018-2019-ուս տարում ամբիոնը ունեցել է 29 շրջանավարտ և բոլորն էլ 

բարեհաջող ավարտել են ուսումը: 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

Տեղեկանք 

ՆԶՊ և ՖԴ ամբիոնի գործունեության մասին 

1. Ամբիոնի տարեկան  աշխատանքային  պլանի  առկայությունը- առկաէ 

Ամբիոնի տարեկան  բեռնվածությունը  կազմվել և հաստատվել է 08.09.2018 կայացած 

N 1նիստին: 

2. Ուսումնական  տարվա ընթացքում  անցկացված  նիստերի  թիվը- 10 

3. Նիստերում   քննարկված   հարցերի   բովանդակային   կազմը` 

ուսումնական   ծրագրերի   քննարկում` 2018-2019 ուս. տարվա   ծրագիր,  

նոր   ուսումնական   առարկայական   ծրագրերի   կազմում, քննարկում 

ուսումնական   պլաններում   լրացումներ և  փոփոխություններ   կատարելու   մասին 

առաջարկություններ  եղել  են 

ուսուցման  գործընթացի    արդյունավետության    բարձրացմանն   ուղղված 

քննարկումներ- մշտապես  կատարվել  են 

պրոֆեսորադասախոսական  կազմի  անդամների  տարեկան   հաշվետվություններ  և 

քննարկումներ- իրականացվել  են: 

4. տվյալներ   պրոֆեսորադասախոսական  կազմի  վերապատրաստման, 

որակավորման 

բարձրացման, վերաորակավորման   վերաբերյալ- չկան 

5. պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամների          մասնակցությունըգ                                            

իտաժողովներին- 14 

6. դասալսումներ, փոխադարձդասալսումներ- իրականացվելեն 

7. ուսումնական  առարկաների  դրվածքի   ուսումնասիրում- անցկացվել է 

8. հետազոտական  նորագույն   մեթոդների   մշակում  և ներդրում- իրականացվելէ 

9. միջոցառումներ   ուսումնական   գործընթացի   կառավարման   և 

վերահսկողության 

ուղղությամբ- իրականացվելեն 

10.ուսանողների հետ   տարվել են  տարաբնույթ    աշխատանքներ 

ՆԶՊ և ՖԴ ամբիոնի  վարիչ  Սամվել Բաղրյանը մասնակցել է անգլերեն լեզվի  

վերապատրաստման   դասընթացի: 

 

ՆԶՊ և  ՖԴ   ³ÙµÇáÝÇ   í³ñÇã ª   Ս.Ե. Բաղրյան 
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ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Շրջանավարտների, կարիերայի և պրակտիկայի կենտրոն 

01.12.2018թ -28.06.2019թ. կատարած   աշխատանքների 

 

2018թ. դեկտեմբերի 1-ից «Գրիգոր Նարեկացի» պետհավատարմագրված 

համալսարանում գործում է «Շրջանավարտների, կարիերայի և պրակտիկայի 

կենտրոնը»,որի պատասխանատվությունը նույն  օրից ստանձնել եմ ես՝ ԱնիԴ ավիթի 

Շիրինյանս։ 

Դեկտեմբերի 2-ին ստեղծել ենք կենտրոնի գործունեության  կանոնակարգը, 

վերանայել պրակտիկայի անցկացման կարգը, ինչպես նաև՝կազմել պրակտիկայի 

անցկացման  ժամանակացույց։ 

Փետրվարի 19-ին  կազմակերպել ենք  ԳՆՀ Տնտեսագիտության ամբիոնի 

ուսանողների հանդիպումը Արցախբանկի «Կենտրոն» մասնաճյուղի գլխավոր 

մասնագետ Անահիտ Սևյանի հետ։ Անահիտ Սևյանը կարդացել է դասախոսություն 

«Բանկ. Բանկային գործունեություն» թեմայով (Արձանագրությունթիվ 1):  

Մարտի 9-ին կնքել ենք  պայմանագիր Ստեփանակերտ  քաղաքի  Եղիշե  Չարենցի 

անվան  թիվ 7 դպրոցի տնօրենության հետ՝մանկավարժական  փորձուսուցումը 

դպրոցում անցկացնելու  նպատակով։ 

Վերանայել ենք պրակտիկայի օրագրերը, և ուսանողները փորձուսուցման են գնացել 

ձևափոխված  օրագրերով։ 

Մարտի 10-ին ստեղծել ենք  Շրջանավարտների  տվյալների բազա և համացանցային 

հարրթակ շրջանավարտների և համալսարանի միջև մշտական կապ ապահովելու 

համար։ 
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Մարտի 4-ին  կնքել ենք պայմանագիր   Հայբիզնես   բանկի Խաչենի 

մասնաճյուղի տնօրենության  հետ՝Տնտեսագիտության ամբիոնի ուսանողների 

պրակտիկան բանկում  անցկացնելու  նպատակով։ 

Ապրիլին 10-15-ը պատրաստել ենք հարցաթերթիկ՝բացահայտելու  

շրջանավարտների բավարարվածությունը  կրթական  ծրագրերի  

բովանդակությունից, ուսուցման մեթոդաբանությունից և ուսուցման գործընթացի 

կազմակերպումից։   

Հունիսի 26-ին Որակի ապահովման կենտրոնի հետ համատեղ կազմակերպել ենք 

քննարկում կլոր սեղանի շուրջ՝ Ստեփանակերտ  քաղաքի  դպրոցների  

տնօրենների և փոխտնօրենների մասնակցությամբ (Արձանագրություն թիվ 2): 

Հաշվետվությանը կից  ներկայացնում  ենք  փորձուսուցումների  ժամանակացույցը: 

 

 

 

Ä³Ù³Ý³Ï³óáõÛó 

¶ñÇ·áñ Ü³ñ»Ï³óÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ 

öàðÒàôêàôòàôØÜºðÆ 

Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý 

 

2018-2019 áõë. ï³ñÇ II ÏÇë³ÙÛ³Ï 

ø à È º æ  

 öáñÓáõëáõóÙ³Ý  
Ó¨Á 

Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ,  
ÏáõñëÁ 

î¨áÕáõÃÛáõÝÁ 
(ß³µ³ÃÝ»ñáí) 

Կատարմանժ
ամանակը 

Վայրը 

1 áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

 

²ï³ÙÝ³ï»Ë. ·áñÍ  

II Ïáõñë 

2 ß³µ³Ã 

 

13/V-24/V տեղում 

áõëáõÙÝ³Ï³Ý ²ï³ÙÝ³ï»Ë. ·áñÍ  

III Ïáõñë 

2 ß³µ³Ã 22/IV-24/V տեղում 

2 áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ð³Ûáó É»½íÇ ¹³ë³í³Ý¹áõÙ 

 II Ïáõñë 

2 ß³µ³Ã 

 

11/IV-25/IV 7-րդդպրոց 

3 áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

 

öáË³¹ñáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù. ¨ Ï³é³í. 

ïñ³ÝëåáñïáõÙ 

 II Ïáõñë 

2 ß³µ³Ã 

 

13/V-24/V տեղում 

³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

 

öáË³¹ñáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù. ¨ Ï³é³í. 

ïñ³ÝëåáñïáõÙ 

III Ïáõñë 

4 ß³µ³Ã 6/V-31/V տեղում 

4 áõëáõÙÝ³³ñï³¹ñ³Ï

³Ý 

 

Ð³ßíáÕ³Ï³Ý ï»ËÝ. ¨ 

³íïáÙ³ï³óí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ 

Íñ³·ñ³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÙ III Ïáõñë 

5 ß³µ³Ã 

 

 

01/IV-26/IV 

 

 

տեղում 
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Ý³Ë³³í³ñï³Ï³Ý  

 

 

 

Ð³ßíáÕ³Ï³Ý ï»ËÝ. ¨ 

³íïáÙ³ï³óí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ 

Íñ³·ñ³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÙ IV Ïáõñë 

 

 

 

5 ß³µ³Ã 

 

 

 

 

 

01/IV-26/IV 

 

 

 

 

տեղում 

5 áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

 

 

¾ÏáÝáÙÇÏ³, Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý 

Ñ³ßí³éáõÙ ¨ ³áõ¹Çï 

 III Ïáõñë 

4 ß³µ³Ã 

 

 

29/IV-17/V տեղում 

 ³ñï³¹ñ³Ï³Ý      ¾ÏáÝáÙÇÏ³, Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý 

Ñ³ßí³éáõÙ ¨ ³áõ¹Çï 

III Ïáõñë 

2 ß³µ³Ã 20/V-31/V տեղում 

6 áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

 

 

 

¸³ë³í³Ý¹áõÙ ï³ññ³Ï³Ý 

¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ 

 II Ïáõñë 

2 ß³µ³Ã 9/IV-23/IV 7-րդդպրոց 

áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

 

 

 

¸³ë³í³Ý¹áõÙ ï³ññ³Ï³Ý 

¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ 

 III Ïáõñë 

 

3 ß³µ³Ã 

 

6/V-24/V 7-րդդպրոց 

³ñï³¹ñ³Ï³Ý ¸³ë³í³Ý¹áõÙ ï³ññ³Ï³Ý 

¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ 

 IV Ïáõñë 

6 ß³µ³Ã 

 

8/IV-17/V 7-րդդպրոց 

7 áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

 

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ ¨ ëåáñï II Ïáõñë 2 ß³µ³Ã 

 

13/V-24/V տեղում 

³ñï³¹ñ³Ï³Ý üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ 

¨ ëåáñï IV Ïáõñë 

6 ß³µ³Ã 15/IV-24/V տեղում 

8 áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

 

èáõë³ó É»½íÇ ¹³ë³í³Ý¹áõÙ 2 ß³µ³Ã 8/IV-19/IV 7-րդդպրոց 

´ ² Î ² È ² ì ð Æ ² î  

1 Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý üÇ½¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ ¨ 

ëåáñï³ÛÇÝ Ù³ñ½áõÙÝ»ñ III Ïáõñë 

 

4 ß³µ³Ã 

 

01/IV-29/IV 

 

տեղում 

2 Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý èáõë³ó É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ III 

Ïáõñë 

4 ß³µ³Ã 

 

01/IV-29/IV 

 

7-րդդպրոց 

3 áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

 

î³ññ³Ï³Ý Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛáõÝ ¨ 

Ù»Ãá¹ÇÏ³ II Ïáõñë 

2 ß³µ³Ã 

 

01/IV-15/IV 

 

7-րդդպրոց 

Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý Ø³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛáõÝ ¨ Ù»Ãá¹ÇÏ³ III 

Ïáõñë 

4 ß³µ³Ã 

 

01/IV-29/IV 7-րդդպրոց 

 Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý Ø³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛáõÝ ¨ Ù»Ãá¹ÇÏ³ IV 

Ïáõñë 

4 ß³µ³Ã 

 

01/IV-29/IV 

 

7-րդդպրոց 

4 áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

 

 

Ü³ËÝ³Ï³Ý ½ÇÝíáñ³Ï³Ý 

å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝ 

II Ïáõñë 

2 ß³µ³Ã 01/IV-15/IV տեղում 

³ñï³¹ñ³Ï³Ý îÝï»ë³·ÇïáõÃÛáõÝ 

IV Ïáõñë 

 

4 ß³µ³Ã 01/IV-29/IV 

 

ՀԲԲԽաչենի 

մասնաճյուղ 

 

 

Կենտրոնիպատասխանատու՝  /                   / Ա. Շիրինյան 
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ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԵՎ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ  ԲԱԺԻՆ 

2018-2019  

Պետ`      Սոնյա Անուշևանի Համբարձումյան 

 

Մշակույթի և տեղեկատվության բաժինը, որը գործում է 2016-2017 ուսումնական տարվանից, 

2018-2019 ուս տարում վերանվանվեց Հասարակայնության հետ կապեր և լրատվություն:  

Բաժինն աշխատանքները շարունակեց  իրականացնել նույն  ուղղություններով՝ 

ուսանողների հետ տարվող աշխատանքներ, հանրային կապեր և լրատվություն (այսուհետև` 

ՈւՀՏԱ, ՀԿ և Լ):  

 

Ուսանողների հետ տարվող աշխատանքներ: Հաշվետու ժամանակահատվածում բաժինն 

իրականացրել է ուսանողական, հասարակական և մարզամշակութային առօրյայի 

ակտիվացմանը, ուսանողների մտավոր, գաղափարական, հոգևոր զարգացմանն ուղղված մի 

շարք ծրագրեր:  

Այս ուղղությամբ բաժնի աշխատանքներն, ընդհանուր առմամբ, կարելի է բաժանել հետևյալ 

խմբերի. 

1. ուսանողական կառույցի կարողությունների զարգացում, 

2. աջակցություն համալսարանի ուսանողական նախաձեռնություններին և ծրագրերին, 

3. հանդիպում-քննարկումներ, 

Ուսանողական կառույցի կարողությունների զարգացում և աջակցություն` 

 ուսանողների և ուսանողական ինքնավար կառույցի ղեկավարների հանդիպում ԳՆՀ  

ղեկավար մարմինների հետ, 

 ուսանողական կառավարման մարմինում ընդգրկված ուսանողների մասնակցության 

արդյունավետության բարձրացում, 

 հանդիպումներ հասարակական, քաղաքական, գիտության, արվեստի և սպորտի 

հայտնի գործիչների հետ: 

 

Հանդիպում-քննարկումներ  են կազմակերպվել ուսանողական կառույցի ներկայացուցիչների, 

առանձին խմբերի, անհատ ուսանողների, դասախոսների հետ: Ըստ անհրաժեշտության 

տրամադրվել է խորհրդատվություն` կապված ուսանողների իրավունքների, 

պարտականությունների, համալսարանի կանոնակարգերի և ուսանողների հետ առնչվող այլ 
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իրավական ակտերի վերաբերյալ: Կատարվել է ուսանողների հետ առնչվող խնդիրների 

վերլուծություն:   

Այս առումով առանձնացնել կարելի է. 

1. ՈւԽ-ի  վերակազմավորման աշխատանքներ, ըստ  անհրաժեշտության` 

խորհրդատվություն: 

2.ԳՆՀ   ուսանողական  ստեղծագործական, գիտակրթական  ակտիվության բարձրացման, 

ինչպես նաև ուսանողների առօրյան հետաքրքիր դարձնելու, ակտիվ, տաղանդավոր 

ուսանողների բացահայտման նպատակով Մայրենիի օրվա առթիվ  ինտելեկտուալ խաղի  

նախաձեռնություն և կազմակերպում: 

4. Ուսանողների  գիտական, կրթական, բարոյական և ստեղծագործական  վերելքի  խթանման  

նպատակով  կայացել  է  հանդիպում  բոլոր   կուրսերի  ավագների  հետ  և  իրականացվել  

քարոզչական  աշխատանքներ` 

     ա) ավագի  իրավունքները  և  պարտականությունները 

     բ)   ուսանողի  բարոյահոգեբանական  արժեհամակարգ  և  վարքականոն 

6. Բոլոր տարաբնույթ միջոցառումների, հանդիպումների, արշավների, երթերի 

նախապատրաստական  աշխատանքներ, ըստ անհրաժեշտության`  ուսանողների 

հաշվառում, ցուցակագրում. հասարակական  ակտիվության  հաշվառման հետ  կապված   

աշխատանքներ: 

7. Պարբերաբար տեղեկատվություն է տրամադրվել ուսանողներին ուսման և  այլ վճարների 

գանձման կանոնակարգի վերաբերյալ: 

8. «Նարեկ» ամսագրի, «Դպրատուն» գիտական տարեգրքի տարածում ֆակուլտետներում: 

Հայտարարությունների տարածում  ֆակուլտետներում: 

9.  Բոլոր տարաբնույթ միջոցառումների, հանդիպումների մասին  ըստ անհրաժեշտության  

իրազեկում ամբիոններին,  ֆակուլտետներին և ստորաբաժանումներին: 

10. Ըստ անհրաժեշտության`  ուսանողներն իրազեկվել են  հանդիպումների, 

խրախուսանքների, պատվոգրերի, շնորհակալագրերի տրամադրման հետ կապված 

տեղեկատվության մասին: 

 

Հաշվետու տարում ակտիվ կերպով ապահովվել է ԳՆՀ  ուսանողների մասնակցությունը ԱՀ-

ում կազմակերպված քաղաքական գործիչների հետ հանդիպումներին, միջոցառումներին 

ամառային ճամբարներին: ՈՒխ կազմակերպած միջոցառումները: 
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Հանրային կապեր: Այս ուղղությամբ բաժինն իրականացրել է աշխատանքներ, որոնք ուղղված 

են եղել  ԳՆՀ գործունեության և նրա վարկանիշի բարձրացմանը, տեղեկատվական և 

քարոզչական բնույթի միջոցառումների կազմակերպմանն ու իրականացմանը, հանրային 

նշանակության տարաբնույթ միջոցառումների (այդ թվում` տոն օրերին նվիրված 

միջոցառումների, համաժողովների, հավաքների, երթերի) կազմակերպմանը, 

հանրապետության սահմաններում և դրանից դուրս գործող ուսումնակրթական 

հաստատությունների հետ համագործակցային կապերի հաստատմանն ու ամրապնդմանը, 

համատեղ միջոցառումների կազմակերպմանը, հանրապետության երիտասարդական և 

հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցային ծրագրերի 

իրականացմանը:  Բաժինը համագործակցում է  ԱՀ-ում գործող տպագիր և էլեկտրոնային 

լրատվամիջոցների և անհատ լրագրողների, ինչպես նաև  տարբեր բուհերի  ուսանողների 

հետ տարվող աշխատանքների, այլ կառույցների հանրային կապերի և լրատվության 

բաժինների հետ:  

Լրատվություն: Այս ուղղությամբ բաժինն իրականացրել է աշխատանքներ, որոնք նպաստել 

են ԳՆՀ ինտերնետային ռեսուրսների ակտիվացմանը, պաշտոնական կայքի զարգացմանը՝ 

ստեղծվել է նոր ձևաչափով կայքէջ, բայց դեռ շարունակվում է կայացման գործընթացները, 

սոցիալական-տեղեկատվական ցանցերում ներկայացվածությանը, հետադարձ կապի 

ապահովմանը:  

Հավելված 1 

ԳՆՀ-ի մասին տեղեկատվության տարածում 

N ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՔԱՆԱԿԸ 2018-2019 

1.  Ինտերնետային 

ռեսուրսների զարգացում 

ԳՆՀ պաշտոնական կայքէջի ինտերֆեսյի 

ձևավորում, ներքին ցանցի համակարգում 

 

- 

2.  <<Դպրատուն>> տարեգիրք      2 համար - 

3.  grigornarekatsi.am 

պաշտոնական կայքէջ 

 2015-16 2016-17 

 նյութ 

4.  grigornarekatsi.am 

պաշտոնական կայքէջ 

(հաճախելիություն) 

2017 2018 2019 

   

5.  ԳՆՀ-ն Facebook-ում հղում` համապատասխան 

լուսանկարներով 

 

հետևողների թիվը 
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2015-16 2016-17 2017-18 68+ 10 նյութ 

800 1100 1233 

 

 

ԳՆՀ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ԵՎ ՊՈԵԶԻԱՅԻ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ 

ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 2017-2018 

ԱՄՍԱԹԻՎ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ ՆԵՐԿԱՆԵՐ 
01.09.2018 
 

Արիության դաս ՊԲ հրամկազմ 

դասախոսներ, 

ուսանողներ 

04,09,18 Հանդիպում ռուս գրող, գրականագետ  Վլադիմիր 

Զախարովի հետ 

ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

գորղներ, 

ուսանողներ 

11.09.18 հանդիպում հայ հասարակական-քաղաքական գործիչ, 

աշխարհագետ, քարտեզագետ, բանասեր, Բեռլինի ազատ 

համալսարանի դասախոս Ժիրայր Արամի Քոչարյանի հետ 

ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

գրողներ, հյուրեր 

18.09.18 Արցախի Գրողների Միության և Գրիգոր Նարեկացի 

համալսարանի գրականության ամբիոնի համատեղ 

ցերեկույթը՝ նվիրված բանաստեղծ, մանկավարժ, 

հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Արկադի 

Թովմասյանի 70-ամյակին 

ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

գրողներ, հյուրեր 

17.09.18 Ֆիզկուլտուրնիկի օր ԳՆՀ-ում ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

25.09.18 Հուշ ցերեկույթ նվիրված ԳՆՀ զոհված ուսանող Նորայր 

Խաչատրյանին 

ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

գրողներ, հյուրեր  

28.09.19 <<Գրիգոր Նարեկացին ժողովրդական 

ավանդապատումներում>> թեմայով դասախոսություն և 

նարեկյան ընթերցումներ 

ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ 

30.09.18 ամերիկահայ գրող, մատենագետ, թարգմանիչ, ազգային-

հասարակական գործիչ ՀՈՎՍԵՓ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԳՐՔԻ 

ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍԻՆ ՈՒ ԾՆՆԴՅԱՆ 60-ԱՄՅԱ ՀՈԲԵԼՅԱՆԻՆ 

նվիրված գրական միջոցառում 

ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

գրողներ, հյուրեր 

01.10.18 գիտաժողով <<Մուրացանագիտությունն անկախության 

շրջանում>>  
ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

գրողներ, հյուրեր 
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02.10.18 Մուրացանյան օրերի մեկնարկը ԳՆՀ-ում ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

գրողներ, հյուրեր 

10.10.18 Հանդիպում ԳՆՀ ռեկտորի  հետ ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ 

12.10.18 Արցախի գրողների միության անդամ, արձակագիր Վոլոդյա 

Ստեփանյանի 70-ամյակին նվիրված հուշ-ցերեկույթ և գրողի 

<<Հատընտիր>> գրրքի շնորհանդեսը 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

15.10.18 «ՁԳՈՒՄՆԵՐ ՊՏՏԱՁՈՂԻ ՎՐԱ» ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ 

Գրիգոր Նարեկացի պետհավատարմագրված համալսարանի 

մարզադահլիճում  

 

19.10.18 Ցերեկույթ Մարսել Պետրոսյանի 70-ամյակին ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

գրողներ, հյուրեր 

21.10.18 ԳՆհ  ուսանողները այցելեցին Գանձասար վանական 

համալիր և նրա հարակից տարածքում տեղակայված Երևանի 

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի արցախյան 

մասնաճյուղ: 

Գրողներ, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ,  

23.10.18 Սեղանի թենիսի մրցույթ ՆԶՊ և ՖԴ ամբիոնի կողմից դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

31.10.18 «Խորհրդական աստվածաբանությունը Մատյան 

Ողբերգության երկի մեջ» թեմայով դասախոսություն 
դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 
02.11.18 Գրական հանդիպում-քննարկում Գրողներ, 

դասախոսներ, 

գրողներ, 

ուսանողներ,  
05.11.18 Խնայողությունների համաշխարհային օրը ԳՆՀ-ում դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

07.11.18 գիտաճանաչողական ընթերցումներ հողային իրավունքից ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

08.11.18 Նաիրա Առստամյանի «Տագնապալից և փոթորկածին օրեր» 

գրքի շնորհանդես 
ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 
10.11.18 ԳՆՀ Հեռավար կենտրոնի բացում ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

գրողներ, հյուրեր 

10.11.18 Գրող, թարգմանիչ Աշոտ Բեգլարյանի 50-ամյակի 

ցերեկույթ 

ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

գրողներ, հյուրեր 

11.11.18 ԳՆՀ ուսանողների հայրենաճանաչողական այց Ամարասի ԳՆՀ ռեկտոր,  
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վանք և Տնջրի ծառ դասախոսներ, 

ուսանողներ 

13.11.18 ԳՆՀ Արեւմտահայերէնի, հայագիտութեան 

գիտահետազօտական Լուտովիկա եւ Յակոբ Այնթապլեան 

կեդրոնի մի խումբ սաներ այցը Արցախի պետական 

պատմաերկրագիտական թանգարան 

ԳՆՀ ռեկտոր,  

դասախոսներ, 

ուսանողներ 

15.11.18 գիտաճանաչողական ընթերցումներ «Հայտնի 

տնտեսագետները» 

ԳՆՀ ռեկտոր,  

դասախոսներ, 

ուսանողներ 

24.11.18 գրող Սոֆյա Սարգսյանի գրքի շնորհանդես ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

գրողներ, հյուրեր 

27.11.18 ԼԵԳԵՆԴԱՐ ՀԵՐՈՍ ՄՈՆԹԵ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

գրողներ, հյուրեր, 

ՊԲ 

ներկայացուցիչներ 

28.11.18-
11.12.18 

Ինտելեկտուալ խաղ ՝ ԱՀ Սահմանադրության 12-րդ 

տարելիցին նվիրված 

ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

13.12.18 Բրյուսովի 145-ամյակին նվիրված ցերեկույթ ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

14.11.18 Գլենդելի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան-քոլեջի տնօրեն, 

դոկտոր Կարպիս Տեր-Եղիայանի հետ հեռավար հանդիպում 

ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

19.12.18 Ցերեկույթ «Պարույր Սևակը հոգեբան և մանկավարժ» ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

21.12.18 Հեռավար-Smart կենտրոնում քիմիկոս, քիմիական և 

էկոլոգիական ինժեներ, փորձագետ ամերիկահայ Հարութ 

Բրոնոզյանի հետ հանդիպում 

ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

25.12.18 «Որակի ապահովման համակարգ: Ինստիտուցիոնալ 

հավատարմագրում» թեմայով աշխատաժողով 

ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

26.12.18 բանաստեղծ, Հայաստանի և Արցախի գրողների միության 

անդամ Ռոբերտ Եսայանի ծննդյան 60-ամյակին նվիրված 

ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

գրողներ, 
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գրական միջոցառում ուսանողներ, 

հյուրեր 

28.12.18 Հանդիպում քաղաքական գործիչ Արայիկ Հարությունյանի հետ, 

ինտելեկտուալ խաղի հաղթողների պարգևատրում 

ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

08.01.19-
12.01.19 

ԳՆՀ ինտելեկտուալ խաղի հաղթողների 

հայրենաճանաչողական այց Երևան-Ծաղկաձոր 

ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

22.01.19 հուշ-ցերեկույթ՝ նվիրված Սիլվա Կապուտիկյանի ծննդյան 100-

ամյակին 

ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

գրողներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

31.01.19 Պարույր Սևակի 95-ամյակին նվիրված հուշ-ցերեկույթ ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

գրողներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

05.02.19 ՀՀ Սահմանապահ Զորքերի հրամանատարի կադրերի և 

դաստիարակչական աշխատանքների գծով տեղակալ Սամվել 

Ազիզյանի և Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազ Մհեր 

Աղաջանյանի հանդիպումը իրավագիտության 5-րդ կուրսի 

ուսանողների հետ 

ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

13.02.19 <<Բանկ և բանկային գործ>> ՝հանդիպում Արցախբանկ ՓԲԸ 

<<Կենտրոն>> մասնաճյուղի հաճախորդների սպասարկման 

սրահի գլխավոր մասնագետ Անահիտ Սևյանի 

ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

19.02.19 <<Թումանյանի ստեղծագործության ազգային ու 

համամարդկային ընդգրկումները և արդիականությունը>> 

թեմայով գիտաժողով 

ԱՀ նախագահ, 

նախարարներ,  

ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

28.02.19 Գիտաճանաչողական ֆիլմի դիտում - քննարկում ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ,  

01.03.19 քաղաքացիական պաշտպանության համաշխարհային օրը 

ԳՆՀ-ում՝  բաց դասեր, ուսումնավարժություններ, 

տարահանումներ 

ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

21.03.19 Արցախի Մշակույթի նախարարության և Հայաստանի Հումորի 

լիգայի կողմից կազմակերպված արցախյան մրցույթում Գրիգոր 

ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 
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Նարեկացի համալսարանը ներկայացրած «Վարդան 

Հակոբյանն է ասել…» թիմի մասնակիցների հանդիսավոր 

պարգևատրումը՝ «Արցախի գավաթին» արժանանալու 

կապակցությամբ 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

30.03.19 «Համահայկական թելադրություն» ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

02.04.19 «Ապրելու Ապրիլ» խորագրով հուշ-ցերեկույթ` նվիրված 

Քառօրյա պատերազմի 3-րդ տարելիցին 

ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր ՊԲ և այլ 

բուհերից 

05.04.19 Ցերեկույթ՝ նվիրված հայ ականավոր գրող, մանկավարժ, 

պետական և հասարակական գործիչ Լևոն Շանթի ծննդյան 

150-ամյակին 

ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

19.04.19 Բակուր Կարապետյանի «Վաչական Բարեպաշտ թագավոր» 

գրքի քննարկում 

ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

22.04.19 Հանդիպում Ռուս բանաստեղծ Վիկտոր Կոնոպլյովի հետ ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

30.04.19 «Սփյուռքը երեկ, այսօր և վաղը» թեմայով դասախոսությամբ 

հանդես եկավ ամերիկահայ գրականագետ, հրապարակախոս, 

ազգային-հասարակական գործիչ, մատենագետ, թարգմանիչ, 

հրատարակիչ, Գլենդելի «Մեսրոպ Մաշտոց» համալսարանի 

դասախոս դոկտոր Հովսեփ Նալբանդյանը 

ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

03.05.19 Հանդիպում «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարանի պատվավոր 

դոկտոր Հովսեփ Նալբանդյանի հետ 

ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

09.05.19 «Արիության դասը» վարում էր ՊԲ գնդապետ Նորայր 

Մկրտչյանը 

ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

13.05.19 «Անչափահասների իրավունքները և պարտականությունները» 

թեմայով դաս-միջոցառում 

ԱՀ 

Ոստիկանության 

աշխատակիցներ, 

ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ 
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14.05.19 ՆԱՐԵԿԱՑՈՒ ՎԱՐԴԱՏՈՆ Հայ առաքելական 

եկեղեցու Արցախի 

թեմի առաջնորդ 

Պարգև 

արքեպիսկոպոս 

Մարտիրոսյանը, ԱՀ 

Մշակույթի, 

երիտասարդության 

հարցերի և սպորտի 

նախարար Լեռնիկ 

Հովհաննիսյանը, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

գրողներ, 

լրագրողներ և 

հյուրեր։ 

ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ,  

16.05.19 ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 7-ՐԴ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԽԱՂԵՐԻ գլխավոր 

ռեժիսոր Ռուբեն Հովհաննիսյանի հետ հանդիպում  

ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ 

20.05.19 ՊԱՏՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ԱՀ Նախագահի 

աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, պատմական 

գիտությունների դոկտոր Դավիթ Բաբայնի հետ 

ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ 

22.05.19 ՈւԽ համագումար ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ 

24.05.19 ԱՀ «Հաղթանակած սերունդ» երիտասարդական 

հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ 

«Գրիգոր Նարեկացի» պետհավատարմագրված 

համալսարանում տեղի է ունեցել միջբուհական ինտելեկտուալ 

խաղ՝ նվիրված Մայիսյան հերոսամարտերին։ 

ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

26.05.19 հանդիպումը Լուտովիկա և Յակոբ Այնթապլեանների հետ ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

27.05.19 Միջազգային գիտաժողով՝ «Հայոց լեզուն անաղարտ պահենք» ԱՀ նախարարներ, 

ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր արտերկրից 

և ՀՀ-ից 

 

14.06.19 Ցերեկույթ՝ նվիրված Ակսել Բակունցի 120-ամյակին ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ, 
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հյուրեր 

17.06.19 «ՏՆՏԵՍԱԳԵՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ» 

ԹԵՄԱՅՈՎ ԿԼՈՐ ՍԵՂԱՆ ԳՆՀ-ՈՒՄ 

ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

21,06.19 ՈւԳԸ հաշվետու նիստ ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

23.06.19 հանդիպում ՈԱԱԿ-ի Քաղաքականության մշակման և 

իրականացման բաժնի ավագ մասնագետ և շահակիցների հետ 

կապի 

պատասխանատու Լիլիթ Զաքարյանի հետ 

ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

25.06.19 հանդիպում սփյուռքահայ անվանի բանաստեղծ, թատերագիր, 

դերասան ու բեմադրիչ Հրանտ Մարգարյանի հետ, որը նրա 

ծննդյան 80-ամյակի և ստեղծագործական կյանքի 65-ամյակի 

կապակցությամբ 

ԳՆՀ ռեկտոր, 

դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

26.06.19 «Մասնագիտական կողմնորոշումը կարևորագույն խնդիր» 

հանդիպում դպրոցի տնօրենների հետ 

ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

29.06.19 ԱՐՑԱԽԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՍԵՄԻՆԱՐ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ) 

ԳՆՀ դասախոսներ, 

ուսանողներ, 

հյուրեր 

 

Հաշվետու`                                  Ս.Ա. Համբարձումյան 

 

 


