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ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ2020/2021 

 ՈւՍՏԱՐՎԱ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈւՆ 

 

Ամբիոնի վարիչի անուն, ազգանուն  Զինաիդա  Բալայան   ա 

 

1. Ամբիոնի աշխատանքների ծավալ  - 

 

 պլանավորված կատարած 

դասախոսություն 1.652ժ. 1.262ժ.  /Ընդ.՝3.016ժ.+ 

անհատական կոնսուլտացիա - 100 

գործնական/ լաբորատոր 1.364ժ. 1.364ժ. 

պրակտիկա                      - - 

 

2. Ուսումնամեթոդական աշխատանք + 

 

 Դասավանդվ

ողառարկան

երիքանակը 

Առարկայականծր

ագրերիքանակը 

Էլեկտրոնային

դասախո-

սություններ 

Ուսուցմաննոր տեխնո-

լոգիաներովդասավանդվ

ողառարկաներիքանակը 

քոլեջ 

առկա 101+ -             - 

բակալավրիատ 

առկա 12+ 12 առկա են 10 

հեռակա 47+ 46 առկա են 30 

մագիստրատուրա 

առկա 20+ 20+ առկա են 20+ 

հեռակա - -   

 

3. Ամբիոնիառարկաներիգծովուսումնամեթոդականայլաշխատանքներիկատարում- 

 

դասագրքեր, 

ուսումնականձեռնարկներ 

(նշելքանակը) 

ուսումնամեթոդական հոդվածներ (նշել -

քանակը) 

մասնակցություն 

դասագրքերի 

խմբագրմանը կամ 

ուսումնամեթոդական 

այլ աշխատանքներ (նշել 

–դասախոսների քա-

նակը) 
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4. Գիտահետազոտական աշխատանքներ + 

մենագրություններ (նշել 

քանակը) 

գիտական հոդվածներ 

հայրենական գիտական 

ամսագրերում (նշել քանակը) 

գիտական հոդվածներ 

արտասահմանյան 

գիտական ամսագրերում 

(նշել քանակը) 

մասնակցությ

ունը 

գիտական 

ժողովածուի 

խմբագրման 

աշխատանքնե

րին (նշել 

մասնակցած 

դասախոսներ

ի քանակը) 

1.
 ԶինաիդաԲալայա

ն (բ.գ.թ., դոցենտ),  1 
հատ 

1. Արցախը 19-

րդդարիհայգրականությանմեջ, 

ուսումնասիրություն, 

մենագրություն,            

àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ  

Ññ³ï³ñ³ÏíáõÙ  ¿  ÐÐ ¶²²  

Ø. ²µ»ÕÛ³ÝÇ  ³Ýí³Ý  

·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý  ÇÝëïÇïáõïÇ 

·Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç (2019 Ã. 

¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 13-Ç ÝÇëïÇ ÃÇí 

3 ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ), ²Ð  

²ñäÐ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ 

ÅáõéÝ³ÉÇëïÇÏ³ÛÇ ³ÙµÇáÝÇ, 

µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ 

¨   ²ñäÐ  ·Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç  

(2020 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 28-Ç 

ÝÇëïÇ ÃÇí 8 

³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ) 

»ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ùµ ¨ 

áñáßáõÙÝ»ñáí: 

êï»÷³Ý³Ï»ñï, §¸Ç½³Ï 

åÉÛáõë¦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 

2021, 832 ¿ç:    

 

2.  Ամալյա Գրիգորյան 

(բ.գ.թ., դոցենտ),  1 հատ 

1. Որակի ապահովման 

ձեռնարկ, «Դիզակ պլյուս» 

հրատ․, Ստեփանակերտ, 

2020 թ․,  էջ 142: 

 

1. Զինաիդա Բալայան (բ.գ.թ., 

դոցենտ),  4 հատ 

1.  Ð³Û ¨ 

Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 

»½³ÏÇ Ï»ñå³íáñáõÙÁ. Ø»ÉÇù-

Þ³ÑÝ³½³ñÛ³Ý Ù»ÉÇù  

Ðáõë»ÇÝÇ  ¹áõëïñ ¶³Û³Ý», ÐÐ 

Î¶Øê Ý³Ë., ì³Ý³ÓáñÇ Ð. 

ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý å»ï³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý, ØÇç³½·³ÛÇÝ 

·Çï³ÅáÕáíÇ ÝÛáõÃ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, 

ºñ¨³Ý, §ØÇëÙ³¦ êäÀ, 2020, ¿ç 

166-180, 448 ¿ç: 

2.  Ô¨áÝ¹ ²ÉÇß³ÝÁ ¨ 

²ñó³ËÁ, Ô¨áÝ¹ ²ÉÇß³ÝÁ 

Ñ³Ýñ³·Çï³Ï, Ðá¹í³ÍÝ»ñÇ 

ÅáÕáí³Íáõ` ÝíÇñí³Í Ô¨áÝ¹ 

²ÉÇß³ÝÇ ÍÝÝ¹Û³Ý 200-³ÙÛ³ 

Ñáµ»ÉÛ³ÝÇÝ, Ê³ã³ïáõñ ²µáíÛ³ÝÇ 

³Ýí³Ý å»ï³Ï³Ý 

Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý 

(ՀՊՄՀ), ºñ¨³Ý,  Èáõë³ÏÝ, 2020, 

148 ¿ç, ¿ç 107-120:  

3.  Ô¨áÝ¹ ²ÉÇß³ÝÁ ¨ Ø»Í 

Ð³ÛùÇ ï³ëÝ»ñáñ¹ Ý³Ñ³Ý· 

§²ñó³Ë¦-Á, ²ñó³ËÇ ä»ï³Ï³Ý 

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¶Çï³Ï³Ý 

ï»Õ»Ï³·Çñ, ISSN 1829-4383, 

åñ³Ï I, êï»÷³Ý³Ï»ñï,  §¾¹Çï  

äñÇÝï¦ êäÀ ïå³ñ³Ý, 2020, ¿ç 

76-90:  

4.  ¸Ç½³ÏÇ Ø»ÉÇù 

²í³ÝÇ Ï»ñå³ñÁ È»áÛÇ §Ø»ÉÇùÇ 

³ÕçÇÏÁ¦ å³ïÙ³í»åáõÙ, 

êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ¶ñÇ·áñ 

Ü³ñ»Ï³óÇ Ð³Ù³Éë³ñ³Ý, 

¸åñ³ïáõÝ, Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 

·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»ë, 

êï»÷³Ý³Ï»ñï, §¸Ç½³Ï åÉÛáõë¦ 

Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 1(11) - 2021, 

135 ¿ç, ¿ç 20-30: 

1. BALAYAN, Z. 

(2021). Literary, 

Methodological 

Paradigms: The Theme of 

Artsakh  in the Works by 

Raffi and Muratsan. 

WISDOM, 18(2), 176-

187. 
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2.  Ամալյա Գրիգորյան (բ.գ.թ., 

դոցենտ),  1հատ 

1. Ժամանակի նկարագիրն ու 

պատկերը 

Վ․Հակոբյանի«Օրորոցագողիվերջի

նայցը»արձակպոեմում, Դպրատուն 

հանդես, «Դիզակ պլյուս» հրատ․, 

Ստեփանակերտ, 2021թ․էջ 12-19: 

3.Անի Շիրինյան(բ.գ.թ.),  1 հատ 
1. Հրանտ Մաթևոսյան. 

Բնաշխարհիկ հերոսների և 

քաղաքակրթված աշխարհի 

բախումն ու հանգուցալուծումը, 

Գրիգոր Նարեկացի պետական 

հավատարմագրված համալսարան 

ԴՊՐԱՏՈՒՆ Գիտական 

հոդվածների ժողովածու 1-2020, 8 

էջ (68-75):  

 

 

5. +Մասնակցությունգիտականխորհրդաժողովներին, սիմպոզիումներին, 

քննարկումներին -     

Դասախոսի 

անուն, 

ազգանուն 

Միջոցառման 

անվանումը 
Կազմակերպիչը Ամսաթիվը 

Ելքայի

ն 

արդյու

նքը 

1. Զինաիդա 

Բալայան (բ.գ.թ., 

դոցենտ) 

 

 

 

 

2.   Ամալյա 

Գրիգորյան (բ.գ.թ., 

դոցենտ) 

1. Միջոցառում

՝ նվիրված գիրք 

նվիրելու օրվան 

2. ՎԱՐԴԱՏՈՆ 

 

 

 

1. ՎԱՐԴԱՏՈՆ 

 

 

«ԳրիգորՆարեկացի» 

համալսարան 

«Գրիգոր Նարեկացի» 

համալսարան 

 

«Գրիգոր Նարեկացի» 

համալսարան 

21. 02. 2021թ. 

 

 

02.07.2021 թ. 

 

 

 

02. 07. 2021թ. 

 

 

3. Ռենա 

Մովսեսյան (բ.գ.թ., 

դոցենտ) 

Անաղարտ 

պահենք հայոց 

լեզուն 

 

ԱԺԿ և 

«ԳրիգորՆարեկացի» 

համալսարան 

21/02/2021  

 

4. Անի 

Շիրինյան(բ.գ.թ.) 

 ԱՀգրողներիմիությունև 

«ԳրիգորՆարեկացի» 

համալսարան 

19/02/2021  

 

 

 

 

«ԳրիգորՆարեկացի» 

համալսարան 
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ՈԱԱԿև 

«ԳրիգորՆարեկացի» 

համալսարան 

 

 

 

 

 

 

 

«ԳրիգորՆարեկացի» 

համալսարան 

 

 

 

 

 

 

 

«ԳրիգորՆարեկացի» 

համալսարան 

 

 

 

 

6. Մասնակցությունը որպես փորձագետ ԱՀ և ՀՀ ԿԳՆ կամ այլ գիտակրթական 

կառույցների աշխատանքին  + 

Դասախոսի անուն, 

ազգանուն 

Կազմակերպության 

անունը 

Կատարած  

աշխատանքը 

Ամսաթիվը 

- - - - 

 

7. Մագիստրականաշխատանքի, 

թեկնածուականկամդոկտորականթեզիղեկավարում  + 

Աշխատանքի 

բնույթը 

Թեման Պաշտպանության 

ամսաթիվը 

Ելքային արդյունքը 

- - - - 

 

8. Մագիստրականաշխատանքի, 

թեկնածուականկամդոկտորականթեզիընդդիմախոսություն  + 

Կազմակերպությունը Աշխատանքի բնույթը Թեման 

 Մագիստրական գիտական 

թեզ 

 

 

9. Կազմակերպչական-մեթոդականաշխատանք+ 

Դասախոսներիմասնակցությունըհամալսարանիստորաբա-

ժանումներիաշխատանքին 

Նիստերինմասնակցած 

դասախոսների թիվը 

Գիտականխորհրդինիստերին (նշումըկատարել, 

եթեԳԽանդամէ) 
2 

Ֆակուլտետայինխորհուրդներինիստերին 

(նշումըկատարել, եթեՖԽանդամէ) 
11 

Ամբիոնի նիստերին 
12 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ժողովներին 
14 

 

 9.1.Այլնշումներ (օրինակ, դասախոսներ, 

որոնքնորարարականառաջարկներեններկայացրելևայլն):+ 
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1. Զինաիդա Բալայան. - Դասալսման արձանագրության ձևանմուշի մշակում 

2.  Զինաիդա Բալայան - Zoom հարթակի ներդրում 

3. Զինաիդա Բալայան - Ուսանողների համար կենտրոնացված ղեկավարման օղակի 

ստեղծում 

4. Ռենա Մովսեսյան. - Բուհ ընդունվելու համար առցանց դիմում հայտի ձևանմուշի ներդրում 

5.Անի Շիրինյան. - Շրջանավարտների, Առցանց դասերի հարցումների թվայնացում և 

ավտոմատացում 

6. Անի Շիրինյան - Classroom հարթակի ներդրում 

 

 

10. Դասախոսի մասնակցությունը վերապատրաստման դասընթացներին- 

Վերապատրա

ստման 

դասընթացներ

ին 

մասնակցությ

ունը  

Նշել, որ կառույցն է 

կազմակերպել 

վերապատրաստման 

դասընթացը, որտեղ և 

երբ է այն անցկացվել 

Նշել վերապատրաստման 

թեմաները 

Նշել 

վերապա-
տրաստմա

ն 

ժամաքան

ակը 

  

 

 

 

 

 

 

11. Մասնակցությունորակավորմանբարձրացմանայլձևերին 

(նշելդասախոսներիքանակը)- 

Դոկտորա-
նտուրա 

Ասպիրա-
նտուրա 

Ստաժիրովկա Կազմակեր-
պությունը 

Անցկացման 

վայրը, 

ամսաթիվը 

- - - - - 

- - - - - 

 

12. Մասնակցությունը դրամաշնորհային ծրագրերին + 

 Դասախոսի անուն, 

ազգանուն 

Դրամա-

շնորհային 

ծրագիր 

Ելքային արդյունքը 

1.  

2.  

3.  

4.  

Զինաիդա Բալայան 

Ամալյա Գրիգորյան 

Ռենա Մովսեսյան 

Անի Շիրինյան 

 5000, 3000 

5000, 3000 

5000, 3000 

5000, 3000 

 

13. Մասնակցությունը դասախոսների փոխանակման ծրագրերին  

 Դասախոսի անուն, 

ազգանուն 

Դրամաշնորհային 

ծրագիր 
Ելքային 

արդյունքը 
1.  - - - 
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2.  - - - 

 

 

14. Ավելացրեք, խնդրում ենք, տեղեկություններ ամբիոնի աշխատանքների մասին, որոնք 

կարևոր եք համարում Ձեր հաշվետվության գնահատման համար:  

 

Մասնագիտական խորհդատվություն ՊԴ կազմի հետ 

Համալսարանիհամարմշակվողնոր գրական կայքիաշխատանքներիստեղծում, 

համակարգում: 

Գրական-գեղարվեստական, մշակութային միջոցառումների սանդղակի ստեղծում: 

Բանասիրության մասնագիտությանուսանողներիխմբակի ստեղծում: 

 

 

 

 

Ամբիոնի վարիչիստորագրությունը_________/ Զ. Վ. Բալայան/______________ 

 

Հաշվետվության ներկայացմանամսաթիվը_   29. 06. 2021 թ._________________ 

 

 

1. Զինաիդա Բալայան (բ.գ.թ., դոցենտ) 

1. Ð³Û ¨ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý »½³ÏÇ Ï»ñå³íáñáõÙÁ. Ø»ÉÇù-

Þ³ÑÝ³½³ñÛ³Ý Ù»ÉÇù  

Ðáõë»ÇÝÇ  ¹áõëïñ ¶³Û³Ý», ÐÐ Î¶Øê Ý³Ë., ì³Ý³ÓáñÇ Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý 

å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý, ØÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÅáÕáíÇ ÝÛáõÃ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, ºñ¨³Ý, 

§ØÇëÙ³¦ êäÀ, 2020, ¿ç 166-180, 448 ¿ç: 

2.  Ô¨áÝ¹ ²ÉÇß³ÝÁ ¨ ²ñó³ËÁ, Ô¨áÝ¹ ²ÉÇß³ÝÁ Ñ³Ýñ³·Çï³Ï, 

Ðá¹í³ÍÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ` ÝíÇñí³Í Ô¨áÝ¹ ²ÉÇß³ÝÇ ÍÝÝ¹Û³Ý 200-³ÙÛ³ Ñáµ»ÉÛ³ÝÇÝ, 

Ê³ã³ïáõñ ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý å»ï³Ï³Ý Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý (ՀՊՄՀ), 

ºñ¨³Ý,  Èáõë³ÏÝ, 2020, 148 ¿ç, ¿ç 107-120:  

 

3.  Ô¨áÝ¹ ²ÉÇß³ÝÁ ¨ Ø»Í Ð³ÛùÇ ï³ëÝ»ñáñ¹ Ý³Ñ³Ý· §²ñó³Ë¦-Á, 

²ñó³ËÇ ä»ï³Ï³Ý Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¶Çï³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·Çñ, ISSN 1829-4383, åñ³Ï 

I, êï»÷³Ý³Ï»ñï,  §¾¹Çï äñÇÝï¦ êäÀ ïå³ñ³Ý, 2020, ¿ç 76-90:  

 

 

4.  ¸Ç½³ÏÇ Ø»ÉÇù ²í³ÝÇ Ï»ñå³ñÁ È»áÛÇ §Ø»ÉÇùÇ ³ÕçÇÏÁ¦ 

å³ïÙ³í»åáõÙ, êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ¶ñÇ·áñ Ü³ñ»Ï³óÇ Ð³Ù³Éë³ñ³Ý, ¸åñ³ïáõÝ, 

Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»ë, êï»÷³Ý³Ï»ñï, §¸Ç½³Ï åÉÛáõë¦ 

Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 1(11) - 2021, 135 ¿ç, ¿ç 20-30: 
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5. Արցախը 19-րդդարիհայգրականությանմեջ, ուսումնասիրություն, 

մենագրություն,            àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁÑñ³ï³ñ³ÏíáõÙ¿ÐÐ¶²²Ø. 

²µ»ÕÛ³ÝÇ³Ýí³Ý·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÇÝëïÇïáõïÇ·Çï³Ï³ÝËáñÑñ¹Ç (2019 Ã. 

¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 13-ÇÝÇëïÇÃÇí 3 ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ), 

²Ð²ñäÐ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý¨ÅáõéÝ³ÉÇëïÇÏ³ÛÇ³ÙµÇáÝÇ, µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ýý³ÏáõÉï»ïÇ ¨   

²ñäÐ  ·Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç  (2020 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 28-Ç ÝÇëïÇ ÃÇí 8 

³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ) »ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ùµ ¨ áñáßáõÙÝ»ñáí: êï»÷³Ý³Ï»ñï, §¸Ç½³Ï 

åÉÛáõë¦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 2021, 832 ¿ç:     

 

8. BALAYAN, Z. (2021). Literary, Methodological Paradigms: The Theme of Artsakh  in 

the Works by Raffi and Muratsan. WISDOM, 18(2), 6-17. 

 

2.     Ամալյա Գրիգորյան (բ.գ.թ., դոցենտ) 

  

1․ՀովհաննեսԹումանյանիքննադատականհայացքներըևնրաարծարծածխնդիրներիա

րդիականությունը, Դպրատուն, «Արմավ»հրատ․, Երևան, 2019 թ․, էջ 65-75։ 

2․Գրականստեղծագործությանուսուցմանարդյունավետությանևորակիբարձրացման

միքանիհարցեր, «Դպրատուն»հրատ․, Ստեփանակերտ, 2019 թ․, 120 էջ։ 

3․Որակիապահովմանձեռնարկ, «Դիզակպլյուս»հրատ․, Ստեփանակերտ, 2020 թ․,  էջ 

142:  

4․ԺամանակինկարագիրնուպատկերըՎ․Հակոբյանի«Օրորոցագողիվերջինայցը»արձ

ակպոեմում, Դպրատունհանդես, «Դիզակպլյուս»հրատ․, Ստեփանակերտ, 2021թ․էջ 

12-19: 

 

4.     Ռենա Մովսեսյան (բ.գ.թ., դոցենտ) 

Թումանյանի լեզվի ժողովրդայնության դրսևորումը «Անուշ »պոեմում,

 Թումանյանի ստեղծագործության ազգային ու համամարդկային 

ընդգրկումները և արդիականությունը (գիտաժողովի 

զեկուցումները),Ստեփանակերտ, Գրիգոր Նարեկացի համալսարան, «Դպրատուն» 

հրատարակչություն, 2019, 101-111: 

 

5.    Անի Շիրինյան (բ.գ.թ.) 

1. Դիցաբանական կերպարներն ու մոտիվները Չարենցի 

ստեղծագործության մեջ, Գրիգոր Նարեկացի պետական հավատարմագրված 

համալսարան, ԴՊՐԱՏՈՒՆ, Գիտական հոդվածների ժողովածու 1(7) 2019: 

2. Ակսել Բակունցի բնապատկերային քնարերգությունը, Գրիգոր 

Նարեկացի պետական ավատարմագրված  համալսարան  ԴՊՐԱՏՈՒՆ ,Գիտական 

հոդվածների ժողովածու, 2(8)-2019: 
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3.Հրանտ Մաթևոսյան. Բնաշխարհիկ հերոսների և քաղաքակրթված աշխարհի 

բախումն ու հանգուցալուծումը, Գրիգոր Նարեկացի պետական հավատարմագրված 

համալսարան ԴՊՐԱՏՈՒՆ Գիտական հոդվածների ժողովածու 1-2020, 8 էջ (68-75):  

 

 

ԳՐԻԳՈՐ  ՆԱՐԵԿԱՑԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՄԲԻՈՆԻ   2020/2021  ՈւՍՏԱՐՎԱՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈւՆ 

 

 Ազգանուն Անուն Գիտ. Կոչում 

Պաշտոն 

Հեռ. Համար 

(097) 

Հաստիքային/հա

մատեղություն/Ժ

ամ. 

1.  Հովսեփյան Վլադիմիր Վաստակավոր 

իրավաբան 

097-20-54-53 Ամբիոնի վարի, 

հաստիքային 

2.  Համբարձումյան Սոնա ԱՀ կադաստրի և 

պետական գույքի 

կառ. Կոմիտեի 

Իրավաբան, 

դասախոս 

097 34-39-40 համատեղություն 

3.  ԴավթյանԿարինե դասախոս 097-36-24-21 հաստիքային 

4.  ՂահրամանյանԷլլադա Դասախոս, 

փաստաբան 

097- համատեղություն 

5.  Խաչատրյան Հասմիկ Գերագույն 

դատարանի 

դատավոր 

097- համատեղություն 

6.  Հարությունյան Գեղամ  

ՊԲ սպա 

097- Ժամավճարային 

7.  Նորա Միրզոյան  ՆԳՆ 

ոստիկանության  

շտաբի 

իրավաբանական 

բաժնի պետ, 

փողգնդապետ 

097-28-68-15 Ժամավճարային 

 
1. Ամբիոնի աշխատանքների ծավալ  

 

 Պլանավորված Կատարած 
Առկա  Հեռակա Մագիստրատուրա 

Դասախոսություն 1597 400 1404 + 

Լսարանային 3046 1800 1840 + 

Գործնական 1429 290 4 + 

Ինքնուրույն 3220 4666 312 + 

Պրակտիկա 0 0 0 + 

Ընդհանուր 7080 5356 3560  

 
2. Ուսումնամեթոդական աշխատանք  

 



10 
 

 Դասավանդվող 

առարկաների 

քանակը  
 

Առարկայական 

ծրագրերի 

քանակը  
 

Էլեկտրոնային 

դասախոսությունների  

քանակը 

Ուսուցման նոր  

տեխնո-

լոգիաներով  

դասավանդվող 

առարկաների 

քանակը 
 

Բակալավրիատ 

Առկա 15 15 13 15 

Հեռակա 54 25 15 15 

Մագիստրատուրա  

Առկա 24 0 14 20 

Հեռակա 0 0 0 0 

Գնահատում: Այս ուսումնական տարում բոլոր առարկաներն ունեին առարկայական 

ծրագրեր, էլեկտրոնային դասախոսությունները համեմատ անցած ուս տարվա ավելացան:  

 

3. Ամբիոնիառարկաներիգծովուսումնամեթոդականայլաշխատանքներիկատարում 

դասագրքեր, 

ուսումնականձեռնարկներ 

(նշելքանակը) 

Ուսումնամեթոդական 

հոդվածներ (նշելքանակը) 

Մասնակցություն դասագրքերի 

խմբագրմանը կամ ուսումնամեթոդական 

այլ  աշխատանքներ (նշել –

դասախոսների  քանակը) 

1 2 3 

Ուսումնական ձեռնարկ՝ 

Երեխայի իրավական 

կարգավիճակը Արցախի 

Հանրապետությունում 

/տպագրական փուլում է 

գտնվում/ 

  

Գնահատում: ամբիոնի երկու դասախոսներ՝ Վ. Հովսեփյանը և Ս. Համբարձումյանը 

համատեղ մշակեցին ուսումնական ձեռնարկ՝ դասավանդողների և ուսումնառողների 

համար, անցած ուսումնական տարվա համեմատ ամբիոնի կողմից նախաձեռնված այդպիսի 

աշխատանք առաջինն է: 

 

4. Գիտահետազոտական աշխատանքներ  
մենագրությ

ուններ (նշել 

քանակը)  

 

Գիտական հոդվածներ 

հայրենական գիտական  

ամսագրերում (նշել 

քանակը)  

 

Գիտական 

հոդվածներ 

արտասահմանյան 

գիտական 

ամսագրերում (նշել 

քանակը)  

 

Մասնակցությունը գիտական 

ժողովածուի խմբագրման 

աշխատանքներին (նշել 

մասնակցած դասախոսների 

քանակը)  

0 Վ. Հովսեփյան- Ովքեր են 

արցախցիները, 

ժողովուրդ, 

թե՞բնակչություն: 

Ս. Համբարձումյան- ԼՂՀ 

անկախության 

իրավական հիմքերը 

-  
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Դպրատուն 2021 

թվականի  թիվ 1 

Գնահատում: Այս գիտական հոդվածները օգտագործվել են առարկաների 

դասավանդման ժամանակ՝ որպես նոր գիտական նյութ: Ելնելով երկրում ստեղծված 

իրավիճակից, գիտական հոդվածները չեն կարողացել ավելի շատ ստեղծվել, կան նաև 

կիսատ մնացած հոդվածների աշխատանքներ, որոնք նախատեսվում են կատարվել 

մագիստրատուրայում սովորող ուսանողների հետ համատեղությամբ, ինչպես նաև 

ամբիոնում ունենք պատրաստի հոդվածներ, որոնք նախատեսվել են Դպրատուն գիտական 

ամսագրի հաջորդ համարում՝ հաշվի առնելով այս համարի ծանրաբեռնվածությունը: 

5. Մասնակցությունգիտականխորհրդաժողովներին, սիմպոզիումներին, քննարկումներին 

Դասախոսի 

անուն, 

ազգանուն 
 

Միջոցառման անվանումը  
 

Կազմակե

րպիչը  
 

Ամսա

թիվը  
 

Ելքային 

արդյունք

ը  
 

Վլադիմիր 

Հովսեփյան 

Անչափահասների  իրավական 

կարգավիճակին նվիրված  գիտաժողով 

ԳՆՀ 

ՀԱՄԱԼՍ

ԱՐԱՆ 

03.07.2
021 

Կազմակ

երպիչ 

Կարինե 

Դավթյան 

Անչափահասների  իրավական 

կարգավիճակին նվիրված  գիտաժողով 

ԳՆՀ  03.07.2
021 

մասնակի

ց 

Սոնա 

Համբարձումյ

ան  

Անչափահասների  իրավական 

կարգավիճակին նվիրված  գիտաժողով,  

Միջազգային  Resarch Academy օնլայն 

գիտաժողովներ՝գիտական  

ուսումնասիրությունների  հմտություններ, 

Arm EDU կրթական  գիտաժողովներ 

ԳՆՀ  03.07.2
021 

Կազմակ

երպիչ, 

մասնակի

ց, 

մասնակի

ց 

Խաչատրյան 

Հասմիկ 

Անչափահասների իրավական 

կարգավիճակին  նվիրված  գիտաժողով 
ԳՆՀ  03.07.2

021 
մասնակի

ց 

Նորա 

Միրզոյան  
Անչափահասների իրավական 

կարգավիճակին  նվիրված  

գիտաժողով 

ԳՆՀ  19.03.2
019 

մասնակի

ց 

Գնահատում: Գիտաժողովների մասնակցության և կազմակերպման արդյունքում նկատելի 

աճ չկա ևս կապված տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի հետ: 

 
6. ՄասնակցությունըորպեսփորձագետԱՀևՀՀԿԳՆկամայլգիտակրթականկառույցներիաշ

խատանքին 
 

Դասախոսի 

անուն, 

ազգանուն  
 

Կազմակերպության 

անունը  
 

Կատարած 

աշխատանքը  
 

Ամսաթիվը  
 

- - - - 
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7. Մագիստրական աշխատանքի, թեկնածուական կամ դոկտորական թեզի ղեկավարում 

 

Աշխատանքի 

բնույթը 

Մագիստրական 

ևավարտականաշխ

ատանք 

Թեման 
Պաշտպանու-

թյան ամսաթիվը 

Ելքային 

արդյունքը 
 

Վլադիմիր 

Հովսեփյան  

1.առողջությանը ծանր, միջին և թեթև 

ծանրության վնաս հասցնելը 

2.Անձի ազատության պատվի և 

արժանապատվության դեմ ուղղված 

հանցագործություններ 

3.Անձի արտաքսման և հանձնման 

միջազգային իրավական և ներպետական 

հիմնախնդիրները 

4.Պատժի հասկացությունը 

5. Արարքի հանցավորությունը բացառող 

հանգամանքներ 

05.17.2021 Թեզի 

ղեկավար 

Հակոբյան Սևակ 1.Անչափահասների հանցաբվորության 

կրիմինալոգիական բնութագիրը 

2.Զինվորական ծառայության կարգի դեմ 

ուղղված հանցագործություններ 

3.Անձի անձնական ազատության և 

անձնական անձեռնմխելիության 

իրավունք 

4.Հասարակական կարծիքի դեմ ուղղված 

հանցագործությունների էությունն ու 

դերը  

5.Կյանքի և առողջության դեմ ուղղված 

հանցագործությունների քրեաիրավական 

բնութագրումը 

05.17.2021 Թեզի 

ղեկավար 

Գրետա 

Արզումանյան 

1. Սեփականության իրավունքի 

ձեռքբերման հիմքերի 

առանձնահատկությունները 

2. 2.Մարդու և քաղաքացու 

սահմանադրական իրավունքների 

սահմանափակումը 

3. Ապչանքների ազատ 

տեղաշարժման նախադրյալները 

4. Անձի արտաքսման և հանձնման 

միջազգային իրավական և 

ներպետական հիմնախնդիրները 

5. Անձնական ոչ գույքային 

հարաբերություններ 

05.17.2021 Թեզի 

ղեկավար 
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Խաչատրյան Հասմիկ 1.Անչափահասների պատիժը և 

քրեաիրավական 

պատասխանատվությունը 

2.Ծայրահեղ անհրաժեշտությամբ 

կատարված հանցագործությունների  

քրեաիրավական բնութագիրը 

3.Անձնական ոչ գույքային 

հարաբերություններ  

4. Հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում 

կատարված սպանություն 

05.17.2021 Թեզի 

ղեկավար 

8. Մագիստրականաշխատանքի, 

թեկնածուականկամդոկտորականթեզիընդդիմախոսություն 

 

Կազմակերպությունը 
 

Աշխատանքի բնույթը  
 

Թեման  

ի.գ.թ.Ս. Հակոբյան Ընդդիմախոսություն 

 

4 

Ս. Համբարձումյան Ընդդիմախոսություն 
 

8 

ի.գ.թ., դոցենտԳ. 

Արզումանյան 

Ընդդիմախոսություն 
 

3 

   

 

9. Կազմակերպչական-մեթոդական աշխատանք 

 

Դասախոսների մասնակցությունը 

համալսարանի ստորաբաժանումների 

աշխատանքին  
 

Նիստերին մասնակցած դասախոսների 

քանակը  
 

Գիտական խորհրդի նիստերին (նշումը 

կատարել, եթե ԳԽ անդամ է)  
 

8 

Ֆակուլտետային խորհուրդների նիստերին 

(նշումը կատարել, եթե ՖԽ անդամ է)  
 

4 

Ամբիոնի նիստերին  
 

8 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

ժողովներին  
 

10 

  

 

9.1. Այլ  նշումներ (օրինակ, դասախոսներ, որոնք նորարարական առաջարկներ են 

ներկայացրել և այլն):  

 

Դասախոսներն առաջարկել են արտաուսումնական պարպմունքներ կազմակերպել 

եվրոդատարաններում հայցի ներկայացաման նախադրյալների և դրանց պայմանների 
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մասին  դասընթացներ  կազմակերպել  ուսանողների   համար: Հարցը կարևորվել է և 

կքննարկվի  հաջորդ  ուսումնական  տարում կազմակերպելու  նպատակով: 

 

10. Դասախոսի մասնակցությունը վերապատրաստման դասընթացներին  
 

Դասախոսի 

մասնակցությունը 

վերապատրաստման 

դասընթացներին  
 

Նշել, որ կառույցն 

է կազմակերպել 

վերապատրաստմ

ան  դասընթացը, 

որտեղ և երբ է այն 

անցկացվել 
 

Նշել վերապատրաստման 

թեմաները  
 

Նշել 

վերապա-

տրաստմ

ան 

ժամաքան

ակը  
 

Կրթական 

բարեփոխումներ  

ԳՆՀ 

2020 

Որակի ապահովման 

համակարգի բարելավում 
 

38 ժամ 

 

11. Մասնակցություն որակավորման բարձրացման այլ ձևերին (նշել դասախոսների 

քանակը)  

-- 
12. Մասնակցությունը դրամաշնորհային ծրագրերին  

--- 
13. Մասնակցությունը դասախոսների փոխանակման ծրագրերին  
---- 

14.Ավելացրեք, խնդրում ենք, տեղեկություններ ամբիոնի աշխատանքների մասին, որոնք 

կարևոր եք համարում Ձեր հաշվետվության գնահատման համար: 

 

2020-2021 ուստարվա պլանով 2-րդ, 3-րդ կետերովնախատեսված սեպտեմբեր-

հոկտեմբեր վերջնաժամկետով աշխատանքները կատարվել են ոչ լրիվությամբ՝ Արցախի 

դեմ  սանձազերծված պատերազմի պատճառով: 

 
 Տեղեկություն կրթական ծրագրի ուսանողների մասին 

 Առկաբաժնումսովորումեն  15 ուսանող 

 Հեռակաբաժնւմսովորումեն 103 ուսանող 

 Մագիստրատուրաբաժնում 40 ուսանող 

 Պետականքննություններիններկայացվելէ 30 ուսանողիանուն, դիպլոմէշնորհվել 28 

հոգու: 

 Մագիստրատուրաբաժնիցներկայացվելէ 20 ուսանողիանուն, որիցներկայացելէ 19 

հոգի՝երկուսըգերազանց: 

 

Ամբիոնի վարիչ,Վ. Հովսեփյան_______________ 

 

Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը      27.06.2021 
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16 

 

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Գրիգոր Նարեկացի Համալսարանի 

 ՆԶՊ և ՖԴ ամբիոնի 

 2020-2021թթ. ուս. տարվա 

աշխատանքների մասին 
 

Ամբիոնի վարիչ՝Բաղրյան Սամվել Եղիշեի 

 

1. Ամբիոնիաշխատակազմիաշխատանքիհիմնականուղղությունները 
 

 ՆԶՊ և ՖԴ ամբիոնիաշխատանքիգլխավորնպատակն էպատրաստել  բարձրորակ 

և բազմապրոֆիլ կադրեր, որոնք կունենան մանկավարժական և մարզչական 

կարողություններ, կտիրապետեն նախնական զինվորական պատրաստության, ֆիզիկական 

դաստիարակությանը և սպորտի բնագավառներին՝ կիմանան ՆԶՊ և ֆիզիկական 

դաստիարակության համակարգի նպատակները, 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 մանկավարժների և 

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: 

ԱՄԲԻՈՆԻՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ 
 

 

2020-2021 ուս.տարվա պրոֆեսորա-դասախոսական անձնակազմը` ըստ զբաղեցրած 

պաշտոնների 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÐÐ ²½·³ÝáõÝ, Անուն, Հայրանուն 

 

 

 

Հաստիք ä³ßïáÝ ¶Çï³Ï³Ý 

³ëïÇ×³Ý 

¶Çï³Ï

³Ý 

ÏáãáõÙ 

1 Բաղրյան Սամվել Եղիշեի 

 

1004 Ամբիոնի վարիչ   

2 Ավանեսյան Նինել Գենադիի 1138 դասախոս   

3 Ֆիրյան Սվետլանա Գավրուշի 902 դասախոս   

4 Քոչարյան Վալերի Եֆրեմի 910 դասախոս   

5 Բեգլարյան Սամվել Իշխանի 1104 դասախոս   

6 Հայրապետյան Աշոտ 280 դասախոս   

7 Հայրապետյան Սուսաննա 350 դասախոս   

8 Մուսայելյան Մարինե 400 դասախոս   
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2020-2021թթուս.տարվապրոֆեսորադասախոսականանձնակազմը` 

ըստտարիքայինխմբերի 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2020-2021 ուս.տարվա պրոֆեսորադասախոսականանձնակազմը` ըստ գենդերային 

բաշխվածության 
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2. ՈՒՍՈՒՄՆԱ-ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

2020-2021 ուս. տարում ամբիոնը կատարել է իր պարտականությունները և 

ուսումնական, և գիտական աշխատանքների գծով` ցուցաբերելով անհրաժեշտ 

աշխատանքային և կատարողական կարգապահություն:  

 

2020-2021 áõë ï³ñáõÙ ³éÏ³ Å³Ù³ù³Ý³Ïն Áëï ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 

·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ 
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 ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝª Ֆ/Ս՝ 1102 ժամ, ՆԶՊ՝ 1806 ժամ 

 ·áñÍÝ³Ï³Ýª Ֆ/Ս՝1216ժամ, ՆԶՊ՝ 1294 ժամ 

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Éë³ñ³Ý³ÛÇÝª Ֆ/Ս2318ժամ, ՆԶՊ՝3000 ժամ 

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 9անգամ:  
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Նիստերի կատարած աշխատանքները լրացված են արձանագրությունների 

մատյանում: Վերանայվել և հաստատվել են ինչպես ընթացիկ, կիսամյակային, 

այնպես էլ ավարտական որակավորման (քննությունների) հարցաշարերը:  

3. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

N Անցկացված միջոցառումները I ÏÇë. II ÏÇë. 
1.  Ֆիզկուլտուրնիկի օրվա նվիրված մրցույթ- միջոցառում 17/09  

2.  Վոլեյբոլի առաջնություն  15-

20/04 
3.  ԳՆՀզոհվածուսանողներիննվիրվածհուշ-ցերեկույթ   

4.  Հրաձգություն օդամղիչ հրացանից           

6-8/05 

Բոլոր նշված միջոցառումները անց են կացվել պատշաճ մակարդակով:Հաղթողները 

պարգևատրվել են պատվոգրերով և փոխանցիկ գավաթով, լուսաբանվել է համալսարանի 

կայքէջում: 

5. ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 

Բոլորդասախոսներըբարեխղճորենևժամանակինկատարելենիրենցվրադրված

պարտականությունները (հաճախումներ, դասախոսություններ, քննություններ, 

ստուգարքներ, սեմինարներ, կոնսուլտացիաներ)£ 

2020թսեպտեմբերամսինամբիոնիառաջարկությամբհամալսարանըձեռքէբերել

մարզականգույք՝վոլեյբոլի, ֆուտբոլի, բասկետբոլի գնդակներ, թենիսի ռակետներ, 

ցատկապարաններ, շախմատ: 

 Ելնելով պատերազմական իրավիճակից  ՆԶՊ և ՖԴ ամբիոնը ուս. տարվա 

համապատասխան ուսումնական պլաններից և առարկայական ծրագրերից բխող 

բոլոր  աշխատանքները կատարել է մասամբ: 

Անցած ուսումնական տարվա ընթացքում   Ամբիոնի կողմից կազմակերպվել 

են փոխադարձ  դասալսումներ, որոնք քննարկվել են և  դասախոսներին տրվել են 

համապատասխան  առաջարկություններ և  հանձնարարականներ դասավանդման 

որակը  բարձրացնելու  ուղղությամբ£ 

2020-2021-ուստարում ամբիոնը ունեցելէ 88 շրջանավարտ և բոլորն էլ բարեհաջող 

ավարտել են ուսումը: 
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2020- 2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՏԱՐՎԱԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆՊԼԱՆԻՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՄԱՍԻՆ 

Հ/Հ 

 

Գործողության նկարագիրը Գործողության քայլերը Կատարման 

ժամկետը 

Գործողության 

վերջնարդյունք 

Պատասխանատու Նշումներ կատարման 

մասին 

1 Կազմակերպել 2020 - 2021 ուս.տարվա 
ամբիոնային աշխատանքները։ 
 
Ամբիոնի խնդիրը՝ 
Ամբիոնային բնականոն աշխատանքների 

կազմակերպում։  

1․Կազմել ամբիոնային 

ծանրաբեռնվածությունը, կատարել 

դասաժամերի բաշխում, քննարկել 

դասախոսական կազմի հետ։ 

2․Հաստատել անհատական 

ծանրաբեռնվածությունները։ 

3․ Ճշգրտել համատեղությամբ աշխատող 

դասախոսների գրաֆիկները։ 

4․Կազմել և դասախոսների հետ քննարկել 

ամբիոնի 2020-2021 ուստարվա 

աշխատանքային պլանը։ 

 

29․08․2020 Հստակ մշակված  
պլաններով և 
ժամանակացույցերով 
ամբիոնային 
աշխատանքներ 

ԳԱՑ-եր՝ 

 Նիստերի 

արձանագրություններ 

 Հաստատված անհատական 

ծանրաբեռնվածություններ  

 Հաստատված 

աշխատանքային պլան 

 Ամբիոնի նիստերի 

անցկացման հաստատված 

ժամանակացույց 

Ամբիոնի վարիչ, 

Համագործակցությամ
բ՝ ՈւԳԿՎ բաժին 

Ծանրաբեռնվածությո

ւնները համատեղ 

աշխատող 

դասախոսների 

գրաֆիկները և 

քննարկումները 

իրականացվել են 

ժամանակին: 

2 Կազմակերպել ուսումնական գործընթացը։ 
 
Ամբիոնի խնդիրը՝ 
011401․16․6 «Նախնական զինվորական 

պատրաստություն», 011401․09․6 «Ֆիզիկական 

դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ»  

բակալավրի կրթական ծրագրով և 011401․09․7 

«Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային 

մարզումներ» մագիստրոսական կրթական 

ծրագրով ուսումնառության ապահովում։  

1.Կազմակերպել և իրականացնել 2019-2020 

ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ակադեմիական 

պարտքերի մարումը։ 

 2.Դասընթացների փաթեթների հիման վրա 

դուրս գրել ընթացիկ և եզրափակիչ 

քննությունների, ընթացիկ ստուգումների 

հարցաշարերը և տրամադրել ուսանողներին։ 

5.Ըստ ժամանակացույցի նախապատրաստել և 

իրականացնել 1-ին և 2-րդ կիսամյակների 

բոլոր քննաշրջանները (ընթացիկ 

քննություններ և ստուգումներ, եզրափակիչ 

քննություններ, կուրսային և ավարտական 

աշխատանքների պաշտպանություններ)։ 

25․09․2020 2020-2021 ուստարվա 
ուսումնական գործընթացի 
բնականոն ընթացք 
ԳԱՑ-եր՝ 

 Նիստերի 

արձանագրություններ, 

 Հաստատված 

քննությունների և ընթացիկ 

ստուգումների  

հարցաշարեր 

Ամբիոնի վարիչ, 

Համագործակցությամ
բ՝ ՈւԳԿՎ բաժին և 
ամբիոնի 
դասախոսներ 

Քննությունների և 

ստուգարքների 

հարցաշարերը  

տրամնադրվել են 

ուսանողներին և ըստ 

ժամանակացույցերի 

նախապատրաստվել 

են ընթացիկ և 

եզրափակիչ 

քննությունների 

հարցաշարերը: 

3 Ռազմավարական ծրագիր այսուհետ՝ ՌԾ) 
Նպատակ 1․Ռազմավարական խնդիր (այսուհետ՝ 
ՌԽ)Ա․Իրականացնել մասնագիտություններիկր-
թականծրագրերի (այսուհետ՝ՄԿԾ) կառուց-
վածքայինևբովանդակային վերափոխում` որակա-
վորումներիազգայինշրջանակին (այսուհետ՝ՈԱՇ) 
ևաշխատաշուկայիարդիպահանջ-
ներինհամահունչ։ 

1․ Ներկայացնել ամբիոնի նիստում 

«Նախնական զինվորական պատրաստություն» 

բակալավրի կրթական ծրագրի (այսուհետ՝ ԿԾ) 

մշակելու առաջարկություն։ 

2․ Համալսարանի Գիտական խորհուրդում 

(ԳԽ) ներկայացնել ԿԾ մշակման արտոնման 

առաջարկություն։ 

3․ Ստեղծել ծրագրի մշակման 

10․09․2020 Ծրագրի մշակման 
արտոնում (նախնական 
հաստատում) 
ԳԱՑ-եր՝ 

 Ամբիոնի նիստի 

արձանագրություն 

 ԳԽ-ի  արձանագրություն 

 Ամբիոնի նիստի 

Կրթական ծրագրի 

պատասխանատու 

 

Ներկայացվել է հայտ 

համալսարանի 

գիտական խորհուրդ 

աշխատանքային 

խմբի ստեղծման 

համար: 

01․10․2020 

15․10․2020 
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Ամբիոնի խնդիրը՝ 
 «Նախնական զինվորական պատրաստություն» 

բակալավրի կրթական ծրագրի (այսուհետ՝ ՆԶՊ) 

կառուցվածքային և բովանդակային 

վերափոխում՝ որակավորում-
ներիազգայինշրջանակին (այսուհետ՝ՈԱՇ) 
ևաշխատաշուկայիարդիպահանջ-
ներինհամահունչ։ 

 

 

աշխատանքային խումբ։ 

4․Ձևակերպել ծրագրի առաջարկի հայտը և 

համաձայնեցնել ՈԱԿ –ի հետ։ 

5․ ԿԾ հայտը ներկայացնել հաստատման։  

15․12․2020 արձանագրություն 

 ՈԱԿ-ի համաձայնեցում 

 Արտոնման վերաբերյալ 

ուսումնական 

աշխատանքների գծով 

պրոռեկտորի դրական 

եզրակացություն 

31․12․2020 

6․Ուսումնասիրել ԱՀ, ՀՀ և արտերկրի այլ 

բուհերում իրականացվող համանման 

կրթական ծրագրերը և գնահատել 

առաջարկվող ծրագրի մրցակցային 

առավելությունները և թույլ կողմերը: 

7․ Հավաքել տվյալներ աշխատաշուկայի 

պահանջարկի վերաբերյալ (պոտենցիալ 

գործատուների, մասնագետների ու 

շահագրգիռ կառույցների կարծիքներ, 

վիճակագրական և այլ առկա նյութեր)։ 

8․Վերանայել գործող ուսումնական պլանը։ 

9․ Կազմել և ներկայացնել կրթական ծրագրի 

հաստատման փաստաթղթային փաթեթը ՈԱԿ՝ 

նախնական ստուգման։ 

10․Վերջնական ներկայացնել կրթական 

ծրագրի հաստատման փաստաթղթային 

փաթեթը՝ ՈԱԿ։ 

04․04․2021 Ծրագրի փաստաթղթային 
փաթեթի, ներառյալ ծրագրի 
մասնագրի ստեղծում և 
ծրագրի առաջարկի 
փորձաքննություն 

ԳԱՑ-եր՝ 

 ԱՀ, ՀՀ և արտերկրի այլ 

բուհերում իրականացվող 

համանման կրթական 

ծրագրերի վերաբերյալ 

ամփոփ տվյալների 

առկայություն։ 

 Առաջարկվող ծրագրի 

մրցակցային 

առավելությունների և թույլ 

կողմերի (SWOT) 

վերլուծության 

առկայություն 

 Աշխատաշուկայի արդի 

պահանջների 

ուսումնասիրություն, 

տվյալների առկայություն, 

պահանջարկի վերաբերյալ 

զեկույցի առկայություն 

 Համալսարանի 

առաքելությանը համարժեք 

և կրթական պահանջները 

բավարարող ուսումնական 

պլանի առկայություն 

 ՈԱԿ-ի կողմից 

համալսարանի ԳԽ – ում  

ներկայացրած ծրագրի 

հաստատման 

երաշխավորագիր 

Կրթական ծրագրի 
պատասխանատու 
(ամբիոնի վարիչ), 

Համագործակցությամբ
՝ԿԾ մշակման 
աշխատանքային 
խումբ, ՈԱԿ 

Վերանայվել են 

գործող ուսումնական 

պլանը և կատարվել 

որոշակի 

փոփոխություններ: 

20․04․2021 

30․04․2021 

07․05․2021 

20․05․2021 
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11․Վերանայել ծրագրի հաստատման 

փաստաթղթային փաթեթը՝ հաշվի առնելով 

փորձաքննական հանձնաժողովի 

փորձաքննության եզրակացությունները 

(պահանջները, առաջարկությունները)։ 

01․07․2021 Համալսարանի ԳԽ – ում 
հաստատված նոր կրթական 
ծրագիր 
ԳԱՑ՝ 

 Պատասխան զեկույցի 

առկայություն 

Կրթական ծրագրի 
պատասխանատու, 

Համագործակցությամ
բ՝ԿԾ մշակման 
աշխատանքային 
խումբ, ՈԱԿ 

 

4 ՌԾ Նպատակ 1․ ՌԽ Ա․իրագործմանհամար 
անհրաժեշտգործողություն 
ՄշակելևներդնելՄԿԾ - 
ներիշրջանակներումդասավանդվողառարկաների
ծրագրերըևդրանցկրթականելքայինարդյունքները
` ՄԿԾվերջնարդյունքներինհամապատասխան։ 
Ամբիոնի խնդիրը՝ 
ՆԶՊ կրթական ծրագրի շրջանակում 

դասավանդվող առարկաների ելքային 

արդյունքների համապատասխանության 

ապահովումը՝ ԿԾ-ի վերջնարդյունքներին։ 

1. Վերանայել առկա առարկայական ծրագրերը 

և համապատասխանեցնել կրթական ծրագրի 

պահանջներին՝ավելացնելով դասախոսի 

կողմից կիրառվող որակի ապահովման 

մեխանիզմները: 

2.  Քննարկել դասախոսների ներկայացրած 

առարկայական ծրագրերը և հաստատել։ 

3. Դասընթացները վարել ըստ կազմված 

առարկայական ծրագրերի:  

4. Ուսանողներին տրամադրել ուսումնական 

փաթեթներ: 

25․09․2020 ՆԶՊ կրթական ծրագրի 
ելքայինարդյունքներինհամ
ապատասխաննոր 
առարկայան ծրագրեր 
ԳԱՑ՝  

 Բարձրացնել 

շահակիցների 

բավարարվածությունը 

 Հարցումների 

արդյունքներ 

 

Ամբիոնի 
դասախոսներ, 
ՈԱԿ 

Դասախոսների 

ներկայացրած 

առարկայական 

ծրագրերը 

հաստատվել են, 

ուսանողներին 

տրամադրվել են 

ուսումնական 

փաթեթ: 

5 ՌԾ Նպատակ 1․ ՌԽ Ա․իրագործմանհամար 
անհրաժեշտգործողություն 
Վերանայելպրակտիկաներինառնչվողկարգերըևգո
րծընթացները, ներառյալդրանցկազմակերպ-
մանձևերը, 
տևողություննուբովանդակությունը՝տարբերակե-
լովըստՄԿԾ-ների։ Իրականաց-
նելպրակտիկաներիկազմակերպ-
մանմշտադիտարկումուգնահատում։ 
Ամբիոնի խնդիրը՝ 
ԿԾ –ին համապատասխան պրակտիկայի 

անցկացման առավել արդյունավետ ձևերի 

ընտրում։ 

1. Հաշվի առնել նախորդ տարիներին 

ուսանողների արած 

առաջարկներըթարմացնել և վերամշակել 

պրակտիկայի անցկացմանն ուղղված 

ծրագրերը։  

2. Կիրառել տարբեր մեխանիզմներ 

պրակտիկայի ընթացքը հսկելու համար։ 

 

Պարբերա- 

Բար 

Աշխատաշուկայում 
ուսանողների 
մրցունակության 
բարձրացում 
ԳԱՑ – եր՝ 

 Ուսումնասիրությունների 

տվյալների գրավոր 

վերլուծություններ 

 Պրակտիկաներիհաշվետ

վություններիառկայությու

ն 

 
 

Ամբիոնի վարիչ, 
 
Համագործակցությամ
բ՝ 
Շրջանավարտների, 
կարիերայի և 
պրակտիկայի բաժին, 
դասախոսներ 

Պլանավորել ենք 

ՆԶՊ 

մասնագետներին 

փորձուսուցումը 

իրականացնել 

Իվանյանի անվան 

վարժարանում, իսկ 

ՖԴ մասնագետներին 

ընդգրկել նաև սպորտ 

դպրոցում: 

6 ՌԾ Նպատակ 1․ ՌԽ Բ․ 
Բ․Կրթական ծրագրերի մշակման, արտոնման, 
մշտադիտարկման վերանայման 
քաղաքականությունների, ընթացակարգերի, 
կարգերի մշակում և կիրարկում։ 
Ամբիոնի խնդիրը՝ 
 ՖԴ կրթական ծրագրի 
համապատասխանությունը սահմանված 
նպատակներին։ 

1. Վերանայել ՖԴ կրթական ծրագիրը:  

2. Կատարել լրացումներ և շտկումներ: 

01․09․2020- 

20․04․2021 

Կրթական ծրագրի 
թարմացում և բարելավում: 
ԳԱՑ – եր՝ 

 Բենչմարքինգի 

հաշվետվություններ; 

 Վերանայումից բխող 

վերլուծություններ: 

 

ԿԾ մշակման 
աշխատանքային 
խումբ, 
 
Համագործակցությամ
բ՝ 
ՈԱԿ, Ամբիոնի 
վարիչ, 

Վերանայվել է ՖԴ 

կրթական ծրագիրը, 

լրացումներ չեն 

կատարվել: 
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7 ՌԾ Նպատակ 1․ ՌԽ Գ․ 
Գ․Կատարելագործել դասավանդման, 
ուսումնառության և գնահատման գործընթացները։ 
 
Ամբիոնի խնդիրը՝ 
Ամբիոնի կողմից իրականացվող կրթական 
ծրագրերում կիրառել ուսանողակենտրոն 
դասավանդման մեթոդներ, վերջնարդյունքահեն 
գնահատում։ Գրագողության դեպքերի նվազեցում 
և ակադեմիական ազնվության առավել լայն 
դրսևորում։ 

1. Պարբերաբար անցկացնել դասալսումներ 

(ըստ դասալսման գրաֆիկի)։ 

2. Անցկացնել փոխադարձ դասալսումներ։ 

3. Հանձնարարել դասախոսներին 

դասավանդվող առարկաներից 

յուրաքանչյուրի համար մշակել դասընթացի 

ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների 

վրա հիմնված գնահատման նորմեր և 

չափանիշներ։ 

4. Գնահատման նոր մեթոդները ներառել 

առարկայական փաթեթներում՝ գնահատման 

մեջ: 

5. Գնահատման նոր մեթոդները կիրառել 

քննաշրջանի ընթացքում: 

6. Կազմել անհատական առաջադրանքներ: 

7. Անաչառ վերահսկել քննական գործընթացը, 

ապահովել քննասենյակներում 

հանձնաժողովների առկայությունը: 

Պարբերա- 

բար 

Ուսանողակենտրոն 
մեթոդների կիրարկման 
ապահովում։ 
Գրագողության դեպքերի 
նվազեցում և 
ակադեմիական 
ազնվության առավել լայն 
դրսևորում։ 
ԳԱՑ-եր՝ 
 Դասալսման մատյան 

 Դասալսման գրաֆիկ և 

ամբիոնի նիստի 

արձանագրություն 

 Գնահատման 

վերաբերյալ 

ուսանողական 

հարցումների 

բարելավված 

ցուցանիշներ՝ 

հնարավորինս արդար 

ձևավորվող 

գնահատականներ: 
 Ավարտական 

աշխատանքների և 

մագիստրոսական 

թեզերի հաստատված 

թեմաներ 
 Երաշխավորված 

ավարտական 

աշխատանքներ և 

մագիստրոսական թեզեր 
 

Ամբիոնի վարիչ, 
կրթական ծրագրի 
ղեկավար 
 
Համագործակցությամ
բ՝ 
Ուսումնական 
գործընթացի 
կազմակերպման և 
վերահսկման բաժին, 
ՈԱԿ 

Պարբերաբար 

իրականացվել է 

դասալսումներ, 

ամբիոնի վարիչի, 

ուսումնական 

մասի կողմից: 

Իրականացվել է 

փոխադարձ 

դասալսումներ և 

վերահսկվել է 

քննական 

գործընթացի 

անաչառ լինելը:  

 

Իրականացվել է 

մագիստրոսական 

թեզերի 

քննարկում:  

 

 

8. Ըստ կուրսերի կազմակերպել ուսանողների 

հետ մագիստրոսական թեզերի թեմաների 

քննարկում՝ ամբիոնի գիտական 

ուղղվածությանը համահունչ, հաստատել 

ըստ թեմաների ավարտական 

աշխատանքների և մագիստրոսական 

թեզերի ղեկավարներին։ 

20․09․2020 

8 ՌԾ Նպատակ 1․ ՌԽ Ե․ 
Ե․Ուսումնականգործընթացումակտի-

վացնելտեղեկատվականտեխնոլոգիաներիօգտա-

գործումը, օգտագոր-

ծելովնաևհեռավարուսուցմանտարրեր։ 

ՌԾ Նպատակ 1․ ՌԽ Ե․․իրագործմանհամար 

անհրաժեշտգործողություններ (ՌԾ 2020-2022 

իրականացման ճանապարհային քարտեզ) 

Ամբիոնի խնդիրը՝ 

1. Դասախոսական կազմից ձևավորել խմբեր՝ 

վերապատրաստմանը մասնակցելու համար։ 

2. Դասախոսներին հանձնարարել Կրթական 

ծրագրերի համար մշակել առարկայական 

էլեկտրոնային տարբերակներ 

(դասախոսություններ, առաջադրանքներ, 

ինքնուրույն հանձնարարականների 

թեմաներ, հարցաշարեր, օժանդակ նյութեր, 

գրականության ցանկ): 

3. Հանձնարարել ամբիոնի դասախոսներին 

կազմակերպել դասավանդման 

գործընթացում ուսումնառության 

էլեկտրոնային ռեսուրսների կիրառմամբ բաց 

Պարբերա- 

Բար 

Դասավանդման 
գործընթացում 
տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների 
կիրարկման մեթոդներին 
ծանոթ դասախոսական 
կազմ։ 
ԳԱՑ՝-եր՝ 
 Վերապատրաստում 

անցած 5 դասախոս 
 Ուսումնառության 

էլեկտրոնային 
ռեսուրսներով 

Ամբիոնի վարիչ, 
 
Համագործակցությամ
բ՝ 
Դասախոսներ, 
Մարդկային 
ռեսուրսների 
կառավարման բաժին 
 

Մշակվել է 

էլեկտրոնային 

դասախոսությունն

եր, ինքնուրույն 

հանձնարարական

ների թեմաներ և 

հարցաշարեր: Բաց 

դասը 

էլեկտրոնային 

ռեսուրսների 

կիրառմամբ չի 
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1. Նպաստել ամբիոնի դասախոսական կազմի 
վերապատրաստումներին (մասնագիտական, 
համակարգչային հմտություններ, անգլերեն 
լեզու)։ 

2. Ուսումնական նյութերի, դասախոսությունների 
թվայնացում։ 

3. Թվայնացնել ԿԾ իրականացման համար 
անհրաժեշտ գրականության ցանկը։ 

4. Առցանց դասընթացների կազմակերպում 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
կիրառմամբ։ 

դաս։ 

4. Խրախուսման ներկայացնել այն 

դասախոսներին, որոնք դասավանդման 

գործընթացում արդյունավետորեն  

կիրառում են ուսումնառության 

էլեկտրոնային ռեսուրսներ։ 

 

ապահովված 10 
դասընթաց 

 Պարգևատրված 
դասախոսներ 

 

իրականացվել: 

 

Գրականության 

ցանկը թվայնացվել 

է առցանց 

դասընթացներ 

կազմակերպելու 

համար: 

9 ՌԾ Նպատակ 2․ ՌԽ Ա․ 
Ա․Համալսարանումհետազոտա-

կանառաջնահերթություն-

ներիսահմանում՝գործընթացնե-

րումառաջինհերթինհաշվիառնելովհամալսարանո

ւմիրականացվողմասնագիտականկրթա-

կանծրագրերիոլորտներըևաշխատաշուկայիպահ

անջները։ 

ՌԾ Նպատակ 2․ ՌԽ Ա․իրագործմանհամար 
անհրաժեշտգործողություններ (ՌԾ 2020-2022 
իրականացման ճանապարհային քարտեզ) 
Ամբիոնի խնդիրը՝ 
Ապահովել ամբիոնի գիտահետազոտական 
աշխատանքների իրականացումը ըստ 
սահմանված հետազոտական 
առաջնահերթության։ 

1. Լսել դասախոսների ամբիոնի 

հետազոտական առաջնահերթությունների 

ուղղությամբ կատարված աշխատանքների 

վերաբերյալ հաշվետվությունները։ 

2. Խրախուսման ներկայացնել հետազոտական 

աշխատանքներ կատարած դասախոսներին։ 

3. Քննարկել տպագրված հոդվածները (նոր 

լույս տեսած գրքեր, ձեռնարկներ, 

մենագրություններ) 

 

20․12․2020 Հետազոտական 
առաջնահերթությունների 
ուղղությամբ 
աշխատանքների 
իրականացում 
ԳԱՑ –եր՝ 
 Տպագրված հոդվածներ 

մենագրություններ 

հետազոտություններ 
 Պարգևատրված 

դասախոսներ 

Ամբիոնի վարիչ, 
դասախոսներ 

Չի կատարվել 44- 

օրյա պատերազմի 

հետևանքով: 

10 ՌԾ Նպատակ 2․ ՌԽ Ա․իրագործմանհամար 
անհրաժեշտգործողություններ (ՌԾ 2020-2022 
իրականացման ճանապարհային քարտեզ) 
Ամբիոնի խնդիրը՝ 
Դասավանդման գործընթացում կիրառել 
գիտական արդյունքներ։ 

1. Դասախոսներին հանձնարարել 

դասավանդվող առարկաներից 

յուրաքանչյուրի համար ուսումնասիրել 

հետազոտական տարրի ներգրավման 

հնարավորությունը դասապրոցեսում։ 

2. Ամբիոնի նիստում քննարկել և խրախուսման 

ներկայացնել այն դասախոսներին, որոնք 

դասավանդման, և հետազոտության 

ինտեգրման (փոխկապակցման) 

ժամանակակից փորձը  

կիրառում են ուսումնառության ընթացքում։ 

15․12․2020 

 

 

 

 

 

 

15․06․2021 

 

Գիտական 
հետազոտությունների 
արդյունքների ներդնում  
ուսումնական 
գործընթացում: 
ԳԱՑ –եր՝ 
 Արդյունքների 

վերլուծություն 

 Ուսումնառության և 

հետազոտության 

ինտեգրման ծրագրերի 

իրականացում 

Ամբիոնի վարիչ, 
դասախոսներ 

 Չի կատարվել 

պատերազմի 

հետևանքով, 

կկատարվի 2021-2022 

ուս. տարում: 
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11 ՌԾ Նպատակ 2․ ՌԽ Գ․ 
Գ․ՈւԳԸաշխատանքներիակտիվացում, 
ուսանողներին՝գիտականաշխատանքներումներ-
գրավելումեխանիզմներիկիրառում։ 
Ամբիոնի խնդիրը՝ 
Ամբիոնի ուսանողներին ներգրավել 
հետազոտական աշխատանքներում։ 
 
 

1. Կազմակերպել գիտական սեմինարներ, 

հանդիպումներ՝ զարգացնել ուսանողների 

հետազոտական հմտությունները 

տրամադրել խորհրդատվություն։ 

2. Հրավիրել ուսանողական գիտական 

ժողովներ։ 

3. Ձևավորել ուսանողների խումբ և ապահովել 

նրանց մասնակցոթյունը  այլ բուհերում 

կազմակերպվող գիտաժողովներին։ 

4. Քննարկել և խրախուսման ներկայացնել 

ամբիոնի դասախոսներին՝ համալսարանում 

ուսանողի կողմից հրապարակված 

աշխատանքի ղեկավարման համար։  

01․09․2020 - 

30․06․2021 

Հետազաոտական 
աշխատանքներում 
ուսանողների 
ներգրավածության 
ապահովում։ 
ԳԱՑ –եր՝ 
 ՈւԳԸ աշխատանքներում 

ներգրաված 

դասախոսների և 

ուսանողների թվի աճ 

 Տպագրված հոդվածներ 

Ամբիոնի վարիչ, 
դասախոսներ, 
 
Համագոևծակցությամ
բ՝  
ՈւԳԸ, 
Արտաքին կապեր 

Ձևավորվել են 

ուսանողների խումբ` 

միջոցառումներին 

մասնակցելու 

նպատակով և 

հանձնարարվել են 

զբաղվել գիտական 

ուղղվածությամբ: 

12 ՌԾ Նպատակ 2․ ՌԽ Դ․ 
Դ․Զարգացնելհետազոտականհամագործակցու-
թյունըԱՀևՀՀգիտահետազոտա-
կանինստիտուտների, բուհերի, 
միջազգայինկազմակերպությունների, արտասահ-
մանյանբուհերիևձեռնարկություններիհետ։ 
Ամբիոնի խնդիրը՝ 
Դասախոսական կազմի ներգրավումը 

հետազոտական աշխատանքներում, 

ակադեմիական համագործակցության 

ընդլայմանը և հետազոտական աշխատանքների 

միջազգայնացմանը նպաստելը։ 

1. Ուսումնասիրել ՀՀ և ԱՀ բուհերի՝ 

միջազգային գիտաժողովներ 

կազմակերպելու փորձը և գնահատել առկա 

ռեսուրսները այդպիսի գիտաժողովներ 

կազմակերպելու համար։ 

2. Կազմակերպել մեկ կոնֆերանս 

ներգրավելով (մասնակիցները կարող են 

մասնակցել նաև առցանց եղանակով) 

ոլորտի առաջատար մասնագետների և 

հեղինակավոր գիտնականների։ 

3. Ֆինանսական խրախուսման ներկայացնել 

օտարալեզու (անգլերեն լեզու) հոդվածներ 

գրող դասախոսներին։   

09․05․2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02․12․2020 

 

Հեղինակավոր 
գիտնականների, ոլորտի 
առաջատար 
մասնագետների 
ներգրավումը ամբիոնի 
գիտահետազոտական 
աշխատանքներում 
ԳԱՑ-եր՝ 
 Վերլուծության առկայու-

թյուն, նախադրյալներ 

ստեղծել գիտաժողով՝ 

կազմակերպելու 

նպատակով 

 Կազմակերպած մեկ 

կոնֆերանս 

 Միջազգային գիտական 

ամսագրերում ընդգրկված 

ամբիոնի դասախոսների 

հրապարակումների թվի աճ 

Ամբիոնի վարիչ, 
դասախոսներ, 
 
Համագոևծակցությամ
բ՝  
Արտաքին կապեր 

Ուսումնասիրվել է 

գիտաժողովներ 

կազմակերպելու 

փորձը, կոնֆերանսը 

կիրականացվի 2021-

2022 ուսումնական 

տարում: 

13 ՌԾ Նպատակ 3․ ՌԽ Ե․ 
Ե. Զարգացնել ուսումնագիտական գործընթացի 
իրականացման համար անհրաժեշտ 
տեղեկատվական համակարգերն ու 
գրադարանային ենթակառուցվածքները: 
 
Ամբիոնի խնդիրը՝ 
ՆԶՊ և ՖԴ կրթական ծրագրերի իրականացման 
համար անհրաժեշտ ռեսուրսների ապահովում 

1. Հարցում անցկացնել ուսանողների 

շրջանում՝ նրանց կրթական և այլ 

կարիքները վերհանելու համար։ 

2. Հարցման արդյունքները և դրանց 

վերաբերյալ առաջարկությունները 

ներկայացնել ՈԱԿ։ 

3. Ուսումնասիրել ուսումնական գործընթացի 

իրականացման համար լսարաննային և 

գրադարանային ենթակառուցվածքները 

4. Ուսումնասիրել ուսումնական գործընթացի 

իրականացման համար մարզագույքի, 

ռազմական  ուսումնական զինամթերքի 

առկայությունը։ 

20․09․2020 Ուսումնական 
գործընթացում 
տեղեկատվական 
համակարգերի ակտիվ 
կիրառում, 
արդիականացված 
գրադարանային 
ծառայություններ 
ԳԱՑ-եր՝ 
 Ուսանողների շրջանում 

հարցումների 

արդյունքներ 

 ԿԾ –ի պահանջներին 

Ամբիոնի վարիչ, 
դասախոսներ, 
ռեկտոր 

Հարցումը 

իրականացվել է 

հարցման 

արդյունքները 

կապված 

ուսումնական 

գործընթացի, 

մարզագույքի և 

զինամթերքի հետ 

ներկայացվել է 

ուսումնական գծով 

պրոռեկտորին: 
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5. Ըստ անհրաժեշտության՝ 

առաջարկություններ ներկայացնել․ 

- գրադարանը անհրաժեշտ գրքերով 

համարման համար, 

- որոշ լսարաններ տեխնոլոգիապես 

վերազինման համար, 

- անհրաժեշտ մարզագույքով և ուսումնական 

զինամթերքով ապահովման համար։ 

համապատասխան ձեռք 

բերված մարզագույք 

 Համալրված 

գրադարանային ֆոնդ 

 Տեխնոլոգիապես 

վերազինված լսարան 

14 ՌԾ Նպատակ 4․ ՌԽ Ա․իրագործմանհամար 
անհրաժեշտգործողություններ (ՌԾ 2020-2022 
իրականացման ճանապարհային քարտեզ) 
Բարձրացնել սովորողների ներգրավվածության 
արդյունավետությունը համալսարանի 
կառավարման գործընթացում:  
Ամբիոնի խնդիրը՝ 
Կառավարման աշխատանքներումներգրավված 
վերապատրաստված սովորողների 
առկայություն: 

1. Վերանայել կառավարման մարմիններում 

ընդգրկված ուսանողների ցանկը: 

2. Պարբերաբար հանդիպումներ կազմակերպել 

ուսանողական կառույցի 

ներկայացուցիչների հետ՝ լսելու և 

քննարկելու համար նրանց նկատառումները 

և առաջարկները համալսարանի 

կառավարման վերաբերյալ: 

25.09.2020 

 

Պարբերա- 

բար 

Համալսարանի 
կառավարման 
մարմիններում 
ներգրավված 
վերապատրաստված 
ուսանողներ: 
ԳԱՑ-եր՝ 
 Կազմակերպված  

հանդիպումների 

հաշվետվություններ 

 Կառավարման 

մարմիններում ընդգրկված 

հինգ ուսանող 

Դասախոսներ Չի կատարվել, 

կիրականացվի 2021-

2022 ուս. տարվա 

ընթացքում: 

15 ՌԾ Նպատակ 5․ ՌԽ Ա․իրագործմանհամար 
անհրաժեշտգործողություններ (ՌԾ 2020-2022 
իրականացման ճանապարհային քարտեզ) 
ՄԿԾ – ներում աստճանաբար ավոլացնել օտար 
լեզվով դասավանդվող առարկաների քանակը: 
Ամբիոնի խնդիրը՝ 
ԿԾ – երում ներդրված օտարալեզու (անգլերեն 
լեզու) ուսումնական մոդուլներ 

1. Առանձնացնել կամընտրական առարկաներ, 

որոնք նպատակահարմար է իրականացնել 

օտար լեզվով: 

2. Հավաքագրելոլորտի ԱՀ, ՀՀ և 

արտասահմանյան դասախոսների տվյալները 

(համալսարանի հետ համագործակսության 

պայմանագիր կնքած կառույցների 

շրջանակից) և հրավիրել նրանց տվյալ 

մոդուլը օտար լեզվով դասավանդելու 

(կարելի է նաև՝ առցանց եղանակով): 

3. Կազմել տվյալ դասընթացների վարման 

ժամանակացույց; 

4. Դասախոսներին ներկայացնել խրախուսման՝ 

համալսարանում օտարալեզու կրթական 

մոդուլի ներդնման համար:  

03.09.2020-

15.04.2021 

ԿԾ-ում օտարալեզու 
մոդուլների առկայություն: 
ԳԱՑ-եր՝ 
 Առնվազն մեկ 

հրավիրված դասախոս 
 Առնվազն օտար լեզվով 

իրականցված մեկ 
դասընթաց 

Ամբիոնի վարիչ, 
դասախոսներ, 
 
Համագոևծակցությամ
բ՝  
Արտաքին կապեր 

Կամընտրական 

առարկաներից 

նպատակահարմար 

չեն իրականացնել 

օտար լեզվով: 



28 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

16 ՌԾ Նպատակ 6․ ՌԽ Ա․ 
Պետական, մասնավոր, ՀԿ և միջազգային 
շահագրգիռ կողմերի հետ արդյունավետ 
փոխհամագործակցության մեխանիզմների 
ապահովում: 
Ամբիոնի խնդիրը՝ 
Համագործակցության ձևավորում ոլորտի 
տարբեր կառույցների միջև: 

1. Ամբիոնում կատարված փոփոխությունների, 

իրադարձությունների վերաբերյալ թարմ 

տեղեկատվության շարունակական 

փոխանցում համալսարանի կայքի 

պատասխանատուին: 

2. Կազմակերպել՝ ըստ միջոցառումների պլանի 

մարզամշակութային, ռազմամարզական և 

ռազմահայրենասիրական միջոցառումներ: 

3. Նպաստել կամավորական 

աշխատանքներում ուսանողների 

ներգավվածության աճին: 

4. Մատուցել ընդունելության հարցերին 

վերաբերվող տարբեր ձևաչափի 

խորհրդատվական և գովազդային 

ծառայություններ: 

Պարբերաբար Բուհ- հասարակություն 
կապի ամրապնդում 
ԳԱՑ-եր՝ 
 Կայքի այցելությունների 

և հղումների ավելացում 
 Կազմակերպված 

միջոցառումներ 
 Կամավորական 

աշխատանքներում 
ներգրավված 
ուսանողների քանակ 

 ՆԶՊ և ՖԴ դիմորդների 
թվի աճ 

Ամբիոնի վարիչ, 
դասախոսներ, 
 
Համագոևծակցությամբ՝  
Հասարակայնության 
հետ կապերի և 
լրատվության բաժին 

Կատարվում է 

պարբերաբար, 

միջոցառումները 

իրականացվել են 

ըստ 

ժամանակացույցի` 

ընդունելության 

քննությունների 

համար ներկայացել 

ենք դպրոցներ և 

գովազդել ԳՆՀ:  
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Տեղեկանք 

ՆԶՊ և ՖԴ ամբիոնի գործունեության մասին 

1. Ամբիոնիտարեկանաշխատանքայինպլանիառկայությունը- առկաէ 

Ամբիոնիտարեկանբեռնվածությունըկազմվելևհաստատվելէ 27.08.2020 կայացած N 1 նիստին: 

2. Ուսումնականտարվաընթացքումանցկացվածնիստերիթիվը- 9 

3. Նիստերումքննարկվածհարցերիբովանդակայինկազմը` 

ուսումնառությանծրագրերիքննարկում` 2020-2021 ուս.տարվա ծանրաբեռնվածությունների,թեմատիկ պլանների և առարկայական 

նկարագրերի վերաբերյալ քննարկումներ: Ավարտական կուրսերի քննությունների կազմակերպման, հարցաշարերի վերանայման և 

մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության կազմակերպում: 

4. դասալսումներ, փոխադարձդասալսումներ- իրականացվելեն 

5. ուսումնականառարկաներիդրվածքիուսումնասիրում- անցկացվելէ 

6. հետազոտականնորագույնմեթոդներիմշակումևներդրում- իրականացվելէ 

7. միջոցառումներուսումնականգործընթացիկառավարմանևվերահսկողության 

ուղղությամբ- իրականացվելեն 

8.ուսանողների հետ տարվել են տարաբնույթ աշխատանքներ 

9.ուսնողներին տրամադրվել է ուսումնական փաթեթներ, կիրառվել են տարբեր մեխանիզմներ պրակտիկայի ընթացքը վերահսկելու 

համար 

10.դասախոսների հանձնարարվել է ունենալ էլեկտրոնային ռեսուրսներ և իրականացնել պարապմունքներ 

11.իրականացվել է հարցումներ ուսանողների շրջանում նրանց կրթական և այլ կարիքներ վերհանելու համար 

12.ՆԶՊ և ՖԴ կրթական ծրագրերի իրականացման համար ապահովված են 

անհրաժեշտ ռեսուրսներով  

13.իրականացվել է համագործակցություն ոլորտի տարբեր կառույցների հետ, մշակվել է մարզմշակութային և ռազմամարզական 

միջոցառումների անցկացման պլան  

 

ՆԶՊ և ՖԴ  ³ÙµÇáÝÇ   í³ñÇã ª                 -             Ս.Ե. Բաղրյան 
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Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարանի  
ՏՏԲԱ ամբիոնի 

2020-2021 

Հ/Հ 
Գործողության 

նկարագիր 
Գործողության քայլերը 

Կատարմա

ն ժամկետը 

Գործողության 

վերջնարդյունքը 

Պատասխա-

նատու 

Կատարված գործողությունը (Կոնկրետ 

նշել, որքանով է կատարվել 

գործողությունը) 

1 Կազմակերպել 2020- 2021 
ուս.տարվա ամբիոնային 
աշխատանքները։ 
 
Ամբիոնի խնդիրը՝ 
Ամբիոնային բնականոն 

աշխատանքների 

կազմակերպում։ 

1․Կազմել ամբիոնային 

ծանրաբեռնվածությունը, կատարել 

դասաժամերի բաշխում, քննարկել 

դասախոսական կազմի հետ։ 

2․Հաստատել անհատական 

ծանրաբեռնվածությունները։ 

3․ Ճշգրտել համատեղությամբ աշխատող 

դասախոսների գրաֆիկները։ 

4․Կազմել և դասախոսների հետ քննարկել 

ամբիոնի 2020-2021 ուս. տարվա 

աշխատանքային պլանը։ 

5. Ամբիոնի  դասախոսների 2020-2021 ուս. 

տարվա I-ին և II-րդ կիասմյակների 

օրացուցային թեմատիկ պլանների 

հաստատում: 

6․Կազմել և հաստատել ամբիոնային նիստերի 

անցկացման ժամանակացույցը։ 

7.  Ըստ անհրժեշտության(ուսանողների 

դիմումների առկայության դեպքում) կազմել և 

հաստատել անհատական լրացուցիչ 

խորհրդատվության ժամանակացույց: 

29.08.2020 

 

Հստակ մշակված  
պլաններով և 
ժամանակացույցերով ամբիոնային 
աշխատանքներ 

ԳԱՑ-եր՝ 

 Նիստերի արձանագրություններ 

 Հաստատված անհատական 

ծանրաբեռնվածություններ  

 Հաստատված աշխատանքային 

պլան 

 Ամբիոնի նիստերի անցկացման 

հաստատված ժամանակացույց 

 Հաստատված օրացուցային 

թեմատիկ պլաններ 

Ամբիոնի վարիչ, 
Համագործակցութ
յամբ՝ ՈւԳԿՎ 
բաժին 

ՏՏ և բնագիտական առարկաների ամբիոնի 
փաստաթղթերում առկա են 2020-2021 ուս. տարվա 
ամբինային նիստերի արձանագրությունները և 
նիստերի անցակացման ժամանակացույցը, 
հաստատված անհատական 
ծանրաբեռնվածությունները, հաստատված 
աշխատանքային պլանը ու հաստատված 
օրացուցային թեմատիկ պլանները: 
 

1.  ՏՏ և բնագիտական առարկաների 2020թ. 

օգոստոսի 28-ին տեղի ունեցած ամբիոնի նիստի 

ընթացքում կազմվել է ամբիոնային 

ծանրաբեռնվածությունը, կատարվել է դասաժամերի 

բաշխում և ճշգրտվել ՈւԳԿՎ բաժնի հետ: 

2․ՈւԳԿՎբաժնի վարիչի և ամբիոնի վարիչի կողմից 

հաստատվել է  անհատական 

ծանրաբեռնվածությունները։ 

3․ Ճշգրտվել է  համատեղությամբ աշխատող 

դասախոսների գրաֆիկները։ 

4․2020թ. օգոստոսի 28-ին տեղի ունեցած ամբիոնի 

նիստի ընթացքում կազմվել է և դասախոսների հետ 

քննարկվել է ամբիոնի 2020-2021 ուս. տարվա 

աշխատանքային պլանը։ 

5. Ամբիոնի  դասախոսների 2020-2021 ուս. տարվա I-

ինկիասմյակի օրացուցային թեմատիկ պլանները 

քննարկվել և հատատվել են 2020թ. օգոստոսի 28-ին 

տեղի ունեցած ամբիոնի նիստի ընթացքում, իսկ II-րդ 

կիասմյակինը ՝2020 թ. դեկտեմբերի 29-ին տեղի 

ունեցած ամբիոնի նիստում: 

6․ 2020թ. օգոստոսի 28-ին տեղի ունեցած ամբիոնի 

նիստի ընթացքում կազմվել և հաստատվել է 

ամբիոնային նիստերի անցկացման 

ժամանակացույցը։ 

7.  Անհատական լրացուցիչ խորհրդատվության 

ժամանակացույց չի կազմվել, որի պատճառն է 

29.08.2020/ 

10.01.2021 
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հանդիսացել հետպատերազմյան 

ժամանակահատվածում բացակայող դասախոսների 

առկայությունը և մնացած դասախոսների 

ծանրաբեռնվածության աճը: Սակայն ըստ 

անհրաժեշտության իրականացվել է լրացուցիչ 

խորհրդատվություններ: 

2 Կազմակերպել 
ուսումնական 
գործընթացը։ 
 
Ամբիոնի խնդիրը՝ 
061105.01.6 

«Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ» 

բակալավրի 

ուսումնական պլանով 

ուսումնառության 

ապահովում։  

1.Կազմակերպել և իրականացնել 2019-2020 

ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ակադեմիական 

պարտքերի մարումը։ 

2.Դասընթացների փաթեթների հիման վրա 

դուրս գրել ընթացիկ և եզրափակիչ 

քննությունների, ընթացիկ ստուգումների 

հարցաշարերը և տրամադրել ուսանողներին։ 

3.Ըստ ժամանակացույցի նախապատրաստել և 

իրականացնել 1-ին և 2-րդ կիսամյակների 

բոլոր քննաշրջանները (ընթացիկ 

քննություններ և ստուգումներ, եզրափակիչ 

քննություններ, կուրսային և ավարտական 

աշխատանքների պաշտպանություններ)։ 

4. Ավարտական աշխատանքների թեմաների 

կազմում՝ ամբիոնի գիտական ուղղվածությանը 

համահունչ: 

25․09․2020 2020-2021 ուս. տարվա 
ուսումնական գործընթացի 
բնականոն ընթացք 
ԳԱՑ-եր՝ 

 Նիստերի արձանագրություններ, 

 Հաստատված քննությունների և 

ընթացիկ ստուգումների  

հարցաշարեր 

 Ավարտական աշխատանքների 

հաստատված թեմաների 

առկայություն: 

Ամբիոնի վարիչ, 
Համագործակցութ
յամբ՝ ՈւԳԿՎ 
բաժին և ամբիոնի 
դասախոսներ 

ՏՏ և բնագիտական առարկաների ամբիոնի 
փաստաթղթերում առկա են 2020-2021 ուս. տարվա 
հաստատված քննությունների և ընթացիկ 
ստուգումների  հարցաշարերը, ավարտական 
աշխատանքների հաստատված թեմաները և 
ամբիոնի նիստերի արձանագրությունները: 
 

1. Համապատասխան ժամանակահատվածում 

կազմակերպվել և իրականացնվել են 2019-2020 

ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ակադեմիական 

պարտքերի մարումը։ 

2. Դասընթացների փաթեթների հիման վրա դուրս են 

գրվել ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների, 

ընթացիկ ստուգումների հարցաշարերը և 

տրամադրվել ուսանողներին։ 

Սակայն ելնելով  պատերազմի ընթացքում 

ուսանողների բացթողումները, վերանայվել են 

հարցաշարերը և նորից տրամադրվել ուսանողներին: 

3. 1-ին կիսամայակում կայանալիք բոլոր 

քննաշրջանների ժամանակացույցերում տեղի են 

ունեցել փոփոխություններ (44 օրյա պատերազմի 

պատճառով), որի արդյունքում բոլոր 

աշխատանքները իրականացվել ոն նոր 

ժամանակացույցի համաձայն: 

2-րդ կիսամայակի բոլոր աշխատանքները 

իրականացվել են ըստ ժամանակացույցի: 

4. Ավարտական աշխատանքների թեմաները 

կազմվել են՝ ամբիոնի գիտական ուղղվածությանը 

համահունչ: 

3 Ռազմավարական ծրագիր 
այսուհետ՝ ՌԾ) Նպատակ 

3. Հաշվի առնել նախորդ տարիներին 

ուսանողների արած առաջարկները: 

Ուս. տարվա 

ընթացքում 

Աշխատաշուկայում ուսանողների 
մրցունակության բարձրացում 

Ամբիոնի վարիչ, 
 

Նախորդ տարիների պրակտիկաների ղեկավարների 

հաշվետվություններից ու ուսանողների արած 
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1․Ռազմավարական 
խնդիր (այսուհետ՝ 
ՌԽ)Ա․Իրականացնել 
մասնագիտություն-
ներիկրթականծրագրերի 
(այսուհետ՝ՄԿԾ) կառուց-
վածքայինևբովանդակա-
յին վերափոխում` 
որակավորում-
ներիազգայինշրջանակին 
(այսուհետ՝ՈԱՇ) ևաշխա-
տաշուկայիարդիպա-
հանջներինհամահունչ։ 
Վերանայելպրակտիկանե
րինառնչվողկարգերըևգոր
ծընթացները, 
ներառյալդրանցկազմա-
կերպմանձևերը, 
տևողություննուբովանդա
կությունը ։ Իրականաց-
նելպրակտիկաներիկազմ
ակերպ-
մանմշտադիտարկումուգն
ահատում։ 
Ամբիոնի խնդիրը՝ 
ԿԾ –ին 

համապատասխան 

պրակտիկայի 

անցկացման առավել 

արդյունավետձևերի 

ընտրում։ 

4. Թարմացնել և վերամշակել պրակտիկայի 

անցկացմանն ուղղված ծրագրերը։  

5. Կիրառել տարբեր մեխանիզմներ 

պրակտիկայի ընթացքը հսկելու համար։ 

 

 ԳԱՑ – եր՝ 

 Ուսումնասիրությունների 

տվյալների գրավոր 

վերլուծություններ 

 Պրակտիկաներիհաշվետվություն

ներիառկայություն 

 
 

Համագործակցութ
յամբ՝ 
Շրջանավարտներ
ի, կարիերայի և 
պրակտիկայի 
բաժին, 
դասախոսներ 

առաջարկներ  ելնելով որոշվել է պրակտիկայի 

անցկացման վայր ընտրել «Ղարաբաղ տելեկոմ» 

ՓԲԸ-ը և ԱՏՏԿ- 

ըպրակտիկայիարդյունքումՏՏԲԱամբիոնի 1 

ուսանողփորձաշրջանէանցել«Ղարաբաղ տելեկոմ» -

ում, 

որիցհետոանցելէհիմնականաշխատանքիտվյալընկե

րությունում: 

4 ՌԾ Նպատակ 1․ ՌԽ Գ․ 
Գ․Կատարելագործել 
դասավանդման, 
ուսումնառության և 
գնահատման 
գործընթացները։ 
 
Ամբիոնի խնդիրը՝ 
 Ամբիոնի կողմից 

իրականացվող կրթական 

ծրագրերում կիրառել 

ուսանողակենտրոն 

դասավանդման 

9. Դասալսումների և փոխադարձ 

դասալսումների ժամանակացույցի կազմում: 

10. Անցկացնել դասալսումներ։ 

11. Անցկացնել փոխադարձ 

դասալսումներ։ 

12. Հանձնարարել դասախոսներին 

դասավանդվող առարկաներից 

յուրաքանչյուրի համար մշակել դասընթացի 

ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների 

վրա հիմնված գնահատման նորմեր և 

չափանիշներ։ 

13. Գնահատման նոր մեթոդները 

ներառել առարկայական փաթեթներում՝ 

գնահատման մեջ: 

Պարբերաբար Ուսանողակենտրոն մեթոդների 
կիրարկման ապահովում։ 
Գրագողության դեպքերի նվազեցում 
և ակադեմիական ազնվության 
առավել լայն դրսևորում։ 
ԳԱՑ-եր՝ 
 Դասալսման մատյան 

 Դասալսման գրաֆիկ և ամբիոնի 

նիստի արձանագրություն 

 Գնահատման վերաբերյալ 

ուսանողական հարցումների 

բարելավված ցուցանիշներ՝ 

հնարավորինս արդար 

ձևավորվող գնահատականներ: 

Ամբիոնի վարիչ, 
կրթական ծրագրի 
ղեկավար 
 
Համագործակցութ
յամբ՝ 
Ուսումնական 
գործընթացի 
կազմակերպման 
և վերահսկման 
բաժին, ՈԱԿ, 
ՄՌԿ 

ՏՏ և բնագիտական առարկաների ամբիոնի 
փաստաթղթերում առկա են 2020-2021 ուս. տարվա 
դասալսման գրաֆիկ և ամբիոնի նիստի 
արձանագրություն, դասալսման մատյան, 
ավարտական աշխատանքների հաստատված 
թեմաներ: Ավարտական քննության փաթեթում 
առկա է քննական հանձնաժողովի նախագահի 
կարծիքն ու եզրակացությունը:  
 

 

1.Դասալսումների և փոխադարձ դասալսումների 

ժամանակացույցի կազմումըտեղիէունեցել2020թ. 

Օգոստոսի 28-ին տեղի ունեցած ամբիոնի նիստում: 

2.Ամբիոնիվարիչիկողմիցիրականացվելէ 8 (ելենելով 
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մեթոդներ, 

վերջնարդյունքահեն 

գնահատում։ 

Գրագողության դեպքերի 

նվազեցում և 

ակադեմիական 

ազնվության առավել լայն 

դրսևորում։ 

14. Գնահատման նոր մեթոդները 

կիրառել քննաշրջանի ընթացքում: 

15. Կազմել անհատական 

առաջադրանքներ: 

16. Անաչառ վերահսկել քննական 

գործընթացը, ապահովել քննասենյակներում 

հանձնաժողովների առկայությունը: 

 Ավարտական աշխատանքների 

հաստատված թեմաներ 
 Երաշխավորված ավարտական 

աշխատանքներ  
 Քննական հանձնաժողովի 

կարծիք և եզրակացություն 

ամբիոնի վարիչի ծանրաբեռնվածությանից)դա-

սալսում։ Դասալսումները առկա են ամբիոնի փաս-

տաթղթերում:  

3.Ուս. տարվա ընթացքում պարբերաբար իրակա-

նացվել են փոխադարձ դասալսումներ։ 

4.Դասախոսներին հանձնարարվել է դասավանդվող 

առարկաներից յուրաքանչյուրի համար մշակել 

դասընթացի ակնկալվող կրթական վերջնարդյունք-

ների վրա հիմնված գնահատման նորմեր և 

չափանիշներ։ Արդյունները քննարկվել են ամբիոնի 

նիստում: 

5. 6. 7. Քննարկումներց ելնելով պարզվել է որ 

յուրաքանչյուր դասախոս ունի անհատական 

մոտեցման հնարավորություն(ելնելով փոքր խմբերի 

հանգամանքից), որն էլ ցուցաբերում է ուսանողների 

նկատմամբ: 

8. 2020-2021 ուս տարվա բոլոր քննությունները 

իրականցվել են համապատասխան վերահսկողու-

թյան առկայության պայմաններում: 

9. ՏՏ4- րդ առկա և ՏՏ5 –րդ հեռակա կուրսերի 

ուսանողների հետ կազմակերպվել են ավարտական 

աշխատանքների թեմաների քննարկում և ըստ 

թեմաների հաստատվել են գիտական ղեկավարները: 

10. 2020-2021 ուս տարվա ընթացքում ավարտական 

աշխատանքների գիտական ղեկավարները պարբե-

րաբար զեկուցել են աշխատանքների ընթացքի 

մասին: 

11. 12. Ըստ ժամանակացույցի կազմակերպվել են 

ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանու-

թյունը և պաշտպանությունը: 

9. Ըստ կուրսերի կազմակերպել ուսանողների 

հետ ավարտական աշխատանքների թեմաների 

քննարկում՝ ամբիոնի գիտական 

ուղղվածությանը համահունչ, հաստատել՝ ըստ 

թեմաների, ավարտական աշխատանքների 

ղեկավարներին։ 

20․09․2020 

10.Պարբերաբար լսել ավարտական 

աշխատանքների գիտական ղեկավարների 

հաշվետվությունները աշխատանքի ընթացքի 

մասին։  

11.Կազմակերպել ավարտական 

աշխատանքների նախապաշտպանություն։ 

12.Կազմակերպել ավարտական 

աշխատանքների պաշտպանություն։ 

01․07․2021 

5 ՌԾ Նպատակ 1․ ՌԽ Ե․ 
Ե․Ուսումնականգործընթ
ացումակտի-
վացնելտեղեկատվա-
կանտեխնոլոգիաներիօգ-
տագործումը՝օգտագոր-
ծելովնաևհեռավարուսուց
մանտարրեր։ 
ՌԽ 
Ե․․իրագործմանհամար 
անհրաժեշտգործողությու
ններ (ՌԾ 2020-2022 
իրականացման 

5. Կազմել ամբիոնի կողմից իրականցվող 2 

վերապատրաստումների (MS Power Point և 

Zoom)ծրագիր(պլան և ժամանակացույց): 

6. Վերապատրաստումների ծրագրերը 

ներկայացնել ՈԱԿ և ՄՌԿ բաժիններ՝  

հաստատման համար: 

7. Համաձայն վերապատրաստումների 

ծրագրերի նախորոք տալ հայտարարություն 

կայանալիք վերապատրաստման մասին: 

8. Իրականացնել դասախոսական կազմի 

վերապատրաստում՝  համաձայն 

վերապատրաստման ծրագրի: 

9. Վերապտրաստման արդյունքների մասին 

ներկայացնել գրավոր հաշվետվություն ՈԱԿ: 

ՈՒս. տարվա 

ընթացքում 

Դասավանդման գործընթացում 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
կիրարկման մեթոդներին ծանոթ 
դասախոսական կազմ։ 
ԳԱՑ՝ 
 Հաստատված 

վերապատրաստման ծրագրեր 

 Վերապատրաստում 

անցկացրած դասախոսի 

հաշվետվություն 

 Վերապատրաստում անցած 5 

դասախոս 

 Ուսումնառության էլեկտրոնային 

ռեսուրսներով ապահովված 10 

Ամբիոնի վարիչ, 
դասախոսներ 
 
Համագործակցութ
յամբ՝ 
ՈԱԿ, ՄՌԿ 

1. 2020 թ. սեպտեմբերի18-ինտեղի ունեցած ամբիոնի 

նիստում քննարկվել և որորշվել է 

վերապատրաստումներ անցկացնող դասախոսներին: 

2. Ելնելով պատերազմի հետևանքով ամբիոնի 

բացակա դասախոսական կազմի և ներկաների 

ծանրաբեռնվածության աճի փաստերից, որոշվեց 

վերապատրաստումները հետաձգել 1 տարով: 
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ճանապարհային 
քարտեզ) 
5. Նպաստել 

դասախոսական կազմի 
վերապատրաստումնե
րին 

6. Ուսումնական 
նյութերի, 
դասախոսությունների 
թվայնացում։ 

7. Թվայնացնել ԿԾ 
իրականացման համար 
անհրաժեշտ 
գրականության ցանկը։ 

 

1. Համաձայն դասախոսական կազմի 

վերհանված կարիքների արդյունքների՝ 

դասախոսական կազմից ձևավորել խմբեր՝ 

վերապատրաստումներին մասնակցելու 

համար։ 

2. Ամբիոնի համակարգչում ստեղծել 

թղթապանակ ուսումնառության համար 

անհրաժեշտ նյութերի էլէկտրոնային 

տարբերակը պահելու համար: 

3. Դասախոսներին հանձնարարել կրթական 

ծրագրի համար մշակել առարկայական 

էլեկտրոնային տարբերակներ 

(դասախոսություններ, առաջադրանքներ, 

ինքնուրույն հանձնարարականների 

թեմաներ, հարցաշարեր, օժանդակ նյութեր, 

գրականության ցանկ) և տեղադրել ամբիոնի 

համակարգչի համապատասխան 

թղթապանակում: 

ՈՒս. տարվա 

ընթացքում 

դասընթաց 

 Կրթական ծրագրի 

իրականացման համար 

թվայնացված 30 գիրք 

 

 

4. Դասախոսներին հանձնարարել կրթական 

ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ 

գրականության առնվազն 3-ական գրքերի 

թվայնացում (առաջնահերթությունը տալ II և 

III կուրսերի դասընթացները 

կազմակերպելու համար անհրաժեշտ 

գրքերին): 

ՈՒս. տարվա 

ընթացքում 

4. 2020-2021 ուս տարում ամբիոնի կողմից 

իրականացվել են կրթական ծրագրի իրականացման 

համար անհրաժեշտ գրականության թվայնացում: 

Թվայնացված գրքերն առկա են ամբիոնի 

էլէկտրոնային գրադարանում: 

6 ՌԾՆպատակ 
2․ԳԻՏՈՒԹՅԱՆԱՐԴԻԱԿ
ԱՆՈՒԹՅՈՒՆԵՎՓՈԽԿԱ
ՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԿՐ
ԹՈՒԹՅԱՆԵՎԱՇԽԱՏԱՇ
ՈՒԿԱՅԻՀԵՏ 
Ամբիոնիխնդիրը՝ 
Գիտականանգործունեու

թյունըիրականացնելհամ

աձայնամբիոնիհետազոտ

ականառաջնահերթությա

ն: 

1. Ամբիոնիգիտահետազոտականգործունեությ

ունըիրականացնելհամաձայն 2019թ.-

ինհաստատվածգիտահետազոտականգործո

ւնեությանաշխատանքայինպլանի: 

ՈՒս. տարվա 

ընթացքում 
Հետազոտական 
առաջնահերթությունների 
ուղղությամբ աշխատանքների 
իրականացում 
 ԳԱՑ –եր՝ 

 Գիտահետազոտական 

աշխատանքային պլան 

 Տպագրված հոդվածներ, մենա-

գրություններ, 

հետազոտություններ 

 Պարգևատրված դասախոսներ 

 Ամբիոնի գիտահետազոտական 

գործունեության վերաբերյալ 

հաշվետվության առկայություն 

Ամբիոնի վարիչ, 
դասախոսներ 

1.Ամբիոնիգիտահետազոտական գործունեությունը 

իրականացվել է համաձայն գիտահետազոտական 

առաջնահերթության: 

7 ՌԾ Նպատակ 3․ ՌԽ Ե․ 
Ե. Զարգացնել 
ուսումնագիտական 
գործընթացի 
իրականացման համար 
անհրաժեշտ 

1. Ուսումնասիրել ուսումնական գործընթացի 

իրականացման գրադարանային 

ապահովվածությունը: 

2. Ուսումնասիրել ուսումնական գործընթացի 

իրականացման տեխնիկական և 

ծրագրայինապահովվածությունը: 

01․10․2020 Արդիականացված գրադարանային 
ծառայություններ 
ԳԱՑ –եր՝ 
 ԿԾ–իպահանջներին 

համապատասխան ձեռք 

բերվածտեխնիկականևգրադար

Ամբիոնի վարիչ, 
դասախոսներ 
 
Համագործակցութ
յամբ՝ 
ՈԱԿ 

2020-2021 ուս. տարում ամբիոնի կողմից 

իրականացվել են կրթական ծրագրի իրականացման 

համար անհրաժեշտ համապատասխան 

գրադարանային, տեղնիկական, ծրագրային 

միջոցների վերաբերյալ ուսումնասիրություններ: 

Անհրաժեշտ ռեսուրսների վերաբերյալ 
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տեղեկատվական 
համակարգերն ու 
գրադարանային 
ենթակառուցվածքները: 
 
Ամբիոնի խնդիրը՝ 
ՏՏ կրթական ծրագրերի 

իրականացման համար 

անհրաժեշտ ռեսուրսների 

ապահովում: 

3. Համակարգիչներում կատարել 

համապատասխան ծրագրային փաթեթների 

տեղադրում: 

4. Ըստ անհրաժեշտության՝ 

առաջարկություններ ներկայացնել․ 

- գրադարանը անհրաժեշտ գրքերով 

համալրման համար, 

- որոշ լսարաններ տեխնոլոգիապես 

վերազինման համար, 

- համակարգչային սենյակի ապրատային 

թարմացման համար 

անայինմիջոցներ 

 Համալրված գրադարանային 

ֆոնդ 

 

 

համապատասխան դիմումը ներկայացվել է ՈԱԿ: 

Ամբիոնը համալրվել է 1 համակարգչով: 

8 ՌԾ Նպատակ 4․ ՌԽ Գ․ 
Գ. Զարգացնել 

դասախոսականկազմիներ

ուժը: 

ՌԽ 
Գ․․իրագործմանհամար 
անհրաժեշտգործողությու
ններ (ՌԾ 2020-
2022իրականացման 
ճանապարհային քարտեզ) 
 Ապահովել դասա-

խոսական կազմի 

մասնակցությունը 

համապատասխան 

վերապատրաստում

ներին։  

 ՊԴ անձնակազմի 

համար անգլերենի և 

համակարգչային 

գիտելիքների 

իմացության 

դասընթացների 

կազմակերպում։ 

 
Ամբիոնի խնդիրը՝ 
Համակարգչային իմացու-

թյան դասընթացների 

կազմակերպում: 

Դասախոսական կազմի 

վերապատրաստումների 

խթանում: 

 Համագործակցել մարդկային ռեսուրսների 

կառավարման բաժնի հետ՝ ամբիոնի 

դասախոսական կազմի 

վերապատրաստման կարիքների 

վերհանման գործընթացում: Տրամադրել 

համապատասխան տեղեկատվություն 

ամբիոնի դասախոսական կազմի 

վերաբերյալ: 

 Տրամադրել ամբիոնի դասախոսներին 

տեղեկատվություն կայանալիք 

վերապատրաստումների մասին: 

  Համաձայն դասախոսական կազմի 

վերհանված կարիքների արդյունքների՝ 

դասախոսական կազմից ձևավորել խմբեր՝ 

վերապատրաստումներին մասնակցելու 

համար։ 

 Իրականացնել  ամբիոնի կողմից ծրագրված 

համակարգչային գիտելիքների իմացության 

վերապատրաստման ծրագրերը: 

Պարբերաբար Որակավորումկամվերապատրաստ
ումանցածդասախոսականկազմ 
ԳԱՑ –եր՝ 
 Վերապատրաստում անցած 

ամբիոնի 3 դասախոս 
 Ամբիոնի կողմից 

վերապատրաստած առնվազն 5 

դասախոս 

Ամբիոնի վարիչ, 
դասախոսներ 
 
Համագործակցութ
յամբ՝ 
ՄՌԿ 

Ամբիոնի կողմից 2020 – 2021 ուս. տարում 

վերապատրաստումներ չեն իրականացվել: 

Վերևապատրաստվել են ամբիոնի դասախոսական 

կազմից Կ. Գրգորյանը – տվյալների բազաների 

կառավարման համակարգերից և Վ. Առստամյանը 

մասնակցել է  մարքեթինգի դասընթացների: 

9 ՌԾ Նպատակ 5․ ՌԽ Ա․ 
Ա. 

ԶարգացնելՀամալսարան

 Ամբիոնի նիստում քննարկել օտար լեզվով 

դասավանդելու ամբիոնի 

հնարավորությունները: 

01․10․2020 Օատր լեզվով դասընթացների 
առակայություն ԿԾ –ում: 
ԳԱՑ –եր՝ 

Ամբիոնի վարիչ, 
դասախոսներ 

Ամբիոնի  նիստում քննարկվել է օտար լեզվով որևէ 

առարկա դասավանդելու հնարավորությունը՝ 

մասնագիտական դասընթացներից: Սակայն 
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իմիջազգայնացմանընպա

ստող 

քաղաքականությունը: 

Ամբիոնի խնդիրը՝ 
Մշակել ԿԾ-ի 

շրջանակներում 

դասավանդվող 1 

դասընթացի փաթեթ՝ 

օտար լեզվով: 

 Ընտրել մասնագիտական դասընթաց և 

հանձնարարել համապատասխան 

դասախոսին օտար լեզվով դասընթացի 

փաթեթ պատրաստել: 

 Օտարլեզվովդասավանդվող 

առնվազն 1 դասընթացի փաթեթի 

առկայություն: 

հետպատերազմյան շրաջանում դասախոսների 

գերծանրաբեռնվածության պատճառով հնարավոր չի 

եղել տվյալ գործողությունը իրականացնել: Հարկ է 

նշել, որ ելնելով մասնագիտության 

առանձնահատկություններից հաճախակի պահանջ է 

առաջանում դիմել օտարալեզու (անգլերեն և 

ռուսերեն) աղբյուրների, որի արդյունքում 

օտարալեզու դասավանդման տարրեր առկա են 

մասնագիտական դասընթացներում: 

10 ՌԾ Նպատակ 6․ ՌԽ Ա․ 
Ա. Պետական, մասնավոր, 

ՀԿ և միջազգային 

սեկտորի շահագրգիռ 

կողմերի հետ 

արդյունավետ 

փոխհամագործակ-

ցության մեխանիզմների 

ապահովում: 

Ամբիոնի խնդիրը՝ 
Հասարակայնության հետ 

կապերի և լրատվության 

բաժնին տրամադրել 

համապատասխան 

տեղեկատվություն: 

 Ամբիոնի կողմից կազմակերպվող 

գիտաժողովների  կամ միջոցառումների 

մասին նախորոք տեղեկատվություն 

տրամադրել հասարակայնությանհետկապե-

րիևլրատվությանբաժին: 

 Գիտաժողովների  կամ միջոցառումների 

մասնակցության վերաբերյալ 

տեղեկատվություն տրամադրել 

հասարակայնությանհետկապերիևլրատվու-

թյանբաժին: 

Պարբերաբար Կրթության և գիտության 
հանրայնացման աշխատանքների 
նպաստում: 
ԳԱՑ –եր՝ 
 Ամբիոնի կողմից 

կազմակերպված կամ 

մասնակցած գիտաժողովների և 

միջոցառումների մասին 

տեղեկատվություն ամբիոնի 

տարեկան հաշվետվությունում: 

Ամբիոնի վարիչ, 
դասախոսներ 

 
Համագործակցութ
յամբ՝ 
Հասարակայնությ
ան հետ կապերի 
և լրատվության 
բաժին 

Ցանկացած միջոցառում կազմակերպելիս նախօրոք 

գիտաժողովի / միջոցառման տվյալները 

տրամադրվել են Հասարակայնության հետ կապերի և 

լրատվության բաժնի պատասխանատուին,որի 

արդյունքում աճել է գիտաժողովի / միջոցառման 

նկատմամբ հետաքրքրված ուսանողների քանակը։ 

 

ՏՏԲԱ ամբիոնի կողմից կազմակերպվել են հետևյալ 

միջոցառումները ՝ 

1. 26 ապրիլ - գիտական քննարկում՝ նվիրված  

Լեռնահայաստանի հերոսամարտի 100-

ամյակին, Հայոց պետական և ռազմական 

գործիչ, քաղաքագետ-իմաստասեր, 

ազգային գաղափարախոս և 

Լեռնահայաստանի սպարապետ Գարեգին 

Նժդեհի գործունեությանն ու նրա 

գաղափարներին: 

2. 10 մարտ - 

Մաթեմատիկայիկապըտնտեսագիտության

հետթեմայովաշխատաժողով 

3. 15 փետրվար - 

ՏՏորպեսդեռահասներիսոցիալականացմա

նվրաազդողգործոնխորագրովմիջամբիոնա

յինաշխատաժողով 
Հարկ է նշել որ ամբիոնը պարբերաբար աջակցել է 

մյուս ամբիոններին կազմակերպել գիտաժողովներ և 

միջոցառումներ, ինչպես նաև ակտիվ 

մասնակցություն է ցուցաբերել կազմակերպված 

միջոցառումներին և գիտաժողովներին: 
 

ՏՏԲԱ ամբիոնի վարիչ ______________ Կ. Գրիգորյան 
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ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

 ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ2020/2021 ՈւՍՏԱՐՎԱ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈւՆ  

 

15. Ամբիոնի աշխատանքների ծավալ 

Քոլեջ- ընդհանուր 

 պլանավորված կատարած 

դասախոսություն 640 640 

անհատական կոնսուլտացիա   

գործնական 306 306 

լաբորատոր   

պրակտիկա   

Բակալավրիատ - ընդհանուր 

 պլանավորված կատարած 

դասախոսություն 1474 1474 

անհատական կոնսուլտացիա   

գործնական 1574 1574 

լաբորատոր   

պրակտիկա   

 

Մագիստրատուրա- ընդհանուր 

 պլանավորված կատարած 

դասախոսություն 706 706 

անհատական կոնսուլտացիա   

գործնական 104 104 

լաբորատոր   

պրակտիկա   
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16. Ուսումնամեթոդական աշխատանք 

 

 Դասավանդվողառարկաներիքանակ

ը 

Առարկայականծրագրերիքանակ

ը 

Էլեկտրոնայինդասա

խոսությունների 

Ուսուցմաննոր տեխնո-

լոգիաներովդասավանդվողառարկաներիքանակ

ը 

Բակալավրիատ 

առկա 52 - 5  

հեռակ

ա 

52    

Մագիստրատուրա 

առկա 25     

հեռակ

ա 

-    

 

 

 

17. Ամբիոնի առարկաների գծով ուսումնամեթոդական այլ աշխատանքների կատարում 

 

դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ 

(նշել քանակը) 
ուսումնամեթոդական հոդվածներ (նշել քանակը) 

մասնակցություն դասագրքերի խմբագրմանը կամ 

ուսումնամեթոդական այլ աշխատանքներ (նշել –

դասախոսների քանակը) 

  
 

 

18. Գիտահետազոտական աշխատանքներ  

մենագրություններ (նշել քանակը) 

գիտական հոդվածներ հայրենական 

գիտական ամսագրերում (նշել 

քանակը) 

գիտական հոդվածներ 

արտասահմանյան 

գիտական ամսագրերում 

(նշել քանակը) 

մասնակցությունը գիտական ժողովածուի 

խմբագրման աշխատանքներին (նշել 

մասնակցած դասախոսների քանակը) 

 Սոցիալական  մեդիայի   
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ազդեցությունը կրտսեր 

դպրոցականների դաստիարակության  

գործընթացի վրա:3/էջ 

 
Մտորումներ կրթության  արդի 

հիմնախնդիրների շուրջ։/7էջ 
  

 

19. Մասնակցություն գիտական խորհրդաժողովներին, սիմպոզիումներին, քննարկումներին 

Դասախոսի անուն, ազգանուն Միջոցառման անվանումը Կազմակերպիչը Ամսաթիվը Ելքային արդյունքը 

Օքսանա Գասպարյան Աշխատաժողով Որակի  ապահովման կենտրոն 16․04․2021  

 

20. Մասնակցությունը որպես փորձագետ ԱՀ և ՀՀ ԿԳՆ կամ այլ գիտակրթական կառույցների աշխատանքին 

Դասախոսի անուն, ազգանուն Կազմակերպության անունը Կատարած  աշխատանքը Ամսաթիվը 

    

21. Մագիստրոսականաշխատանքի, թեկնածուականկամդոկտորականթեզիղեկավարում 

Աշխատանքի բնույթը Թեման Պաշտպանության ամսաթիվը Ելքային արդյունքը 

 Մագիստրոսականթեզեր 

-Ետդարձման  մեթոդով լուծվող 

խնդիրներ 

-Ուսուցման գործընթացի 

օպտիմալացման  պատմական 

նախադրյալները 

-Հումանիստական  

դաստիարակության դերը անձի 

ձևավորման ու զարգացման 

գործընթացում 

-Ուսուցման ժամանակակից 

մեթոդների կիրառության 

12.05.2021  
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հիմնահարցերը կրտսեր դպրոցում․ 

-Պրոբլեմային ուսուցման 

տեխնոլոգիայի կիրառումը 

տարրական դասարաններում 

-Խաղի դերը կրտսեր 

դպրոցականների 

ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացում․ 

-Լեզվական պայմանավորման 

միջոցների ուսուցումը  որպես 

կրտսեր դպրոցականների բանավոր 

խոսքի զարգացման միջոց 

 

22. Մագիստրական աշխատանքի, թեկնածուական կամ դոկտորական թեզի ընդդիմախոսություն 

Կազմակերպությունը Աշխատանքի բնույթը Թեման 

   

 

23. Կազմակերպչական-մեթոդական աշխատանք  

Դասախոսների մասնակցությունը համալսարանի 

ստորաբաժանումների աշխատանքին 

Նիստերին մասնակցած դասախոսների քանակը 

Գիտականխորհրդինիստերին (նշումըկատարել, 

եթեԳԽանդամէ) 1 

Ֆակուլտետայինխորհուրդներինիստերին 

(նշումըկատարել, եթեՖԽանդամէ)  

Ամբիոնի նիստերին 
10 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ժողովներին 
7 

 



41 
 

 9.1.Այլ նշումներ (օրինակ, դասախոսներ, որոնք նորարարական առաջարկներ են ներկայացրել և այլն): 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Դասախոսի մասնակցությունը վերապատրաստման դասընթացներին   

Դասախոսի մասնակցությունը 

վերապատրաստման 

դասընթացներին 

Նշել, որ կառույցն է կազմակերպել 

վերապատրաստման դասընթացը, 

որտեղ և երբ է այն անցկացվել 

Նշել վերապատրաստման 

թեմաները 

Նշել վերապատրաստման 

ժամաքանակը 

Մասնագիտական 

բարեփոխումներ 

   

Կրթական բարեփոխումներ     

Օտար լեզու    

Համակարգչային տեխնոլոգիաներ    

Այլ    

 

25. Մասնակցություն որակավորման բարձրացման այլ ձևերին (նշել դասախոսների քանակը) 

Դոկտորանտուրա Ասպիրանտուրա Ստաժիրովկա Կազմակերպությունը Անցկացման վայրը, 

ամսաթիվը 

 1    
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26. Մասնակցությունը դրամաշնորհային ծրագրերին  

 Դասախոսի անուն, ազգանուն Դրամաշնորհային 

ծրագիր 

Ելքային արդյունքը 

5.     

6.     

 

27. Մասնակցությունը դասախոսների փոխանակման ծրագրերին  

 Դասախոսի անուն, ազգանուն Դրամաշնորհային 

ծրագիր 

Ելքային արդյունքը 

3.     

4.     

 

28. Ավելացրեք, խնդրում ենք, տեղեկություններ ամբիոնի աշխատանքների մասին, որոնք կարևոր եք համարում Ձեր հաշվետվության գնահատման 

համար:  

 

 Արցախի Հանրապետությունում թշնամու կողմից սանձաձերված պատերազմի պատճառով/բարոյահոգեբանական  

վիճակից ելնելով/ ոչ բոլոր դասախոսներին  է հաջողվել լրիվությամբ ժամանակին կատարել իրենց առջև  դրված 

պարտականությունները (հաճախումներ, դասախոսություններ, քննություններ, ստուգարքներ, սեմինարներ, 

կոնսուլտացիաներ)։ Հիմնականում  մասամբ ՝ ոչ լրիվությամբ են  կատարվել հոկտեմբեր և  նոյեմբեր ամիսներին 

հանձնարարված աշխատանքները։ Երկրորդ կիսամյակում ամբիոնը փորձել է  այդ ամիսների չկատարած աշխատանքները 

կատարել երկրորդ կիսամյակում։ Ամբիոնին հաջողվել է իր առջև ծագած խնդիրներին տալ համապատասխան 

լուծումներ։Անցած ուսումնական տարվա ընթացքում 2-րդ կիսամյակումամբիոնի կողմից կազմակերպվել են փոխադարձ  

դասալսումներ, որոնք քննարկվել են և դասախոսներին տրվել են համապատասխան առաջարկություններ և 

հանձնարարականներ դասավանդման որակը բարձրացնելու ուղղությամբ£ 
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2020-2021-ուս տարում ամբիոնը ունեցել է հեռակա բաժնից 150 շրջանավարտ, որից 29-ը ավարտել են. 39 առկա, որից 9-ը 

ավարտել են` 4-ը գերազանցիկ։Բոլոր շրջանավարտները  բարեհաջող ավարտել են ուսումը։ 

 

 

 

 

 

 

 

Ամբիոնի վարիչի ստորագրությունը_______________________ 

 

Հաշվետվության ներկայացման ամսաթիվը____27.05.2021______________ 
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ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻԳՐԻԳՈՐՆԱՐԵԿԱՑԻՊԵՏՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

 

Հաշվետվություն 

(Շրջանավարտների, կարիերայի և պրակտիկայի կենտրոն) 
Հաստատում եմ`                                                                                               2020-2021ուս. տարվա 

Համալսարանի ռեկտոր` 

 

Վ. Հակոբյան 

<<____________>>2021թ. 

 

N 

Գործողության 

նկարագիրը 

Գործողության քայլերը Կատարման 

ժամկետը 

Գործողության 

վերջնարդյունքը 

Պատասխանատու Կատարված 

գործողությունը 

(Կոնկրետ նշել, 

որքանով է կատարվել 

գործողությունը) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ներքին և 

արտաքին 

շահակիցների 

կարիքների 

վերհանում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Իրականացնել 

ուսումնասիրություններ և 

վերլուծություններ աշխատաշուկայի 

առաջնային համարվող 

պահանջների,  զարգացման 

հեռանկարների, ժամանակակից 

մասնագիտությունների և 

զբաղվածության հետ առնչվող այլ 

հիմնահարցերի վերաբերյալ 

վերաբերյալ 

 

 

 

 

 

 

Շարունակական 

գործընթաց 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աշխատաշուկայի 

ուսումնասիրություն և 

վերլուծություն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Շրջանավարտների,

կարիերայի և  

պրակտիկայի 

կենտրոն, 

ամբիոններ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Իրականացվել է 

մասամբ 

պատերազմական 

իրավիճակով 

պայմանավորված, 

կատարված 

ուսումնասիրություն

ը կցված է 

հաշվետվությանը.  

Վերլուծություն 1 
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2.Աշխատաշուկայի արդի 

պահանջների, աշխատանք 

գտնելուվերաբերյալ տարբեր 

տեսակի խորհրդատվությունների, 

դասընթացների, 

սեմինարներիկազմակերպում, 

շահառուներին տարբեր 

հայտարարությունների և 

մրցույթների մասին 

տեղեկատվության տրամադրում 

 

 

 

 

 

 

3.Գործատուների հետ 

հանդիպումների, 

ձեռնարկություններ 

էքսկուրսիաների, 

ցուցահանդեսների, 

շնորհանդեսների, 

փոխայցելությունների  

կազմակերպում 

 

 

 

 

 

 

Շարունակական 

գործընթաց 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Շարունակական 

գործընթաց 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աշխատաշուկայում 

համալսարանի 

ուսանողների և 

շրջանավարտների 

մրցունակության 

ապահովում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համալսարանի և 

գործատուների միջև 

համագործակցության 

ապահովում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Շրջանավարտների,

կարիերայի և 

պրակտիկայի 

կենտրոն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Շրջանավարտների, 

կարիերայի և 

պրակտիկայի 

կենտրոն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Իրականացվել է 

մասամբ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Իրականացվել է 

մասամբ 

պատերազմական 

իրավիճակով և 

կորոնավիրուսով 

պայմանավորված 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համալսարանում 

պրակտիկայի 

գործընթացի 

պլանավորման, 

կազմակերպման և 

ամփոփման 

ուղղությամբ 

տարվող 

աշխատանքների 

համակարգում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Պրակտիկայի անցկացման 

վերաբերյալ պայմանագրերի և 

համաձայնագրերի կնքումը 

դպրոցների, տարբեր հիմնարկների և 

կազմակերպությունների հետ 

 

 

 

 

 

2.Պրակտիկաների գործընթացի 

կազմակերպում և հաշվետվության 

կազմում 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ՄԿԾ-ներում մասնագիտական 

պրակտիկայի կազմակերպման 

ձևերի կատարելագործումը 

աշխատաշուկայի պահանջներին 

համապատասխան: 

 

 

 

 

Շարունակական 

գործընթաց 

 

 

 

 

 

 

 

 

Շարունակական 

գործընթաց 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Շարունակական 

գործընթաց 

 

 

 

 

 

 

 

Պրակտիկայի 

անցկացման վայրերի 

բազմազանության 

ապահովում 

 

 

 

 

 

 

Ուսանողների մոտ 

ուսումնառության հետ 

զուգահեռ 

աշխատանքային 

որոշակի փորձի 

ձևավորում 

 

 

 

 

 

Աշխատաշուկայի 

արդի պահանջներին 

համապատասխան 

ՄԿԾ-ների 

առկայություն 

 

 

 

 

Շրջանավարտների, 

կարիերայիևպրակ

տիկայիկենտրոն 

 

 

 

 

 

 

 

Շրջանավարտների, 

կարիերայի և 

պրակտիկայի 

կենտրոն,Ուսումնա

կան գործընթացի 

կազմակերպման և 

վերահսկման 

բաժին 

 

 

 

Շրջանավարտների, 

կարիերայի և 

պրակտիկայի 

կենտրոն, 

ամբիոններ 

 

 

 

 

Իրականացվել է 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Իրականացվել է 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Իրականացվել է 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տեղեկություններ 

համալսարան-

շրջանավարտ 

հետադարձ կապի 

վերաբերյալ 

4.Ուսումնասիրությունների և 

վերլուծությունների իրականացում 

պրակտիկայից վերադարձած 

ուսանողների շրջանում՝ 

պրակտիկայի ծրագրի 

բովանդակությունից, գործընթացի 

կազմակերպումից նրանց 

բավարարվածության մասին 

 

 

 

 

 

 

1.Շրջանավարտների բազզայի 

տվյալների թարմացում  

 

 

 

 

 

 

 

2. Շրջանավարտների շրջանում 

հարցումների իրականացում 

կրթական ծրագրից 

բավարարվածության, ուսուցման 

մեթոդաբանության և գործընթացի, 

նրանց զբաղվածության վերաբերյալ 

 

Շարունակական 

գործընթաց 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Շարունակական 

գործընթաց 

 

 

 

 

 

Շարունակական 

գործընթաց 

 

 

 

 

Պրակտիկայի ծրագրի 

կատարելագործում 

ՄԿԾ-ներում, 

պրակտիկայի 

գործընթացի 

շարունակական 

բարելավում: 

 

 

 

 

 

 

 

Համալսարանում 

պարբերաբար 

թարմացվող 

շրջանավարտների 

բազզայի առկայություն 

 

 

 

 

Շրջանավարտների 

կարիքների վերհանում 

 

 

 

 

 

Շրջանավարտների, 

կարիերայի և 

պրակտիկայի 

կենտրոն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Շրջանավարտների, 

կարիերայի և 

պրակտիկայի 

կենտրոն 

 

 

 

 

 

Շրջանավարտների, 

կարիերայի և 

պրակտիկայի 

կենտրոն 

 

 

 

Իրականացվել է 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Իրականացվել է 

 

 

 

 

 

 

 

 

Իրականացվել է 
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Կենտրոնիպատասխանատու՝/                            /       Ա.Դ. Շիրինյան 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Համագործակցությունհանրային 

կյանքի տարբեր ոլորտներում զգալի 

նվաճումներ ունեցող 

շրջանավարտների հետ,  

և նրանց ներգրավվածությունը 

համալսարանի առջև ծառացած 

տարբեր տեսակի խնդիրների 

լուծմանը 

 

Շարունակական 

գործընթաց 

Համալսարանի և 

շրջանավարտների 

միջև մշտական կապի 

ապահովում 

Շրջանավարտների, 

կարիերայի և 

պրակտիկայի 

կենտրոն, 

ամբիոններ 

Չի իրականացվել  

4. Ուսանողների 

հավաքագրման 

գործընթացի 

իրականացում 

Դպրոցներում և քոլեջներում 

մասնագիտական կողմնորոշման 

դասընթացների իրականացում, 

համալսարանի մասին առանձին 

անկյունի ստեղծում 

2021թ հունվար-

մայիս 

Համալսարանի 

ուսանողների 

թվաքանակի աճ 

Շրջանավարտների, 

կարիերայի և 

պրակտիկայի 

կենտրոն 

Իրականացվել է 
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ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԵՒ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ 2020-2021 ՈՒՍ․ՏԱՐՎԱ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 
Հ/Հ 

Միջոցառման անվանումը Ամսաթիվ Լինքը 

1 
Հայտարարություն.<<Բակալավրի 

ընդունելության ծրագիր>> 
17.04.21թ. 

https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2520601421418941/ 
 
 

2 
<< Լեռնահայաստանի հերոսամարտի  100-

ամյակ >> 
26.04.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2529802607165489/  

3        Ցուցահանդես 17.04.21թ. https://www.facebook.com/watch/?v=463443808320342  

4 

Աշխատաժողով.<< Կրթական ծրագրեր և 

բարեփոխումներ>> 16.04.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2519699921509091/ 

5 Ինտելեկտուալ խաղ-մրցույթ 
15.04.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2518953051583778/  

6 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ 

ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2021-2022 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

15.04.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2518674408278309/  

7 Հանդիպում ուսանողկան խորհրդի հետ 15.04.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2518420764970340/  

https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2520601421418941/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2520601421418941/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2529802607165489/
https://www.facebook.com/watch/?v=463443808320342
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2519699921509091/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2518953051583778/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2518674408278309/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2518420764970340/
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8 
ԳԻՏԱՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐ` նվիրված 

Մարաղայի ցեղասպանությանը 
13.04.21թ. 

https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2516823075130109/  

9 
Աշխատաժողով 

<<Կրթական ծրագրեր և բարեփոխումներ>> 08.03.21թ. 
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2518420764970340/  

10 Ծաղկազարդի կիրակին 29.03.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2501865006625916/  

11 
Հուշատախտակի բացում Գրիգոր Նարեկացի 

համալսարանում 
17.03.21թ. https://www.facebook.com/watch/?v=828580871062829  

12 

Հայտարարություն. 44-օրյա գոյամարտում 

զոհվել«Իրավագիտություն»մասնագիտությա

ն 1-֊ին կուրսի ուսանող Արմեն Սարգսյանը։ 
16.03.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2488155807996836/ 

13 Հայտարարություն << Հայ զինվորը ես եմ, ես 

չեմ պարտվել >> 

16.03.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2487996121346138/  

14 
Հանդիպում ՈԱԱԿ տնօրեն Ռ. Թոփչյանի հետ 

12.03.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2484330128379404/  

15 
Հայտարարություն << Մաթեմատիկայի կապը 

տնտեսագիտության հետ>> 
10.03.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2482135958598821/  

16 
Դասընթաց՝ Բլումի և Անդերսոնի 

աստիճանակարգը։ 
08.03.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2480263645452719/  

17 Քննարկում՝ «Մասնագիտական 

կողմնորոշում, փորձուսուցում» 
05.03.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2477561162389634/  

https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2516823075130109/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2518420764970340/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2501865006625916/
https://www.facebook.com/watch/?v=828580871062829
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2488155807996836/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2487996121346138/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2484330128379404/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2482135958598821/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2480263645452719/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2477561162389634/
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18 

Հայտարարություն «Արցախի 

երիտասարդության կարողականության եւ 

հմտությունների զարգացման դասընթացներ» 

ծրագիրի մասին 

04.03.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2476317689180648/  

19 

«Անչափահասների հետ տարվող առօրյա 

աշխատանքներն Արցախի 

Հանրապետությունում» թեմայով 

գիտաճանաչողական սեմինար- 

03.03.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2475763042569446/  

20 
Հանդիպում - քննարկում ՀՅԴ բյուրոի 
երիտասարդական գրասենյակի 
աշխատակիցների հետ 

02.03.21.թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2474601639352253/  

21 

Գայանե Հաշույան  արևմտահայերենի 
հայագիտության և գիտահետազոտական 
Լուտովիկա և Յակոբ Այնթապլեանի կենտրոնի 
սան: 

28.02.21թ. https://www.facebook.com/watch/?v=464929317972500  

22 
Հայտարարություն .《ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ  ՀԵՏ 
ՏԱՐՎՈՂ  ԱՌՕՐՅԱ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ    ԱՐՑԱԽԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ》միջոցառման մասին 

28.02.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2472799346199149/  

23 Միջոցառում՝ նվիրված Մայրենիի օրվան: 22.02.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2467514403394310/  

24 Նշվեց  <<Գիրք նվիրելու օրը>>: 20.02..21թ https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2463658760446541/  

25 
 Համալսարանում շարունակվում են 
միջամբիոնային թեմատիկ քննարկումները:  

15.02.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2461047560707661/  

26 
Հայտարարություն. 44-օրյա գոյամարտում 
զոհվել«Իրավագիտություն»մասնագիտության 1-
֊ին կուրսի ուսանող Հայկ Խաչատրյանը: 

15.02.21թ https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2461015470710870/  

https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2476317689180648/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2475763042569446/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2474601639352253/
https://www.facebook.com/watch/?v=464929317972500
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2472799346199149/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2467514403394310/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2463658760446541/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2461047560707661/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2461015470710870/
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27 
Հանդիպում՝ << ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ՝ 
ՆՈՐ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՈԳՈՎ >> : 

10.03.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2456318197847264/  

28 ԲՈՒՀԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆԸ՝ ՎԱՀՐԱՄ 
ԼԱԼԱՅԱՆԻ ԱՆՎԱՄԲ 

08.02.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2454260454719705/  

29 
Լույս է տեսել  «ԴՊՐԱՏՈՒՆ» ՀԱՆԴԵՍԻ ՆՈՐ 
ՀԱՄԱՐԸ 

08.02.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2454154051397012/  

30 

Անի Դավիթի Շիրինյանին շնորհվեց 
բանասիրական գիտությունների թեկնածուի 
գիտական աստիճան։ 

08.02.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2454150744730676/  

31 
Հայտարարություն. 44-օրյա գոյամարտում 
զոհվել«Իրավագիտություն»մասնագիտության 1-
֊ին կուրսի ուսանող Գևորգ Ղուլյանը: 

06.02.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2452519424893808/  

32 
Онлайн-конференция по теме " Использование 
ИКТ в условиях языковой  интерференции" 

30.01.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2445973535548397/  

33 Շնորհավո՛ր տոնդ, ՀԱՅՈՑ ԲԱՆԱԿ 28.01.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2443666869112397/  

34 Խորհրդակցություն. << ՀԱՆՈՒՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ԲԱՐՁՐ ՈՐԱԿԻ >> 

27.01.21թ. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2442797025866048&id=32024679
8121092&sfnsn=mo 

35 Հայտարարություն ուսման վարձերի մասին 25.01.21թ. 
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2440662442746173/  

36 

Հայտարարություն.Ստեփանակերտի 《Գրիգոր 

Նարեկացի》 պետական հավատարմագրված 
համալսարանում գործող  Արևմտահայերենի, 
հայագիտության գիտահետազոտական 
Լուտովիկա եւ Յակոբ Այնթապլեան կենտրոնի 
դասընթացները վերսկսվում են: 

20.01.21թ https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2433975336748217/  

https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2456318197847264/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2454260454719705/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2454154051397012/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2454150744730676/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2452519424893808/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2445973535548397/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2443666869112397/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2442797025866048&id=320246798121092&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2442797025866048&id=320246798121092&sfnsn=mo
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2440662442746173/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2433975336748217/
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37 Ցավկցական հեռագիր. 15.01.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2431921353620282/  

38 

Սուրբ Ծննդյան տոնին ընդառաջ, 

Ստեփանակերտի 《Գրիգոր Նարեկացի》 
պետհավատարմագրված  համալսարանի 
դահլիճում տեղի ունեցավ Հոգատար Ամանոր և 
Սուրբ Ծնունդ նախաձեռնության նվերների 
հանձնումը:  

08.01.21թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2425574514254966/  

39 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» 
պետհավատարմագրված համալսարանը  
հայտարարում է  գիտական աստիճան եւ 
ուսումնական գործի փորձառություն ունեցող 
դասախոսների մրցույթ : 

30.12.20թ  https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2417204555091962/  

40 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ  《ԳՐԻԳՈՐ 

ՆԱՐԵԿԱՑԻ》 ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆԸ 
ՀԱՃԱԽԱԿԻ ԵՆ ԴԻՄՈՒՄ ՄԱՐԴԻԿ՝ 
ԲՈՒՀԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ  ՊԱՏՇԱՃ ՁԵՎՈՎ 
ՇԱՐՈՒՆԱԿՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

26.12.20թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2413446705467747/  

41 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.պատերազմական 
գործողությունների հետևանքովկորսված 
դիպլոմների կրկնօրինակները ստանալու մասին 17.12.20թ. 

https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2405052199640531/  

42 ՀՐԱՄԱՆ դասերը վերսկսելու մասին 26.11.20թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2384024285076656/  

https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2431921353620282/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2425574514254966/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2417204555091962/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2413446705467747/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2405052199640531/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2384024285076656/
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43 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՀ ԿԳՄ նախարարության որոշման համաձայն 
հանրապետության բուհերում համապատասխան 
աշխատանք է տարվում ուսումնական 
գործունեություն ծավալելու համար՝ հեռավար 
կարգով 

14.11.20թ https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2370889536390131/  

44 
Հայտարարություն. 44-օրյա գոյամարտում 
զոհվել«Իրավագիտություն»մասնագիտության 1-
֊ին կուրսի ուսանող Սուրեն Աբրահամյանը: 

06.11.20թ https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2361672787311806/  

45 
Հայտարարություն. 44-օրյա գոյամարտում 
զոհվել«Իրավագիտություն»մասնագիտության 1-
֊ին կուրսի ուսանող Հայկ Բեգլարյանը: 

03.11.20թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2354895331322885/  

46 
Հայտարարություն. 44-օրյա գոյամարտում 
զոհվել«Իրավագիտություն»մասնագիտության 1-
֊ին կուրսի ուսանող Միքայել Բեգլարյանը: 

31.10.20թ https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2354895331322885/ 

47 

Հայտարարություն. 44-օրյա գոյամարտում 

զոհվել«Իրավագիտություն»մասնագիտության 

1-֊ին կուրսի ուսանող Դավիթ Հարությունյանը: 
24.10.20թ https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2346101692202249/  

48 
Հայտարարություն. 44-օրյա գոյամարտում 
զոհվել«Իրավագիտություն»մասնագիտության 1-
֊ին կուրսի ուսանող Ռոբերտը: 

23.10.20թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2344992042313214/  

49 

Հայտարարություն. 44-օրյա գոյամարտում 
զոհվել«Իրավագիտություն»մասնագիտության 1-
֊ին կուրսի ուսանող Կարեն Բեգլարյանը: 17.10.20թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2338888049590280/  

50 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ուսումնկան գործընթացը 
դադարեցնելու մասին 

27.09.20թ. 
  

https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2370889536390131/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2361672787311806/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2354895331322885/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2354895331322885/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2346101692202249/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2344992042313214/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2338888049590280/
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51 ՆԱՐԵԿՑԻՆԵՐԸ ՆՇՈՒՄ ԵՆ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐՆԻԿԻ 
ՏՈՆԸ 

17.09.20թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2306161269529625/  

52 ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ 14.09.20թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2303066913172394/ 

53 

Հայաստանի ՈԱԱԿ-ի  (տնօրեն Ռ․ Թոփչյան) 
կողմից հանդիպումները (դասընթացներ, 
խորհրդակցություններ, մեթոդական օգնություն 
և այլն) բուհական համակարգի աշխատողների 
հետ շարունակում են ակտիվ բնույթ կրել նաև 
առցանց։ 

11.09.20թ. https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2299967920148960/  

54 

Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» 
պետհավատարմագրված համալսարանի ռեկտոր, 
բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր Վարդան Հակոբյանին Արցախի 
Հանրապետության նախագահի հրամանագրով, 
շնորհվել է ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՍՏԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾՉԻ 
կոչում:  

03.09.20թ https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2290881607724258/  

https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2306161269529625/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2303066913172394/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2299967920148960/
https://www.facebook.com/320246798121092/posts/2290881607724258/
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Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 
Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի»   Համալսարանի 2020-2021 ուս. Տարվա 

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ 

Հ/Հ 
Գործողության 

նկարագիր 
Գործողության քայլերը 

Կատարման 

ժամկետը 
Գործողության վերջնարդյունքը Պատասխանատու 

Կատարված գործողությունը 

(Կոնկրետ նշել, որքանով է 

կատարվել գործողությունը) 

1 2020-2021 ուս.տարում 

Պատմություն 

կրթական ծրագրով 

ընդունված և 

ավարտած 

ուսանողների թիվը 

  Ապահովել ուսուցումը 

Պատմություն կրթական 

ծրագրով՝ Բակալավրում և 

մագիստրատուրայում 

 Բակալավր-ընդունված՝ 12, 

ավարտած՝ 19 

Մագիստրատուրա-

ընդունաված՝ 4, ավարտված՝ 3 

2 2020-2021 ուս.տարվա 

ամբիոնի 

աշխատանքների 

կազմակերպում: 

 

1. Դասախոսների տարեկան 

ծանրաբեռնվածությունների 

կազմում, քննարկում: 

2. 2020-2021 ուս. Տարվա 

աշխատանքային պլանի 

կազմում և քննարկում: 

3. Կազմել ամբիոնի նիստերի 

ժամանակացույցը: 

4. Դասախոսների 

օրացուցային թեմատիկ 

պլանների քննարկում և 

հաստատում 

28.08.2020  Ամբիոնի նիստերի 

արձանագրություններ: 

 Դասախոսների 

հաստատված 

անհատական 

ծանրաբեռնվածություններ

: 

 Ամբիոնի հաստատված 

աշխատանքային պլան:  

 Հաստատված 

օրացուցային թեմատիկ 

պլաններ 

Ամբիոնի վարիչ 

ՈՒԳԿՎ բաժին 

Գործողությունը լրիվությամբ 

իրականացվել է, 

համապատասխան 

փաստաթղթերը առկա են: 

3 2020-2021 ուս.տարվա 

ուսումնական 

1. Մագիստրատուրայում 

վերանայված ուսումնական 

  Ամբիոնի վարիչ, Նշված աշխատանքները 

կատարված են լրիվությամբ, 
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գործնթացի 

կազմակերպում 

բկալավրիատում և 

մագիստրատուրայում: 

 

պլանի ներդրում: 

2. Կազմել և ուսանողներին 

տրամադրել 1-ին և երկրորդ 

կիսամյակների եզրափակիչ 

քննությունների 

հարցաշարերը: 

3.Նախապատրաստել և 

իրականացնել 1-ին և 2-րդ 

կիսամյակների 

քննաշրջանները(եզրափակիչ 

քննություններ և 

ստուգումներ, կուրսային 

աշխատանքներ, 

ավարտական քննություն, 

մագիստրոսական թեզի 

պաշտպանություն): 

4. Մագիստրոսական թեզերի 

թեմատիկայի կազմում, 

մագիստրատուրա 1-ին 

կուրսի ուսանողների 

մագիստրոսական թեզերի 

թեմաների և գիտական 

ղեկավարների ընտրություն: 

 

 

 

15.10.2020 

 Մագիստրատուրա 1-ին 

կուրսի ուսուցման 

կազմակերպում 

վերանայված 

ուսումնական պլանով 

 Հաստատված 

հարցաշարեր և 

քննատոմսեր 

 Կուրսային 

աշխատանքների և 

մագիստրոսական թեզերի 

թեմաների առկայություն, 

         Ամբիոնի նիստերի                 

արձանագրություններ 

ՈՒԳԿՎ բաժին, 

դասախոսներ 

սակայն 44-օրյա պատերազմի 

պատճառով դրանք ավարտին 

են հասցվել դեկտեմբեր 

ամսին: 

4 ՌԾ Նպատակ 1․ ՌԽ Գ․ 

Գ․Կատարելագործել 

դասավանդման, 

1. Անցկացնել դասալսումներ, 

2. Մշակել գնահատման 

նորմեր և չափանիշներ 

 

 

Ուսանողակենտրոն 

մեթոդների կիրարկման 

ապահովում։ Գրագողության 

 

 

 Դասալսումների գրաֆիկ, 

մատյան և նիստերի 

արձանագրություններ, 

 Գնահատման, 
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ուսումնառության և 

գնահատման 

գործընթացները 

 

 

հիմնված դասընթացների 

վերջնարդյունքների վրա, 

3. ՈՒսումնասիրել 

դասավանդման և 

ուսումնառության փորձված և 

արդյունավետ նոր մեթոդներ 

և կիրարկել դրանք, 

4. Վերահսկել կուրսային 

աշխատանքների և 

մագիստրոսական թեզերի 

կատարման ընթացքը և 

համապատասխանությունը 

ընդունված չափանիշներին 

 

 

ՈՒս.տարվ

ա 

ընթացքում 

դեպքերի նվազեցում և 

ակադեմիական ազնվության 

առավել լայն դրսևորում։ 

 

 

 

Ամբիոնի վարիչ, 

ՈԱԿ 

դասավանդման և 

ուսումնառության 

մեթոդների բարելավված 

ցուցանիշներ 

 Մագիստրոսական թեզեր 

հաստատված թեմաներ, 

ընտրված ղեկավարներ, 

 Թեզերի ղեկավարների և 

ընդիմախեսների կարծիք,: 

 Քննական հանձնաժողովի 

եզրակացություն 

Այս ուղղությամբ 

աշծատանքները 

հիմնականում կատարվել են: 

5 ՌԾ Նպատակ 1․ ՌԽ Ե․ 

Ե․ Ուսումնական 

գործընթացում ակտի-

վացնել տեղեկատվա-

կան տեխնոլոգիաների 

օգտագործումը, 

օգտագործելով նաև 

հեռավար ուսուցման 

տարրեր։ 

1.ՈՒսումնական նյութերի, 

դասախոսությունների 

թվայնացում, 

2.Թվայնացնել ՄԿԾ-ների 

Կրթական ծրագրի 

իրականացման համար 

անհրաժեշտ գրականության 

ցանկը 

 

 

ՈՒս. 

Տարվա 

ընթացքում 

Համապատասխան 

ուսումնաօժանդակ նյութերի և 

գրականության ապահովում: 

Ամբիոնի վարիչ, 

դասախոսներ 

ՈՒս. Տարվա ընթացքում 

թվայնացվել է 4 

առարկաներից 

դասախոսություններ, 

ամբիոնը համալրվել է 10-ից 

ավել էլեկտրոնային 

գրականությամբ: 

6 ՌԾ Նպատակ 2․ ՌԽ Ա․ 

Ա․Համալսարանում 

հետազոտական 

1.Սահմանել ամբիոնի 

գիտահետազոտական 

ուղղվածությունը 

2020-2021 

ուս.տարի 

Հետազոտական 

առաջնահերթությունների 

ուղղությամբ աշխատանքների 

Ամբիոնի վարիչ, 

դասախոսներ 

Սահմանվել է ամբիոնի 

գիտական ուղղվածությունը, 

կազմվել է գիտական 

աշխատանքների 
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առաջնահերթություն-

ների սահմանում՝ 

գործընթացներում 

առաջին հերթին հաշվի 

առնելով 

համալսարանում իրա-

կանացվող 

մասնագիտական 

կրթական ծրագրերի 

ոլորտները և 

աշխատաշուկայի 

պահանջները։ 

կարճաժամկետ պլանով, 

2. Ամբիոնի դասախոսներին 

հանձնարարել 

աշխատանքներ տանել 

ամբիոնի հետազոտական 

առաջնահերթությունների 

ուղղությոմբ, 

3. Տպագրել հոդվածներ և 

քննարկել դրանք 

իրականացում 

 

իրականացման 

կարճաժամկետ պլան: 

Կապված 44-օրյա 

պատերազմի և դրա 

հետևանքով ուսումնական 

ծանրաբեռնված աշխատանքի 

հետ, ամբիոնի դասախոսները 

հոդվածներ և գիտական այլ 

աշխատանքներ չեն 

հրապարակել: 

7 ՌԾ Նպատակ 3․ ՌԽ Ե․ 

Ե. Զարգացնել 

ուսումնագիտական 

գործընթացի 

իրականացման համար 

անհրաժեշտ 

տեղեկատվական 

համակարգերն ու 

գրադարանային 

ենթակառուցվածքները: 

1.ՈՒսանողների կրթական և 

այլ կարիքների վերհանում, 

2.Ըստ անհրաժեշտության 

ձեռք բերել գրադարանային և 

տեղեկատվական 

ռեսուրսներ: 

25.09.2020 

 

25.10.2020 

Ուսումնական գործընթացում 

տեղեկատվական 

համակարգերի ակտիվ 

կիրառում, արդիականացված 

գրադարանային 

ծառայություններ 

 

Ամբիոնի վարիչ, 

դասախոսներ 

Նշված ուղղությամբ վեր են 

հանվել ուսանողների 

կարիքները, 

Ըստ այդմ ամբիոնը 

պարբերաբար համալրվել է 

ուսումնանյութական և 

էլեկտրոնային միջոցներով, 

Ամբիոնի դասախոսները 

օգտագործում են ինտեռնետ 

կապի միջոցները 

ուսանողների հետ 

աշխատելու համար 

8 ՌԾ Նպատակ 4. ՌԽ Գ. 

Գ. Զարգացնել 

դասախոսական կազմի 

1. Աջակցել ամբիոնի 

դասախոսների 

վերապատրաստման 

կարիքների վերհանմանը, 

Ընթացիկ 

ուս.տարի 

Վերապատրաստում անցած և 

գիտական թեմաներ ունեցող 

դասախոսներ 

Ամբիոնի վարիչ, 

Մարդկային 

ռեսուրսների 

Առկա են դասախոսների 

վերապատրաստման 

տվյալները, սակայն ընթացիկ 

տարում 
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ներուժը 

 

 

 

2. Աջակցել ամբիոնի 

ատենախոսություն 

պաշտպանող 

դասախոսներին(Տրամադրել 

անհրաժեշտ 

խորհրդատվություն, 

տեղեկատվական միջոցներ, 

ուղեցույցներ, միջնորդել 

հոդվածների տպագրմանը): 

 բաժին վերապատրաստումներ չեն 

եղել կապված 44-օրյա 

պատերազմի և դրա 

հետևանքով առաջացած 

ֆինանսական ու այլ 

խնդիրների հետ: 

Ամբիոնում առկա է գիտական 

թեմա ունեցող մեկ դասախոս, 

որին ամբիոնը տրամադրում է 

համապատասխան 

աջակցություն: 

9 ՌԾ Նպատակ 5. ՌԽ Ա. 

Ա. Զարգացնել 

համալսարանի 

միջազգայնացմանը 

նպաստող 

քաղաքականությունը 

 

1.Վեր հանել օտար լեզվով 

առարկաների 

դասավանդման համար 

ամբիոնի 

հնարավորությունները և 

կարիքները, 

2. Ընտրել կրթական ծրագրից 

առարկա և դասավանդումը 

կազմակերպել օտար լեզվով 

 

 

   25.10.2020 

Նպաստել համալսարանի 

միջազգայնացման 

քաղաքականությանը, 

Կրթական ծրագրում ունենալ 

օտար լեզվով դասավանդվող 

առարկա 

 

 

Ամբիոնի վարիչ, 

դասախոսներ 

Ամբիոնում վեր է հանվել 

օտար լեզվով դասավանդելու 

համար 

հնարավորություններն ու 

կարիքները: 

Ընտրվել է մեկ առարկա որը 

հնարավոր է դասավանդել 

օտար լեզվով: Ռուսաստանի 

պատմություն՝ Ռուսերեն: 

10 ՌԾ Նպատակ 6. ՌԽ Դ. 

Դ, Ազգային լավագույն 

ավանդույթների, 

Գրիգոր Նարեկացու 

հոգևոր ժառանգության 

ներդրումը 

1. Համագործակցել այլ 

ամբիոնների և 

ստորաբաժանումների հետ 

նշված հարցով, 

2. Ձեռնամուխ լինել Գրիգոր 

Նարեկացուն, նրա 

 

Ընթացիկ 

ուս.տարի 

Օժանդակել ազգային 

ավանդույթների, Գրիգոր 

Նարեկացու Գրական 

ժառանգության տարածմանը և 

արժևորմանը 

Ամբիոն, 

համագործակցությ

ամբ ՀԼԳ ամբիոն, 

Ռեկտոր 

Այս ուղղությամբ ամբիոնը 

ընթացիկ տարում ապահովել 

է Նարեգագիտությաուն 

առարկայի դասավանդումը 

տարբեր բաժիներում, ՈՒս. 

Տարվա վերջին անց է կացվել 

Գրիգոր Նարեկացուն 
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կրթադաստիարակչակ

ան գործընթացներում 

 

ստեղծագործություններին 

նվիրված գիտաժողովների, 

այլ բնույթի միջոցառումների 

կազմակերպմանը,  

Հրապարակել հոդվածներ, 

զեկույցներ, ելույթներ: 

նվիրված ավանդական 

Վարդատոն: 

11 Մասնակցություն համալսարանում կազմակերպված միջոցառումներին 

 Դասախոսի 

անուն,ազգանուն 

Միջոցառման անվանումը Կազմակեր

պիչը 

Ամսաթիվը  Ելքային արդյունքը  

 Ավետիսյան Ռ.  Մարաղայի ջարդերի 

հիշատակին նվիրված 

 Լեռնահայաստանի 

100 ամյակին 

նվիրված 

Պատմությա

ն ամբիոն 

Ապրիլի 13 

 

Ապրիլի 26 

Ցեղասպանությունների 

դատապարտում, 

Ազգային պատմության 

արժևորում 

 

 Սարգսյան Ա.  Լեռնահայաստանի 

100 ամյակին 

նվիրված 

Պատմությա

ն և ՏՏ 

ամբիոններ 

Ապրիլի 26 Զանգեզուրի 

գոյապայքարի 

արժևորում 

 

 Սարգսյան Ա. 

Ավետիսյան Ռ. 

 Ճանաչողական այց և 

ուխտագնացություն 

ՈՒլուբաբի վանք 

Համալսար

ան 

Հունիսի 5 Ազգային արժեքների 

տարածում 

 

  

Հաշվետվությունը քննարկվել և հաստատվել է ամբիոնի Հունիսի 30-ի՝ համար 10 նիստում: 

Ամբիոնի վարիչ ՝                          Սարգսյան Ա.              30.06.2021 

 


