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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ   ԹԻՎ 61 

‹‹ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ›› ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ 

02-ը հուլիսի 2022թ.  

Նիստին ներկա  էր  գիտական խորհրդի 35 անդամներից 31-ը: 

Նիստը վարում էր գիտական խորհրդի նախագահ Ա. Հ. Մակարյանը, նիստի 

քարտուղարն էր Մ. Ս. Աթոյանը: 

Գիտական խորհրդի նախագահ Ա. Հ. Մակարյանը, բացելով գիտական 

խորհրդի նիստը, հայտարարեց քվեակազմի առկայության մասին և քվեարկության 

դրեց նիստի օրակարգը: 

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ 

1. Հաղորդում ԵՊՀ ԻՄ 2021-2022 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման 

արդյունքների մասին։           

  / Զեկուցող ՈՒՄՎ պետ Ա․ Դավթյան / 

2. Հաղորդում ԵՊՀ ԻՄ սովորողների պրակտիկայի կազմակերպման գործընթացի 

մասին։            

   / ՄԿՊԿ բաժնի վարիչ Լ․ Բեգինյան / 

3. Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի հաստատում։    

 /Զեկուցող ԳԽՈԿ մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ն․ Գրիգորյան/ 

4. Հաղորդում ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների 

բավարարվածության վերաբերյալ 2022թ. հարցման արդյունքների մասին։  

   /Զեկուցող ՄԿՈԱ բաժնի վարիչ Մ․Ճաղարյան / 

5. Ընթացիկ հարցեր 

5.1. ‹‹Երևանի պետական համալսարան›› հիմնադրամի Իջևանի  մասնաճյուղի 

տնօրենության կանոնակարգի հաստատում (նոր խմբագրությամբ)։ 

 /Զեկուցող ԳԽՈԿ մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ն․ Գրիգորյան/ 

5.2.  «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղում 

շահերի բախման բացահայտման և սահմանափակման կանոնակարգը 

հաստատելու մասին։          

 / Զեկուցող Իրավախորհրդատու Ն․ Նազարյան / 



2 
 

5.3. ԵՊՀ ԻՄ ներքին դրամաշնորհային մրցույթի մասին։     

  / Զեկուցող ԵՊՀ ԻՄ տնօրեն Ա․ Մակարյան / 

 

Բաց քվեարկությամբ՝ 31 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ համամասնությամբ որոշվեց 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

 Հաստատել նիստի օրակարգը։ 

 

Օրակարգի առաջին` ‹‹Հաղորդում ԵՊՀ ԻՄ 2021-2022 ուստարվա ամփոփիչ 

ատեստավորման արդյունքների մասին›› հարցի կապակցությամբ լսեցին ԵՊՀ ԻՄ  

ՈՒՄՎ պետ Ա․ Դավթյանի հաղորդումը․ 

Ա․ Դավթյանը նշեց, որ 2021-2022 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցմամբ 

ամփոփիչ ատեստավորումը Մասնաճյուղում իրականացվել է համաձայն 

հաստատված գրաֆիկի` սույն թվականի  մայիսի 21-ից մինչև հունիսի 26-ը: 2021-

2022 ուսումնական տարում առկա և հեռակա ուսուցմամբ Մասնաճյուղն ունեցել է 

ընդհանուր 245 շրջանավարտ, այդ թվում առկա ուսուցմամբ 8 կրթական ծրագրով` 79 

շրջանավարտ (38 անվճար, 41 վճարովի) և հեռակա ուսուցմամբ 8 կրթական 

ծրագրով` 155 շրջանավարտ (ևս 11 շրջանավարտ նախորդ տարիներից)։  Ամփոփիչ 

ատեստավորմանը մասնակցել և դրական են գնահատվել առկա ուսուցման 

շրջանավարտների 100%-ը և հեռակա ուսուցման  92․2%-ը (1 ուսանող չի ներկայացել, 

12 ուսանող ստացել է անբավարար): 2021-2022 ուսումնական տարում մասնաճյուղն 

ունեցել է նաև Մանկավարժի լրացուցիչ որակավորման 22 շրջանավարտ 

(մասնակցել և դրական են գնահատվել շրջանավարտների 100%-ը):  

 Ֆակուլտետների ներկայացմամբ առկա ուսուցման համակարգում, համեմա-

տական կարգով, մեծ թվով շրջանավարտներ ունեցել է Հումանիտար գիտությունների 

ֆակուլտետը, իսկ փոքր թվով` Կիրառական արվեստի ֆակուլտետը: Ըստ կրթական 

ծրագրերի, ավելի շատ շրջանավարտներ ունեցել են Տարրական մանկավարժություն 

և մեթոդիկա, Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա, Ֆինանսներ կրթական 

ծրագրերում, իսկ նախորդ ուստարիների շրջանավարտների թվի համեմատությամբ՝ 

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա, Անգլերեն լեզու և գրականություն, 

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա կրթական ծրագրերով: Ամփոփիչ 
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ատեստավորման միջին գնահատականով ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցել է 

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն կրթական ծրագիրը (նույն ցուցանիշը գրանցվել է 

նաև 2020թ․ և 2021թ․ արդյունքներով), իսկ ամենացածրը՝ Ինֆորմատիկա և կի-

րառական մաթեմատիկա: Նախորդ ուստարվա համեմատ ցուցանիշները բարձրացել 

են Դիզայն, Ֆինանսներ  կրթական ծրագրերում: Գերազանցության դիպլոմ առկա 

ուսուցմամբ ստացել են ընդամենը 18 շրջանավարտներ, իսկ հեռակա ուսուցմամբ 1 

շրջանավարտ: Թվական տվյալներով առանձնանում են Ֆինանսներ, Դիզայն, 

Անգլերեն լեզու և գրականություն, Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա  

կրթական ծրագրերը: Առկա ուսուցման համակարգում ամփոփիչ ատեստավորման 

միջին գնահատականը լավ և գերազանց է, իսկ հեռակայում՝ հիմնականում բավարար 

և լավ: Հեռակա ուսուցման համակարգում վերջին երեք տարվա տվյալներով 

ամենաշատ շրջանավարտներ ունեցել են Պատմություն, Հոգեբանություն  կրթական 

ծրագրերը: Ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացում բողոքարկումներ չեն եղել:  

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների կողմից տըր-

ված հաշվետվությունները ներկայացված են Մասնաճյուղի կայքէջում։ 

Արտահայտվեցին –ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի պաշտոնակատար Ա․ Մակարյանը, 

Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Մ․Միքայելյանը և այլոք։ 

Մասնավորապես կարևորվեց ավարտական աշխատանքների թեմաների 

համապատասխանությունը տվյալ կրթական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ, 

նշվեց, որ անհրաժեշտ է ամբիոններում կատարել մանրամասն քննարկումներ, 

կատարվեն վերլուծություններ և հետևություններ։  

Որոշեցին. 

ՈՐՈՇՈՒՄ  

 Ընդունել ի գիտություն։ 

 

Օրակարգի երկրորդ` ‹‹Հաղորդում ԵՊՀ ԻՄ սովորողների պրակտիկայի 

կազմակերպման գործընթացի մասին›› հարցի կապակցությամբ լսեցին ԵՊՀ ԻՄ 

ՄԿՊԿ բաժնի վարիչ Լ․ Բեգինյանի հաղորդումը:  

Նա նշեց, որ 2021-2022 ուսումնական տարվա ընթացքում, ըստ բակալավրի և 

մագիստրատուրայի աշխատանքային ուսումնական պլանների, նախատեսված է 
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եղել 40 պրակտիկա՝ տասնչորս ուսումնական -  8-ը՝ առկա, 6-ը՝ հեռակա, տաս 

արտադրական (մանկավարժական) – 7-ը՝ առկա, 3-ը՝ հեռակա, տասնչորս 

մասնագիտական – 10-ը՝ առկա, 4-ը՝ հեռակա, երկու գիտամանկավարժական –  

հեռակա։ Նշվեց, որ ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպման համար հաշվետու 

ժամանակահատվածում մասնաճյուղը պետական և ոչ պետական տարբեր կազմա-

կերպությունների, հիմնարկ-ձեռնարկությունների հետ ունեցել է 11 հուշագիր, 1 

համաձայնագիր և 35 պայմանագիր, որոնցից 4 պայմանագիր (Իջևանի 

Սպ.Սարգսյանի անվան N1 հիմնական դպրոց, Իջևանի Մ.Մարտիրոսյանի անվան N5 

հիմնական դպրոց, Իջևանի N4 հիմնական դպրոց, «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ), 3 

համագործակցության հուշագիր (ՀՀ Կենտրոնական բանկ, «Հայաստանի հաշվա-

պահների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպություն, Բերդի բազմագոր-

ծառութային պետական քոլեջ) ստորագրվել է 2021-2022 ուսումնական տարվա 

ընթացում: 

 Լ․Բեգինյանի հաղորդումը ԵՊՀ ԻՄ սովորողների պրակտիկայի 

կազմակերպման գործընթացի մասին ամբողջությամբ կարող եք տեսնել հավելված 1-

ում։ 

Արտահայտվեցին՝ ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Մակարյանը, 

փոխտնօրեն Մ․ Օթարյանը, ՈւՄՎ պետ Ա․ Դավթյանը, Տուրիզմի և 

մշակութաբանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Գ․ Հովհաննիսյանը, 

Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ Մ․ Միքայելյանը, Ծրագրավորման և 

ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Ա․ 

Հովակիմյանը և այլոք։ 

Մասնավորապես նշվեց, որ պրակտիկայի դերը ժամանակի հետ ավելի է 

կարևորվում։ Ա․ Մակարյանը և Մ․ Օթարյանը նշեցին, որ  բյուջեում ունենք 

համապատասխան տող պրակտիկայի ժամանակ արտաքին համագործակցողներին 

վճարելու համար, պայմանագիր ունենք նաև կենտրոնական բանկի հետ՝ 

սահմանափակ թվով ուսանողներ համար, սակայն ավելի ճիշտ կլիներ որպեսզի 

բանկում, և առհասարակ ուսանողներին վերցնեին որպես աշխատուժ և վճարեին։ Ա․ 

Մակարյանը նշեց, նաև, որ անհրաժեշտ է զբոսաշրջություն կրթական ծրագրի 

պրակտիկան անցկացնելու համար ներկայացնել ֆինանասական նախահաշիվ, և որ 
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զբոսաշրջային տարբեր այցերը կապված լինեն կրթական ծրագրի վերջնարդյունքի 

հետ։ 

Որոշեցին. 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

 Ընդունել ի գիտություն։ 

 

Օրակարգի երրորդ` ‹‹Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի 

հաստատում ›› հարցի կապակցությամբ լսեցին ԳԽՈԿ մշտական հանձնաժողովի 

նախագահ Ն․ Գրիգորյանի հաղորդումը:  

Ն․ Գրիգորյանը ներկայացրեց ԵՊՀ ԻՄ-ի բակալավրի 2022-2026 առկա 

ուսուցման թվով 12, 2022-2027թթ. հեռակա ուսուցման թվով 6 կրթական ծրագրերի և 

2022-2024թթ. մագիստրատուրայի 1 կրթական ծրագրի վերանայման ընթացքը: 

Նշեց, որ ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամաններով հաստատվել են կրթական ծրագրերը 

վերանայող աշխատանքային խմբերի կազմերը, որոնք մինչև մայիսի 21-ը ԿԲԴՎ 

բաժին պետք է ներկայացնեին վերանայված կրթական ծրագրերը: ԿԲԴՎ բաժնի 

կողմից մշակվել և կրթական ծրագրերը վերանայող աշխատանքային խմբերին են 

տրամադրվել վերանայման աշխատանքային խմբերի աշխատանքային պլանի 

օրինակելի ձև, որտեղ հստակ գրված է, թե ինչպիսի աշխատանքներ են 

նախատեսվում իրականցնել և մոտավոր ժամկետները, որոնք արդեն հստակեցվել են 

խմբերի կողմից: ԿԲԴՎ բաժնի կողմից հունվար-հունիսի ամիսների ընթացում 

վերահսկել են աշխատանքային խմբերի աշխատանքները, պարբերաբար 

կազմակերպվել են հանդիպումներ կրթական ծրագրերի ղեկավարների հետ, տրվելէ 

համապատասխան խորհրդատվություն: 

Տնօրենի կողմից սահմանված ժամկետում պատրաստ են եղել միայն երկու 

կրթական ծրագրերը՝ «Պատմությունը» և «Ֆրանսերեն լեզու և գրականությունը»:  

Մյուս կրթական ծրագրերը վերանայող աշխատանքային խմբերի համար տնօրենի 

թույլտվությամբ ժամկետը երկարաձգվել է մինչև հունիսի 11-ը, որից հետո էլ որոշ 

կրթական ծրագրեր դեռ վերջնական տեսքով չեն ներկայացվել ԿԲԴՎ բաժին:  

ԿԲԴՎ բաժնի աշխատակիցների կողմից առկա 2022-2026 թթ. կրթական 

ծրագրերի հիման կազմվել են նաև հեռակա ուսուցման թվով 6 կրթական ծրագրերը՝ 
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«Պատմություն», «Հայոց լեզու և գրականություն», «Հոգեբանություն», «Տարրական 

մանկավարժություն և մեթոդիկա», «Զբոսաշրջություն» և «Ֆինանսներ»: 

Նշեց, որ առկա ուսուցման կրթական ծրագրերը առնվազն մեկ անգամ հետ են 

ուղարկվել աշխատանքային խմբերին վերամշակման նպատակով: Այս պահի 

դրությամբ պատրաստ չեն դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա կրթական 

ծրագիրը, կիսատ են ՏՄՄ-ն և դիզայն կրթական ծրագրերը։ 

Նշվեց, որ բոլոր կրթական ծրագրերում կատարվել են բավականին շատ 

փոփոխություններ, որոնց մի մասը պայմանավորված է ԵՊՀ-ի պահանջներով՝ 

Կիրառական վիճակագրություն և տյալների հետ աշխատանք դասընթացը հանվել է 

բոլոր ծրագրերից, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հմտությունները 

դասընթացը դարձել է կամընտրական՝բացառությամբ մի քանի ծրագրերի ՏՄՄ, 

Ֆինանսներ, Զբոսաշրջություն, Իրավունքի հիմունքները դարձել է կամընտրական: 

Արտահայտվեցին՝ ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը,  

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար 

Գ․Սիմոնյանը, Տուրիզմի և մշակութաբանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար 

Գ․Հովհաննիսյանը և այլոք։  

Մասնավորապես Ա․Մակարյանը նշեց, որ կատարվել է կարևոր, երկարատև և 

մեծածավալ աշխատանք, սակայն խնդիր ունենք ժամանակացույցները պահելու 

հարցում, անհրաժեշտ է ամեն ինչ կատարել ճիշտ ժամանակին, մյուս տարվանից 

կհետևենք, որպեսզի այլևս չլինեն անպարտաճանաչ կրթական ծրագրերի 

ղեկավարներ։ 

 Բաց քվեարկությամբ՝ 30 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ, որոշեցին. 

ՈՐՈՇՈՒՄ 61/1 

Ղեկավարվելով ‹‹Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 5-րդ ենթակետով և ‹‹Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 5-րդ ենթակետով՝ ‹‹Երևանի պետական համալսարան» 

հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

 Հաստատել Անգլերեն լեզու եվ գրականություն (023102.00.6) կրթական 

ծրագիրը համաձայն հավելված 2-ի։ 
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ՈՐՈՇՈՒՄ 61/2 

Ղեկավարվելով ‹‹Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 5-րդ ենթակետով և ‹‹Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 5-րդ ենթակետով՝ ‹‹Երևանի պետական համալսարան» 

հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

 Հաստատել Ֆինանսներ (041201.00.6)(առկա) կրթական ծրագիրը 

համաձայն հավելված 3-ի։ 

ՈՐՈՇՈՒՄ 61/3 

Ղեկավարվելով ‹‹Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 5-րդ ենթակետով և ‹‹Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 5-րդ ենթակետով՝ ‹‹Երևանի պետական համալսարան» 

հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

 Հաստատել Ֆինանսներ (041201.00.6) (հեռակա) կրթական ծրագիրը 

համաձայն հավելված 4-ի։ 

ՈՐՈՇՈՒՄ 61/4 

Ղեկավարվելով ‹‹Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 5-րդ ենթակետով և ‹‹Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 5-րդ ենթակետով՝ ‹‹Երևանի պետական համալսարան» 

հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

 Հաստատել Հոգեբանություն (031301.00.6)(հեռակա)  կրթական ծրագիրը 

համաձայն հավելված 5-ի։ 

ՈՐՈՇՈՒՄ 61/5 

Ղեկավարվելով ‹‹Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 5-րդ ենթակետով և ‹‹Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 5-րդ ենթակետով՝ ‹‹Երևանի պետական համալսարան» 

հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 
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 Հաստատել Հոգեբանություն (031301.00.6)(առկա) կրթական ծրագիրը 

համաձայն հավելված 6-ի։ 

ՈՐՈՇՈՒՄ 61/6 

Ղեկավարվելով ‹‹Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 5-րդ ենթակետով և ‹‹Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 5-րդ ենթակետով՝ ‹‹Երևանի պետական համալսարան» 

հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

 Հաստատել Պատմություն (022201.00.6)(առկա)  կրթական ծրագիրը 

համաձայն հավելված 7-ի։ 

ՈՐՈՇՈՒՄ 61/7 

Ղեկավարվելով ‹‹Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 5-րդ ենթակետով և ‹‹Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 5-րդ ենթակետով՝ ‹‹Երևանի պետական համալսարան» 

հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

 Հաստատել Ռուսաց լեզու և գրականություն (011401.00.6)  կրթական 

ծրագիրը համաձայն հավելված 8-ի։ 

ՈՐՈՇՈՒՄ 61/8 

Ղեկավարվելով ‹‹Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 5-րդ ենթակետով և ‹‹Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 5-րդ ենթակետով՝ ‹‹Երևանի պետական համալսարան» 

հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

 Հաստատել Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն (023102.00.6)  կրթական 

ծրագիրը համաձայն հավելված 9-ի։ 

ՈՐՈՇՈՒՄ 61/9 

Ղեկավարվելով ‹‹Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 5-րդ ենթակետով և ‹‹Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 
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կանոնակարգի 4-րդ  կետի 5-րդ ենթակետով՝ ‹‹Երևանի պետական համալսարան» 

հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

 Հաստատել Հայոց լեզու և գրականություն (023101.00.6)(առկա) կրթական 

ծրագիրը համաձայն հավելված 10-ի։ 

ՈՐՈՇՈՒՄ 61/10 

Ղեկավարվելով ‹‹Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 5-րդ ենթակետով և ‹‹Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 5-րդ ենթակետով՝ ‹‹Երևանի պետական համալսարան» 

հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

 Հաստատել Հայոց լեզու և գրականություն (023101.00.6)(հեռակա) 

կրթական ծրագիրը համաձայն հավելված 11-ի։ 

ՈՐՈՇՈՒՄ 61/11 

Ղեկավարվելով ‹‹Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 5-րդ ենթակետով և ‹‹Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 5-րդ ենթակետով՝ ‹‹Երևանի պետական համալսարան» 

հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

 Հաստատել Պատմություն (022201.00.6)(հեռակա) կրթական ծրագիրը 

համաձայն հավելված 12-ի։ 

ՈՐՈՇՈՒՄ 61/12 

Ղեկավարվելով ‹‹Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 5-րդ ենթակետով և ‹‹Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 5-րդ ենթակետով՝ ‹‹Երևանի պետական համալսարան» 

հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

 Հաստատել Զբոսաշրջություն (101501.00.6)(առկա) կրթական ծրագիրը 

համաձայն հավելված 13-ի։ 

ՈՐՈՇՈՒՄ 61/13 
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Ղեկավարվելով ‹‹Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 5-րդ ենթակետով և ‹‹Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 5-րդ ենթակետով՝ ‹‹Երևանի պետական համալսարան» 

հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

 Հաստատել Զբոսաշրջություն (101501.00.6)(հեռակա) կրթական ծրագիրը 

համաձայն հավելված 14-ի։ 

ՈՐՈՇՈՒՄ 61/14 

Ղեկավարվելով ‹‹Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 5-րդ ենթակետով և ‹‹Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 5-րդ ենթակետով՝ ‹‹Երևանի պետական համալսարան» 

հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

 Հաստատել Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա (061101.00.6) 

կրթական ծրագիրը համաձայն հավելված 15-ի։ 

ՈՐՈՇՈՒՄ 61/15 

Ղեկավարվելով ‹‹Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 5-րդ ենթակետով և ‹‹Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 5-րդ ենթակետով՝ ‹‹Երևանի պետական համալսարան» 

հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

 Հաստատել Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա (011301.00.7) 

կրթական ծրագիրը համաձայն հավելված 16-ի։ 

ՈՐՈՇՈՒՄ 61/16 

Ղեկավարվելով ‹‹Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 5-րդ ենթակետով և ‹‹Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 5-րդ ենթակետով՝ ‹‹Երևանի պետական համալսարան» 

հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 
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 Հաստատել Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա (011301.00.6) 

(առկա)    կրթական ծրագիրը համաձայն հավելված 17-ի։ 

ՈՐՈՇՈՒՄ 61/17 

Ղեկավարվելով ‹‹Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 5-րդ ենթակետով և ‹‹Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 5-րդ ենթակետով՝ ‹‹Երևանի պետական համալսարան» 

հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

 Հաստատել Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա (011301.00.6) 

(հեռակա) կրթական ծրագիրը համաձայն հավելված 18-ի։ 

ՈՐՈՇՈՒՄ 61/18 

Ղեկավարվելով ‹‹Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 5-րդ ենթակետով և ‹‹Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ  կետի 5-րդ ենթակետով՝ ‹‹Երևանի պետական համալսարան» 

հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է. 

 Հաստատել Դիզայն (021201.00.6) կրթական ծրագիրը համաձայն 

հավելված 19-ի։ 

 

Օրակարգի չորրորդ` ‹‹Հաղորդում ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից 

շրջանավարտների բավարարվածության վերաբերյալ 2022թ. հարցման 

արդյունքների մասին›› հարցի կապակցությամբ լսեցին ԵՊՀ ԻՄ ՄԿՈԱ բաժնի վարիչ 

Մ․ Ճաղարյանի հաղորդումը:  

Մ․Ճաղարյանը նշեց, որ Մասնաճյուղի մասնագիտական կրթության որակի 

ապահովման բաժինը յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ընթացքում տարբեր 

մեխանիզմներով և ուսումնասիրություններով վեր է հանում շահակիցների 

կարիքները և խնդիրները, հավաքագրում է նրանց առաջարկները, վերլուծում և 

տրամադրում համապատասխան ստորաբաժանումներին՝ համապատասխան 

լուծումներ առաջարկելու համար։ Հերթական ամենամյա ուսումնասիրությունն 

առցանց հարցման և հանդիպում-քննարկումների միջոցով իրականացվել է 
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Մասնաճյուղի 2021-2022 ուստարվա շրջանավարտների շրջանում: Հարցումն 

իրականացվել է անանուն և առցանց, ամփոփիչ ատեստավորման քննությունից 

հետո, դրանով ապահովելով հարցման օբյեկտիվությունը և առավելագույն 

անկեղծությունը։ 

Մ․ ճաղարյանը նշեց, որ 2021-2022 ուստարում Մասնաճյուղն առկա ուսուցման 7 

կրթական ծրագրերով տվել է 79 շրջանավարտ, որոնցից հարցմանը մասնակցել է 70-

ը, այսինքն շրջանավարտների 89%-ը, որը առցանց հարցումների տեսանկյունից 

մասնակցության բավականին բարձր ցուցանիշ է։ 

Նա նշեց, որ հարցմանը մասնակցած շրջանավարտների 47%-ը պատրաստվում 

է շարունակել կրթությունը, իսկ նրանցից 24-ը (31%) արդեն աշխատում է, այդ թվում 

13-ը (17%)՝ իր մասնագիտությամբ, իսկ 10-ին հայտնի է, թե որտեղ է աշխատելու, 

հետևաբար կարելի է փաստել, որ մեր շրջանավարտները տարածաշրջանային 

աշխատաշուկայում մրցունակ են և բավականին զգալի մասը սկսել է աշխատել մինչև 

համալսարանն ավարտելը և մասնագիտական որակավորում ստանալը, այստեղ իր 

ազդեցությունն ունի հատկապես ՏՏ ոլորտի և ֆինանսական կազմակերպությունների 

թվի աճը տարածաշրջանում և Մասնաճյուղի համագործակցությունը մարզում 

գործող ծրագրավորման ֆիրմաների և Կենտրոնական բանկի հետ։ Նշվեց, որ 

շրջանավարտները բավարարված են պրակտիկաների կազմակերպումից և 

գնահատել են միջինը 4․5 գնահատականով, այստեղ ցածր գնահատականներ ունենք 

«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» և «Պատմություն» կրթական 

ծրագրերի շրջանավարտների կողմից։ Ամփոփելով Մասնաճյուղում ստացած 

կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության ուսումնասիրության 

արդյունքները նա նշեց հատկապես կրթության հետ առնչվող կարևոր և նկատելի 

հետևյալ խնդիրները․ 

1. տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողությունների ցածր 

մակարդակ, որն ուսանողների մոտ զգացնել է տալիս հատկապես 

պրակտիկաների ժամանակ, նաև մասնագիտական գործունեություն 

սկսելուց, 

2. օտար լեզվի իմացության ցածր մակարդակ, որը դժվարացնում է 

օտարալեզու գրականության հետ աշխատանքը, 
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3. մասնագիտական գրականության բացակայություն, մասնավորապես 

կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ուսանողների համար,  

4. ոչ մասնագիտական դասընթացների մեծ քանակ, 

5. գործնական դասընթացներին հատկացված քիչ ժամաքանակ, 

6. օբյեկտիվ և թափանցիկ գնահատման  ապահովում և այլն։ 

Մ․ Ճաղարյանի ամբողջական զեկույցը կարող եք տեսնել հավելված 20-ում։ 

Արտահայտվեցին՝ ԵՊՀ ԻՄ տնօրեն Ա․ Մակարյանը, փոխտնօրեն Մ․ 

Օթարյանը, Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչի 

պաշտոնակատար Գ․ Սիմոնյանը, Տուրիզմի և մշակութաբանության ամբիոնի վարիչի 

պաշտոնակատար Գ․ Հովհաննիսյանը, Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի 

վարիչ, պրոֆեսոր Մ․ Միքայելյանը, Հայոց պատմության և հասարակագիտության 

ամբիոնի վարիչ Դ․ Թինոյանը։ 

Արտահայտվողները կարևորեցին հարցումների ընթացքում ի հայտ եկած 

օբյեկտիվ խնդիրների լուծումը և առաջարկեցին յուրաքանչյուր ստորաբաժանման 

հատկացնել իրենց վերաբերվող խնդիրները, որպեսզի վերջիններս ուսումնասիրեն և 

ներկայացնեն բարելավման գործողությունների նախագծեր։ 

Որոշեցին. 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

 Ընդունել ի գիտություն։ 

 

Ընթացիկ հարցեր։ 

5.1. Լսեցին ‹‹‹‹Երևանի պետական համալսարան›› հիմնադրամի Իջևանի  

մասնաճյուղի տնօրենության կանոնակարգի հաստատում (նոր խմբագրությամբ)»›› 

հարցի վերաբերյալ ԳԽՈԿ մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ն․ Գրիգորյանի 

հաղորդումը։ 

Ն․ Գրիգորյանը նշեց, որ սույն կարգի խմբագրման կարիք առաջացել է ԵՊՀ 

ռեկտորատի կանոնադրության (նոր խմբագրությամբ) և ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական 

խորհրդի թիվ 60/6 որոշմոմբ «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի 

Իջևանի մասնաճյուղի կառավարման գործընթացներում ուսանողների և 

դասախոսների մասնակցությունը երաշխավորող քաղաքականությունը 
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հաստատելուց հետո։ Նախագիծը նախօրոք ուղարկվել է ԵՊՀ ԻՄ գիտական 

խորհրդի անդամներին, առաջարկներ և դիտողութուններ չեն եղել։  

Այնուհետև Ն․ Գրիգորյանը մանրամասն ներկայացրեց արված 

փոփոխությունները։ Նախագիծն ամբողջությամբ կարող եք տեսնել հավելված 21-

ում։   

 Բաց քվեարկությամբ՝ 31 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ, որոշեցին. 

ՈՐՈՇՈՒՄ 61/19 

Ղեկավարվելով «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետով և «Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ կետի 4-րդ ենթակետով, «Երևանի պետական համալսարան» 

հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է.  

1. Հաստատել «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղի տնօրենության կանոնակարգը (նոր խմբագրությամբ)՝ 

համաձայն հավելված 21-ի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել 2015 թ. դեկտեմբերի 26-ին ‹‹Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կողմից հաստատված «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի 

Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենության կանոնակարգը»: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից: 

 

5․2 Լսեցին ‹‹«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղում շահերի բախման բացահայտման և սահմանափակման 

կանոնակարգը հաստատելու մասին›› հարցի վերաբերյալ իրավախորհրդատու Ն․ 

Նազարյանի հաղորդումը։ 

Ն․Նազարյանը նշեց, որ սույն կանոնակարգի հասատման անհրաժեշտությունն 

առաջացել է ԵՊՀ համապատասխան կարգի հաստատումից հետո։  

Այնուհետև նա մանրամասն ներկայացրեց կանոնակարգը(տես հավելված 22-

ը)։   

Բաց քվեարկությամբ՝ 31 կողմ, 0 դեմ, 0  ձեռնպահ, որոշեցին 
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ՈՐՈՇՈՒՄ 61/20 

 Ղեկավարվելով «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետով և «Երևանի պետական 

համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ կետի 4-րդ ենթակետով,՝ «Երևանի պետական համալսարան» 

հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է՝ 

1 Հաստատել «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղում շահերի բախման բացահայտման և սահմանափակման 

կանոնակարգը»՝ համաձայն հավելված 22-ի, 

2 Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:  

 

5․3 Լսեցին ‹‹ԵՊՀ ԻՄ ներքին դրամաշնորհային մրցույթի մասին›› հարցի 

վերաբերյալ ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի պաշտոնակատար Ա․ Մակարյանի հաղորդումը։ 

Նա նշեց, որ մրցույթին ներկայացվել են հետևյալ թեմաները․ 

1) «Տավուշի մարզի որոշ հանրակրթական դպրոցների, հյուրատների և 

բուժհիմնարկների շրջակայքում աղմուկի ուսումնասիրություն»  (ղեկավար՝ Ա․ 

Մարգարյան, գիտահետազոտական խմբի (ներառյալ ղեկավարը) անդամների 

թիվը  3, հայցվող ընդհանուր գումարը   750.000  (յոթ հարյուր հիսուն հազար) 

դրամ), թեմայի կատարման համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածը 12 

ամիս        

2)  «Տավուշի մարզում օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման 

հեռանկարները» (ղեկավար՝ Գ․ Սիմոնյան, գիտահետազոտական խմբի 

(ներառյալ ղեկավարը) անդամների թիվը  3, հայցվող ընդհանուր գումարը   

500.000  (հինգ հարյուր հազար) դրամ), թեմայի կատարման համար 

անհրաժեշտ ժամանակահատվածը 12 ամիս,  

3) «Տավուշի մարզի ջերմատնային տնտեսությունների համար ինֆորմացիոն 

ցանցի մշակում» (ղեկավար՝ Ռ․ Յոլչյան, գիտահետազոտական խմբի 

(ներառյալ ղեկավարը) անդամների թիվը  3, հայցվող ընդհանուր գումարը   

750.000  (յոթ հարյուր հիսուն հազար դրամ), թեմայի կատարման համար 

անհրաժեշտ ժամանակահատվածը 12 ամիս,  
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4) «Տավուշի մարզի գյուղական տարաբնակեցման զարգացման արդի 

միտումները և առկա հիմնախնդիրները» (ղեկավար՝ Ա․ Պոտոսյան, 

գիտահետազոտական խմբի (ներառյալ ղեկավարը) անդամների թիվը  2, 

հայցվող ընդհանուր գումարը   750.000  (յոթ հարյուր հիսուն հազար դրամ), 

թեմայի կատարման համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածը 12 ամիս, 

5) «Իջևանի հասարակական-մշակութային կյանքը առօրեականության 

համատեքստում 1920-1970-ական թվականներին» (ղեկավար՝ Ա․ Ազատյան, 

գիտահետազոտական խմբի (ներառյալ ղեկավարը) անդամների թիվը  4, 

հայցվող ընդհանուր գումարը   750.000  (յոթ հարյուր հիսուն հազար դրամ),   

թեմայի կատարման համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածը 12 ամիս։ 

ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտխորհրդի նախագահ, տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը 

նշեց, որ ներկայացված բոլոր դրամաշնորհները հաղթահարել են անհրաժեշտ 

միավորների շեմը և ներկայացվում են երաշխավորման: Այնուհետև Ա․ Մակարյանը 

առաջարկեց դրամաշնորհային մրցույթում հաղթած այն թեմաները, որտեղ 

իրականացնող խմբերում ուսանող ընդգրկված չէ, ելնելով ԵՊՀ ԻՄ-ի 

ռազմավարական ծրագրի խնդիրներից, ներգրավել ուսանողներ, հնարավորության 

դեպքում նաև փոխել ծրագրերի իրականացման ժամանակացույցը՝ 12 ամսվա 

փոխարեն դարձնել 7 ամիս, որպեսզի մինչև մյուս դրամաշնորհային մրցույթի 

հայտարարաումը ավարտվեն այս թեմաների աշխատանքները։ Ա․ Մակարյանը 

առաջարկեց նաև կատարել փոքր շտկումներ հատկացվող գումարներում, կապված 

նրանց ստածած գնահատականներից։ 

Բաց քվեարկությամբ՝ 31 կողմ, 0 դեմ, 0  ձեռնպահ, որոշեցին 

ՈՐՈՇՈՒՄ 61/21 

 Ղեկավարվելով «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի 

մասնաճյուղի կանոնադրության 21-րդ կետի 16-րդ ենթակետով և «Երևանի 

պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 

կանոնակարգի 4-րդ կետի 16-րդ ենթակետով,՝ «Երևանի պետական համալսարան» 

հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է՝ 

1 Երաշխավորել ԵՊՀ ԻՄ-ի ներքին դրամաշնորհային մրցույթի թեմաները 

համաձայն հավելված 23-ի, 
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2 Յուրաքանչյուր թեմայում ներգրավել առնվազն մեկ ուսանող, 

3 1 շաբաթվա ընթացքում ներկայացնել ծրագրերի իրականացման նոր 

ժամանակացույց, 

4  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:  

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ______________________ Ա. Հ. ՄԱԿԱՐՅԱՆ  

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ____________________Մ. Ս. ԱԹՈՅԱՆ 


