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Պատմական ակնարկՊատմական ակնարկՊատմական ակնարկՊատմական ակնարկ    

 

Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշրջանի 
կրթօջախները մանկավարժական կադրերով ապահովելու և միաժամանակ 
Հայաստանի Հանրապետության մանկավարժների հեռակա ուսուցումը 
Կիրովականում կազմակերպելու նպատակով, Հայաստանի Մինիստրների խորհրդի 
1969 թ. հուլիսի 9-ի թիվ 455 որոշմամբ, Երևանի հեռակա մանկավարժական 
ինստիտուտը փոխադրվեց Կիրովական և վերանվանվեց Կիրովականի պետական 
մանկավարժական ինստիտուտ: Երևանի հեռակա մանկավարժական ինստիտուտից 
Կիրովական տեղափոխվեց հինգ ֆակուլտետ՝ հայոց լեզվի և գրականության, 
տարրական ուսուցման մեթոդիկայի, ֆիզիկամաթեմատիկական, կենսաբանության և 
պատմության: Նույն տարում բացվեց նաև առկա բաժին՝ նշված 
մասնագիտություններով: Կիրովական տեղափոխվեց 4711 ուսանող: Ինստիտուտի 
ձևավորման սկզբնական շրջանում հաղթահարվեցին կազմակերպական, բարոյական, 
տնտեսական, կենցաղային շատ դժվարություններ: Չնայած Հանրապետության 
ղեկավարության և տեղական կառավարման խորհրդային մարմինների ժամանակի 
ընթացքում ինստիտուտանպաստ մի շարք որոշումներին ու հրահանգներին՝ 
այնուամենայնիվ ինստիտուտի ինքնահաստատումը պահանջում էր համառ ու 
քրտնաջան աշխատանք: Դժվարությամբ էր ընթանում գիտական կոչում ու աստիճան, 
բուհական մանկավարժական աշխատանքի փորձ ունեցող բանիմաց դասախոսական 
կազմի համալրումը: Ինստիտուտը չուներ առկա ուսուցման կազմակերպման փորձ և 
հմտություն, չկային անհրաժեշտ լաբորատորիաներ, կաբինետներ, ուսուցման 
տեխնիկական միջոցներ, համապատասխան գույք: Անհետաձգելի խնդիր էր 
լաբորատոր գույքի, սեղան-նստարանների ձեռք բերումը և ուսուցման համար կայուն 
բազայի ստեղծումը: Լուծված չէր ուսումնական մասնաշենքի և հանրակացարանի 
հարցը: Այնուամենայնիվ, ուժերի մեծ լարումով, հիմնադիրների քրտնաջան 
աշխատանքով ու համառությամբ աստիճանաբար ձևավորվեց ինստիտուտը՝ իր 
հեռակա և առկա բաժիններով: 
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Գնալով բարելավվեցին շենքային պայմանները, ստեղծվեցին 
լաբորատորիաներ, կաբինետներ, նոր լսարաններ: Դասախոսներն սկսեցին զբաղվել 
նաև գիտական աշխատանքով: 
    1982 թ. ինստիտուտում բարձրացվեցին հեռանկարում բարձր տեխնոլոգիաների 
ներդրման, այդ ժամանակահատվածում «Ինֆորմատիկա» մասնագիտության 
շրջանակներում որակյալ կադրերի պատրաստման խնդիրները: Այսօր «Կիրառական 
մաթեմատիկա» մասնագիտության առաջին շրջանավարտները որոշակի դեր ունեն 
մեզ մոտ ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման գործում: 
    Այսօր բուհում ներդրված է կրթության եռաստիճան համակարգ: 
Բակալավրիատում և մագիստրատուրայում առաջին անգամ ընդունելություն է 
կատարվել 2008թ., ասպիրանտուրայում` 2006թ.: 
    2007թվականից ներդրվել է կրեդիտային համակարգ: 

2014 թվականին Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական 
մանկավարժական ինստիտուտը վերանվանվեց  «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան 
պետական համալսարան» ՊՈԱԿ: Եվ այժմ կրթական ծրագրերը, 
մասնագիտությունները աստիճանաբար համապատասխանեցվում են 
համալսարանական ծրագրերին: 

Իսկ արդեն 2016 թվականի մայիսի 9-ին «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան 
պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը դարձավ «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան 
պետական համալսարան» հիմնադրամ: 

Բուհում ուսումնական ամենամեծ ստորաբաժանումները ֆակուլտետներն են` 
բանասիրական, կենսաբանաքիմիական, մանկավարժության, 
պատմաաշխարհագրական, ֆիզիկամաթեմատիկական:  
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ՎՊՀ ղեկավարման մարմիններՎՊՀ ղեկավարման մարմիններՎՊՀ ղեկավարման մարմիններՎՊՀ ղեկավարման մարմիններ 

ԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյան    ԳուրգենԳուրգենԳուրգենԳուրգեն    

ՎՊՀ-ի ռեկտոր, լեզվաբան, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
էլէլէլէլ....փոստփոստփոստփոստ::::    rector@vspi.info 
ՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոս::::    (+374 322) 4-63-87 

1986թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն` «Գրաբարի բայական 
միակազմ նախադասությունները (Vդ.)» թեմայով` ստանալով բանասիրական 
գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան: 

1986 թվականից դասավանդում է Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան 
պետական մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզվի ամբիոնում՝  նախ 
զբաղեցնելով դասախոսի, ապա՝ դոցենտի, ներկայում՝ պրոֆեսորի պաշտոն: 

Դասախոսական աշխատանքին զուգահեռ՝ 1987-1988թթ. եղել է նույն 
ինստիտուտի ուսումնական մասի վարիչը: 

1993թ. արժանացել է հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտի գիտական կոչման: 
1995թ. ընտրվել է բանասիրական ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնում և 

աշխատել մինչև 2006 թվականը: 
2000թ. պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն՝ «Գրաբարի 

վերլուծական բայերի արժույթը» թեմայով՝ արժանանալով բանասիրական 
գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի: 

2005թ. արժանացել է լեզվաբանության պրոֆեսորի գիտական կոչման: 
2006թ.-ից առ այսօր Վանաձորի պետական համալսարանի (նախկինում 

Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի) 
ռեկտորն է: 
 

 

ՈւսոՈւսոՈւսոՈւսումնականւմնականւմնականւմնական    աշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքների    գծովգծովգծովգծով    պրոռեկտորպրոռեկտորպրոռեկտորպրոռեկտոր 

ԹումանյանԹումանյանԹումանյանԹումանյան    ՍուսաննաՍուսաննաՍուսաննաՍուսաննա        
ԲանասիրականԲանասիրականԲանասիրականԲանասիրական    գիտություններիգիտություններիգիտություններիգիտությունների    թեկնածութեկնածութեկնածութեկնածու    դոցենտդոցենտդոցենտդոցենտ    

էլէլէլէլ....փոստփոստփոստփոստ::::    s.tumanyan@inbox.ru 
ՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոս::::    (0322) 4-18-55 /112/ 
Աշխատասենյակը գտնվում է վարչական մասնաշենքի երկրորդ հարկում:  

ԳիտությանԳիտությանԳիտությանԳիտության    ևևևև    միջազգայինմիջազգայինմիջազգայինմիջազգային    կապերիկապերիկապերիկապերի    գծովգծովգծովգծով    պրոռեկտորպրոռեկտորպրոռեկտորպրոռեկտոր 

ՍանթոյանՍանթոյանՍանթոյանՍանթոյան    ԱրենԱրենԱրենԱրեն        
ԲանասիրականԲանասիրականԲանասիրականԲանասիրական    գիտություններիգիտություններիգիտություններիգիտությունների    թեկնածութեկնածութեկնածութեկնածու    դոցենտդոցենտդոցենտդոցենտ    

էլէլէլէլ....փոստփոստփոստփոստ::::    arensantoyan@mail.ru 
ՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոս::::    (0322) 4-18-55, 4-18-54 /148/ 
Աշխատասենյակը գտնվում է վարչական մասնաշենքի առաջին հարկում:  

ԵնթակառուցվածքներԵնթակառուցվածքներԵնթակառուցվածքներԵնթակառուցվածքներ    
ՈւսումնամեթոդականՈւսումնամեթոդականՈւսումնամեթոդականՈւսումնամեթոդական    վարչությունվարչությունվարչությունվարչություն    
ՈւսումնամեթոդականՈւսումնամեթոդականՈւսումնամեթոդականՈւսումնամեթոդական    վարչությանվարչությանվարչությանվարչության    պետ՝պետ՝պետ՝պետ՝    ԳևորգյանԳևորգյանԳևորգյանԳևորգյան    ԱնուշԱնուշԱնուշԱնուշ    



 

7 

 

ՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոս: (0322) 41855 /144/: (0322) 41855 /144/: (0322) 41855 /144/: (0322) 41855 /144/    

 Աշխատասենյակը գտնվում է վարչական մասնաշենքի երկրորդ հարկում:  
 

  ՖակուլտետներՖակուլտետներՖակուլտետներՖակուլտետներ    

ԲանասիրականԲանասիրականԲանասիրականԲանասիրական    ֆակուլտետֆակուլտետֆակուլտետֆակուլտետ    

ԲանասիԲանասիԲանասիԲանասիրականրականրականրական    ֆակուլտետիֆակուլտետիֆակուլտետիֆակուլտետի    դեկանդեկանդեկանդեկան    ՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյան    ԱլբերտԱլբերտԱլբերտԱլբերտ    
էլէլէլէլ....փոստփոստփոստփոստ::::    poghosyanalbert@mail.ru 
ՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոս::::    (0322) 2-43-59, 4-18-55 /118/ 
Բանասիրական ֆակուլտետի դեկանատը գտնվում է գլխավոր մասնաշենքի երրորդ 
հարկում: 

ԿենսաբանաքիմիականԿենսաբանաքիմիականԿենսաբանաքիմիականԿենսաբանաքիմիական    ֆակուֆակուֆակուֆակուլտետլտետլտետլտետ    

ԿենսաբանաքիմիականԿենսաբանաքիմիականԿենսաբանաքիմիականԿենսաբանաքիմիական    ֆակուլտետիֆակուլտետիֆակուլտետիֆակուլտետի    դեկանդեկանդեկանդեկան    ՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյան    ԶարուհիԶարուհիԶարուհիԶարուհի        
ԲուսաբանությանԲուսաբանությանԲուսաբանությանԲուսաբանության    ևևևև    աշխարհագրությանաշխարհագրությանաշխարհագրությանաշխարհագրության    ամբիոնիամբիոնիամբիոնիամբիոնի    դոցենտդոցենտդոցենտդոցենտ, , , , կկկկ....գգգգ....դդդդ....    
էլէլէլէլ....փոստփոստփոստփոստ::::    zaruhy.vartanyan@mail.ru 
ՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոս::::    (0322) 41854, 41855 /138/ 
Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի դեկանատը գտնվում է կենսաբանաքիմիական 
մասնաշենքի աջ մասում՝ առաջին հարկում: 

    

ՄանկավարժությանՄանկավարժությանՄանկավարժությանՄանկավարժության    ֆակուլտետֆակուլտետֆակուլտետֆակուլտետ        

ՄանկավարժությանՄանկավարժությանՄանկավարժությանՄանկավարժության    ֆակուլտետիֆակուլտետիֆակուլտետիֆակուլտետի    դեկանդեկանդեկանդեկան    ՇահվերդյանՇահվերդյանՇահվերդյանՇահվերդյան        ԹերեզաԹերեզաԹերեզաԹերեզա        
բբբբ....գգգգ....դդդդ., ., ., ., պրոֆեսորպրոֆեսորպրոֆեսորպրոֆեսոր    
էլէլէլէլ....փոստփոստփոստփոստ::::    homanda@yahoo.com 
ՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոս::::    (0322) 2-34-19, 4-18-55 /120/ 
 Մանկավարժության դեկանատը գտնվում է գլխավոր մասնաշենքի երկրորդ հարկում: 

ՊատմաաշխարհագրականՊատմաաշխարհագրականՊատմաաշխարհագրականՊատմաաշխարհագրական    ֆակուլտետֆակուլտետֆակուլտետֆակուլտետ    

ՖակուլտետիՖակուլտետիՖակուլտետիՖակուլտետի    դեկաննդեկաննդեկաննդեկանն    էէէէ    ՍՍՍՍ. . . . ԺամհարյանըԺամհարյանըԺամհարյանըԺամհարյանը 
    տտտտ....գգգգ....թթթթ., ., ., ., դոցենտդոցենտդոցենտդոցենտ 
ՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոս: : : : (0322) 41855 /116/    
Պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի դեկանատը գտնվում է գլխավոր 
մասնաշենքի առաջին հարկում: 

ՖիզիկամաթեմատիկականՖիզիկամաթեմատիկականՖիզիկամաթեմատիկականՖիզիկամաթեմատիկական    ֆակուլտետֆակուլտետֆակուլտետֆակուլտետ    

ՖիզմաթՖիզմաթՖիզմաթՖիզմաթ    ֆակուլտետիֆակուլտետիֆակուլտետիֆակուլտետի    դեկանդեկանդեկանդեկան    ՀերմինեՀերմինեՀերմինեՀերմինե    ԳրիգորյանԳրիգորյանԳրիգորյանԳրիգորյան        
ՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոս: : : : (0322) 41855 /117/    

Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկանատը գտնվում է 
կենսաբանաքիմիական մասնաշենքի ձախ կողմում՝ երկրորդ հարկում: 
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ԳրադարանԳրադարանԳրադարանԳրադարան    
ԳրաԳրաԳրաԳրադարանիդարանիդարանիդարանի    տնօրեն՝տնօրեն՝տնօրեն՝տնօրեն՝        ՄելիքյանՄելիքյանՄելիքյանՄելիքյան    ԱԱԱԱրթուրրթուրրթուրրթուր    
էլէլէլէլ....փոստփոստփոստփոստ::::    arthurmelikyan@rambler.ru 
ՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոս::::    (0322) 41855,41854 /123/ 

Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարանի գրադարանը բուհի 
հետ Երևանից տեղափոխվել է` ունենալով շուրջ 110 հազար միավոր գրականություն: 
Գրադարանի գրքային ֆոնդը այսօր կազմում է 216.131 միավոր (այդ թվում` բուհական 
դասագրքեր, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ,  տեղեկատվական գրքեր), և 
անընդհատ աճի միտում է դրսևորվում: Գրադարանն ունի զգալի թվով հազվագյուտ 
հրատարակություններ: Գրադարանի գրաֆոնդում զգալի թիվ են կազմում գիտական 
պարբերականները: Ամեն տարի գրադարանն ստանում է ինչպես ՀՀ-ի, այնպես էլ ՌԴ-
ի բազմաթիվ թերթեր և ամսագրեր: 

Ուսանողների, ինչպես նաև պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատանքին 
մեծապես նպաստում են նոր տեխնոլոգիաները, ձևավորված գիտական կաբինետը, 
համացանցը:  Շարունակվում է գրադարանի տեխնիկական, գույքային ու 
աբոնենտային վերազինումը, էլեկտրոնային լոկալ գրադարանի և էլեկտրոնային 
քարտարանի կազմավորման գործընթացը: 

Գրադարանում ստացվող բազմանուն թերթերն ու ամսագրերը իրազեկ 
են դարձնում աշխարհի իրադարձություններին, օրախնդիր տեղեկություններին: 

Գրադարանում և գիտական կաբինետում կազմակերպվում են միջոցառումներ 
(ցերեկույթներ, բանավեճեր, զրույցներ)՝ բուհի ամբիոնների հետ 
համագործակցությամբ: Փորձի փախանակման և այլ բնագավառներում գրադարանը 
համագործակցում է ՀՀ Ազգային գրադարանի, Վանաձորի քաղաքային գրադարանի, 
Հայաստանի բուհական գրադարանների հետ, իսկ նոր գրականության ձեռքբերման 
գործում՝ ՀՀ ԳԱԱ և այլ հրատարակչությունների հետ: 

Գտնվում  է կենսաբանաքիմիական մասնաշենքի զրո հարկում և վարչական 
մասնաշենքի զրո հարկում: 

ՇրջանավարտներիՇրջանավարտներիՇրջանավարտներիՇրջանավարտների    ևևևև    կարիերայիկարիերայիկարիերայիկարիերայի    աջակցմանաջակցմանաջակցմանաջակցման    կենտրոնկենտրոնկենտրոնկենտրոն    
 

Պատասխանատու՝Պատասխանատու՝Պատասխանատու՝Պատասխանատու՝    ԲաղրամյանԲաղրամյանԲաղրամյանԲաղրամյան    ՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկ    

ԷլԷլԷլԷլ. . . . փոստփոստփոստփոստ: : : : careercareercareercareer@@@@vsuvsuvsuvsu....amamamam    

ՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոս: (0322) 41856, (055) 344777: (0322) 41856, (055) 344777: (0322) 41856, (055) 344777: (0322) 41856, (055) 344777    

«Շրջանավարտների և կարիերայի աջակցման կենտրոնը» ստեղծվել է 2009թ.-ի 
մարտին` «Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի» հիմքի վրա: ՎՊՀ-ի 
կարիերայի և հեռավար կրթության կենտրոնի հիմնական նպատակն է` նպաստել 
աշխատանքային շուկայում ՎՊՀ ուսանողների և շրջանավարտների մրցունակության, 
շրջանավարտների և համալսարանի միջև մշտական կապի ամրապնդման ու 
համագործակցության զարգացմանը: 

Կենտրոնի խնդիրներից են՝ 
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� աջակցել ՎՊՀ ուսանողների և շրջանավարտների կողմից աշխատանք գտնելու 
հիմնախնդիրների ուղղությամբ համալսարանում տարվող համակարգման, 
կազմակերպման ու ամփոփման աշխատանքներին, 

� աջակցել ինստիտուտի ուսանողների, շրջանավարտների և պոտենցիալ 
գործատուների միջև արդյունավետ կապի ապահովմանը, 

� կազմակերպել ՎՊՀ ուսանողների և շրջանավարտների համար աշխատանք 
գտնելու և այլ հիմնահարցերի վերաբերյալ տարբեր տեսակի 
խորհրդատվություններ, դասընթացներ, սեմինարներ և այլ միջոցառումներ, 

� տարածել ՎՊՀ ուսանողների և շրջանավարտների համար աշխատանք գտնելու 
և այլ հիմնահարցերի վերաբերյալ տեղեկատվություն: 
Գտնվում է  Վարչական մասնաշենքի առաջին հարկում՝ Կադրերի և հատուկ 

բաժնի սենյակում: 

                            ԿադրերիԿադրերիԿադրերիԿադրերի    ևևևև    հատուկհատուկհատուկհատուկ    բաժինբաժինբաժինբաժին    
 ԲաժնիԲաժնիԲաժնիԲաժնի    վարիչ՝վարիչ՝վարիչ՝վարիչ՝    ՄինասյանՄինասյանՄինասյանՄինասյան    ՎալյաՎալյաՎալյաՎալյա    
    ՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոս    : : : : (0322) 418855\150\    

Կադրերի և հատուկ բաժնի զինվորական գծով մասնագետը՝ 
1. հաշվառման է վերցնում համալսարան ընդունվող դիմորդների և ընդունված 

զինակոչիկ և զինապարտ ուսանողներին, 
2. գարնանային և աշնանային զորակոչերի ժամանակ զինակոչիկ ուսանողների 

վերաբերյալ տեղեկանքներ է ներկայացնում տարածքային 
զինկոմիսարիատներ, 

3. լրացնում է  ցուցակներ 16 տարեկանը չլրացած ուսանողների համար և 
ներկայացնում տարածքային զինկոմիսարիատներ: 

Գտնվում է վարչական մասնաշենքի առաջին հարկում: 

ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    բաժինբաժինբաժինբաժին    

 ԲաժնիԲաժնիԲաժնիԲաժնի    վարիչ՝վարիչ՝վարիչ՝վարիչ՝    ՄալխասյանՄալխասյանՄալխասյանՄալխասյան    ԳենյաԳենյաԳենյաԳենյա    
ՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոս: (: (: (: (0322) 0322) 0322) 0322)     41855418554185541855\\\\149149149149\\\\    
Ընդհանուր բաժնում կատարվում է ինստիտուտի գործավարությունը: 

Գրությունները, դիմումները, զեկուցագրերը, ստուգողական աշխատանքների 
գրանցումները, գործողումների հրամանները, որոնց համար պահպանվում են 
գրանցամատյաններ, առաքվում են համապատասխան ստորաբաժանումներ: 
Ընդհանուր բաժինը համագործակցում է բուհի բոլոր ստորաբաժանումների, 
ուսանողների հետ:  

Գտնվում է վարչական մասնաշենքի առաջին հարկում: 

ՀաշվապահությունՀաշվապահությունՀաշվապահությունՀաշվապահություն    

 ԳլխավորԳլխավորԳլխավորԳլխավոր    հաշվապահ՝հաշվապահ՝հաշվապահ՝հաշվապահ՝    ԲաղդասարյանԲաղդասարյանԲաղդասարյանԲաղդասարյան    ԳոհարԳոհարԳոհարԳոհար    
 ՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոս: (: (: (: (0322) 0322) 0322) 0322)     4 30 964 30 964 30 964 30 96    
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Հաշվապահությունը ՎՊՀ կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որն 
ապահովում է բուհի բյուջեի նպատակաուղղված պլանավորումը, կազմակերպումը, 
վերահսկումը: 

Կատարում է  առկա, հեռակա ուսումնական համակարգերի , վարժարանի, 
քոլեջի ուսման վճարների մուտքագրում և հաշվառում, պարտքերի հաշվեգրում: Ըստ 
անհրաժեշտության ներկայացնում է ուսման վճարների պարտքերի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն և տեղադրում է բուհի համացանցում: Հաշվառում է ուսման 
վճարների զեղչերը: Ուսանողներին տրամադրում է հաշիվ ուսման վճարների 
փոխանցման համար: Կատարում է կրթաթոշակների հաշվարկում և վճարում: Վարում 
է ուսանողների շարժի մատյաններ:  

Գտնվում է վարչական մասնաշենքի առաջին հարկում: 
 

            ԱսպիրանտուրայիԱսպիրանտուրայիԱսպիրանտուրայիԱսպիրանտուրայի    բաժինբաժինբաժինբաժին    

 ԲաժնիԲաժնիԲաժնիԲաժնի    վարիչ՝վարիչ՝վարիչ՝վարիչ՝    ԱռուստամյանԱռուստամյանԱռուստամյանԱռուստամյան    ՍիրարփիՍիրարփիՍիրարփիՍիրարփի    
 ՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոս: 41855: 41855: 41855: 41855////161161161161////    

Ասպիրանտուրայի ընդունելությունն իրականացվում է մագիստրոսի կամ 
դիպլոմավորված մասնագետի ծրագրով, դիմորդների մրցութային ընդունելության 
քննությունների արդյունքների հիման վրա, որի կարգը և մասնագիտությունների 
ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով Վանաձորի պետական 
համալսարանում պետք է բացվի ասպիրանտուրա՝ հետևյալ մասնագիտությունների 
գծով. 
 

Ժ.01.01 «Հայ դասական գրականություն» 

Ժ.01.02 «Նորագույն շրջանի հայ գրականություն» 

ԺԳ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» 

Է.00.01 «Հայոց պատմություն» 

Գ.00.05 «Բուսաբանություն» 

Գ.00.09 «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» 

 

Պրակտիկայի բաժՊրակտիկայի բաժՊրակտիկայի բաժՊրակտիկայի բաժինինինին 

ԲաժնիԲաժնիԲաժնիԲաժնի        ղեկավար՝ղեկավար՝ղեկավար՝ղեկավար՝        ԱբովյանԱբովյանԱբովյանԱբովյան    ԼուսինեԼուսինեԼուսինեԼուսինե    
ՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոս: : : : ((((0322) 0322) 0322) 0322) 41855 41855 41855 41855 ////115115115115////    

ՎՊՀ-ի  ուսումնամեթոդական վարչության պրակտիկայի բաժինը զբաղվում է  
ուսումնական, արտադրական, գիտամանկավարժական և գիտահետազոտական 
պրակտիկաների կազմակերպման հարցերով: 

Պրակտիկայի կազմակերպումն իրականացվում է «Ուսանողների 
պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգ»-ի համաձայն: 
Պրակտիկայի բաժնի գործառույթներն իրականացնում են բաժնի ղեկավարը, 
մեթոդիստը, տեսուչը:   
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Պրակտիկայի իրականացման ընթացքում դեկանատների, պրակտիկայի 
ղեկավարների հետ միասին վերահսկում է ուսանողների հաճախումը, ծրագրված 
աշխատանքների կատարման որակը, կատարում է դասալսումներ, հաշվետու 
փաստաթղթերի ձևակերպման հետ կապված խորհրդատվություն: 

Պրակտիկայի ավարտից հետո մասնակցում է դեկանատների կողմից 
կազմակերպվող պրակտիկայի պաշտպանությանը, ստեղծում է պրակտիկայի 
անցկացման վերաբերյալ ամփոփիչ հաշվետու փաստաթղթեր, իրականացնում է 
ավարտված պրակտիկաների արդյունքների վերլուծություն է, որն էլ  հաշվի է առնում 
հետագա փուլերը կազմակերպելիս:  

Գտնվում է վարչական մասնաշենքի առաջին հարկում: 

    

ՀամագործակցությանՀամագործակցությանՀամագործակցությանՀամագործակցության    ևևևև    կկկկապերիապերիապերիապերի    բաժինբաժինբաժինբաժին    

 ԲաժնիԲաժնիԲաժնիԲաժնի    վարիչ՝վարիչ՝վարիչ՝վարիչ՝    ԴոխոլյանԴոխոլյանԴոխոլյանԴոխոլյան    ԳոհարԳոհարԳոհարԳոհար    
 ՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոս: 41853: 41853: 41853: 41853    

ՎՊՀ-ն ՀՀ մանկավարժական բուհերի կոնսորցիումի անդամ է: Միջազգային 
կապերի շրջանակներում համալսարանը համագործակցում է 80 եվրոպական խոշոր 
բուհերի հետ, այդ թվում՝ Էքս Մարսելի (Ֆրանսիա) ակադեմիայի մանկավարժական 
ինստիտուտի, Բամբերգի (Գերմանիա) Օտտո Ֆրիդրիխի անվ. համալսարանի և 
Դարմշտադտի (Գերմանիա) կիրառական գիտությունների Ավետարանչական 
համալսարանի, ինչպես նաև Ն. Ա. Նեկրասովի անվ. պետական համալսարանի հետ 
(ք. Կոստրոմա, ՌԴ):  

Վերջին տարիներին համալսարանի աշխատակիցներն ուսումնասիրել են 
արտասահմանյան բուհերի փորձն ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Մեծ 
Բրիտանիայում, Չեխիայում, Հունաստանում: ՎՊՀ-ն սերտ համագործակցում է IREX, 
DAAD, OSI, TACIS, TEMPUS, GREF կազմակերպությունների հետ: Միջազգային 
համագործակցության շրջանակներում իրականացվում է ուսանողների և 
դասախոսների փոխանակում, կազմակերպվում են գիտաժողովներ, դասընթացներ: 
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ՀոգեբանականՀոգեբանականՀոգեբանականՀոգեբանական    խորհրդատվականխորհրդատվականխորհրդատվականխորհրդատվական    կենտրոնկենտրոնկենտրոնկենտրոն    

Հոգեբանական խորհրդատվական  կենտրոնը համալսարանի ուսանողների 
համար անվճար հիմունքներով մատուցում է տարաբնույթ ծառայություններ՝ կապված 
հոգեբանական խորհրդատվական խնդիրների լուծման, հոգեբանական օգնության 
կազմակերպման, գործընթացների հետ: 

Կենտրոնը կարող է վճարովի հիմունքներով կազմակերպել որակավորման 
բարձրացման դասընթացներ, որոնց ավարտից հետո Համալսարանի անունից շնորհել 
համապատասխան վկայական : 

Կենտրոնը սպասարկում է հոգեբանության ամբիոնը: 
Հոգաբանական խորհրդատվական կենտրոնը գտնվում է գլխավոր 

մասնաշենքի առաջին հարկում: 

ԻրավաբանականԻրավաբանականԻրավաբանականԻրավաբանական    խորհրդատվականխորհրդատվականխորհրդատվականխորհրդատվական    կենտրոնկենտրոնկենտրոնկենտրոն    

Գործում է Իրավաբանական խորհրդատվական կենտրոն, որի նպատակն 
է իրավագետ-ուսանողների և դասախոսների ջանքերով պաշտպանել այլ 
ուսանողների ու դասախոսների իրավունքներն ու օրինական շահերը, 
որոշակի պայմաններ ստեղծել ՄՈՒՀ-ում իրավական մշակույթի զարգացման, 
իրավագիտակցության բարձրացման  համար: Ներկայումս կենտրոնը 
տեղեկատվական աշխատանք է կատարում առաջին կուրսեցիների շրջանում: 
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ՈրակիՈրակիՈրակիՈրակի    ապահովմանապահովմանապահովմանապահովման    կենտրոնկենտրոնկենտրոնկենտրոն    

ԿենտրոնիԿենտրոնիԿենտրոնիԿենտրոնի    ղեկավար՝ղեկավար՝ղեկավար՝ղեկավար՝    ՇահվերդյանՇահվերդյանՇահվերդյանՇահվերդյան    ՄարգարիտաՄարգարիտաՄարգարիտաՄարգարիտա    
ՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոս: (: (: (: (0322) 0322) 0322) 0322) 2 04 682 04 682 04 682 04 68    

Որակի ապահովման կենտրոնն աշխատանքներ է տանում հետևյալ 
ուղղություններով. 

1. կազմակերպչական գործունեություն՝ կրթության որակի ապահովման, աուդիտի 
և մշտադիտարկման գործընթացների մշակում կազմակերպում և ներդրում, 

2. կառավարչական գործունեություն՝ համալսարանում որակի ապահովման 
ուղղությամբ համապատասխան որոշումների նախագծերի և մեթոդական 
ցուցումների մշակում, 

3. վերլուծական գործունեություն՝ համալսարանում որակի ապահովման 
համակարգի արդյունավետության և այլ բուհերում ներդրված կրթության որակի 
ապահովման լավագույն մոդելների համեմատական վերլուծություն, 

4. մեթոդական գործունեություն՝ կրթության որակի ապահովման ոլորտում 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ներքին աուդիտորների 
վերապատրաստում, 

5. համակարգող գործունեություն՝ որակի ապահովման գործընթացի 
մասնակիցների աշխատանքային խմբի գործունեության համակարգում, 

6. խորհրդատվական գործունեություն՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումներին 
որակի ապահովման համակարգի վերաբերյալ խորհրդատվության 
տրամադրում, 

7.  նորարարական գործունեություն՝ միջազգային որակի չափորիշիչների 
պահանջներին համապատասխանող կրթության որակի ապահովման 
համակարգի ժամանակակից նմուշօրինակի ներդրում, 

8.  շուկայագիտական գործունեություն՝ համալսարանի շրջանավարտների 
պատրաստվածության որակի վերաբերյալ սպառողի պահանջների վերհանում, 

9.  տեղեկատվական գործունեություն՝ կրթության որակի ապահովման ոլորտում 
կենտրոնի գործունեության արդյունքների և համալսարանի ձեռքբերումների 
վերաբերյալ հասարակությանը, համալսարանի ղեկավարությանը, 
պրոֆեսորադասախոսական կազմին տեղեկատվության տրամադրում, 

10.  միջբուհական համագործակցություն՝ որակի ապահովման բնագավառում այլ 
բուհերի հետ փորձի փոխանակում։ 
Մուտքը գլխավոր մասնաշենքի հետևի կողմից: 
 

ԼրատվությանԼրատվությանԼրատվությանԼրատվության    ևևևև    տպագրությանտպագրությանտպագրությանտպագրության    բաժինբաժինբաժինբաժին    

 ԲաժնիԲաժնիԲաժնիԲաժնի    վարիչ՝վարիչ՝վարիչ՝վարիչ՝    ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան    ԼևոնԼևոնԼևոնԼևոն    
 ՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոս: (: (: (: (0322) 41854(55) /152/0322) 41854(55) /152/0322) 41854(55) /152/0322) 41854(55) /152/    

Լրատվության և տպագրության բաժինն աշխատանքներ է իրականացնում մի 
քանի ուղղությամբ` ներինստիտուտային իրադարձությունների լուսաբանում, 
իրազեկում ԶԼՄ-ներով, տեսաֆիլմերի, գովազդերի, հայտարարությունների, ՎՊՀ-ի 
կայքի «Նորություններ» և «Պատկերասրահ» բաժինների պատրաստում, տեսա և ֆո-
տոարխիվավորում, «Ապագա մանկավարժ» երկշաբաթաթերթի հրատարակում, 
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գիտական նյութերի ժողովածուների ձևավորում, հրատարակության պատրաստում, 
ուսումնական ձեռնարկների տպագրություն, տպագրական աշխատանքներ` 
հրավիրատոմսեր, ծրագրեր, բուկլետներ, ուսումնաօժանդակ աշխատանքներին ան-
հրաժեշտ ձևաթղթեր և այլն, պատճենահանման և կազմման աշխատանքներ: 
 Գտնվում է գլխավոր մասնաշենքի առաջին հարկում: 

ՈւսանողականՈւսանողականՈւսանողականՈւսանողական    խորհուրդխորհուրդխորհուրդխորհուրդ    

 ԽորհրդիԽորհրդիԽորհրդիԽորհրդի    նախագահ՝նախագահ՝նախագահ՝նախագահ՝    ՀովհաննիսյանՀովհաննիսյանՀովհաննիսյանՀովհաննիսյան    ԱրենԱրենԱրենԱրեն    
 ՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոս: 41855 : 41855 : 41855 : 41855 ////147147147147////    

Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտում ուսանողական 
խորհուրդը ձևավորվել է դեռևս 1995 թվականին : Եվ այժմ էլ, երբ Վանաձորի 
պետական մանկավարժական ինստիտուտը վերանվանվել է Վանաձորի պետական 
համալսարանի, ուսանողական խորհուրդը շարունակում է իր ակտիվ 
գործունեությունը:  Ուսանողական խորհուրդը ինքնակառավարման 
ներկայացուցչական ընտրովի բարձրագույն մարմին է, մի կառույց, որը նպաստում է 
 ուսանողների սոցիալական խնդիրների լուծմանը, պաշտպանում  նրանց շահերն ու 
իրավունքները: Նպաստում է ուսանողների ուսումնառության արդյունավետության 
բարձրացմանը, կենսագործունեության ակտիվացմանը, նրանց գիտակրթական, 
մտավոր, ստեղծագործական, բարոյական և հոգևոր զարգացմանը: Ստեղծում  է 
կապեր ՀՀ և արտերկրի բուհերի, իմչպես նաև գործող երիտասարդական կազմա-
կերպությունների հետ: 

Ուսանողական խորհուրդը ունի տարատեսակ հանձնաժողովներ (այդ թվում` 
մշակույթի, սպորտի և ազատ ժամանցի, գիտաուսումնական, լրատվության և 
քարոզչության, ուսանողների իրավունքների պաշտպանության, արտաքին կապերի և 
հարաբերությունների, որոնք զբաղվում են ուսանողների ակտիվ ժամանցի և հանգստի 
կազմակերպմամբ) :  
 Գտնվում է կենսաբանաքիմիական մասնաշենքի առաջին հարկում: 

ՄշակույթիՄշակույթիՄշակույթիՄշակույթի    կենտրոնկենտրոնկենտրոնկենտրոն    

 ԿենտրոնիԿենտրոնիԿենտրոնիԿենտրոնի        ղեկավար՝ղեկավար՝ղեկավար՝ղեկավար՝    ԼոռԼոռԼոռԼոռեցյանեցյանեցյանեցյան    ՄարիամՄարիամՄարիամՄարիամ    
 Հեռախոս: (322)Հեռախոս: (322)Հեռախոս: (322)Հեռախոս: (322)    4444----18181818----55 /129/55 /129/55 /129/55 /129/    

ՎՊՀ Մշակույթի կենտրոնը ստեղծվել է 2010թ-ի մարտի 1-ին: 
ՎՊՀ Մշակույթի կենտրոնի հիմնական նպատակներն են. համալսարանում 

գործող մշակույթի կառույցների աշխատանքներին աջակցումը, ՎՊՀ շրջանակներում 
միջոցառումների համակարգումը, ուսանողության շրջանում գեղագիտական ճաշակի 
և որակի բարձրացումը, ՎՊՀ ուսանողների մշակութային ունակությունների 
զարգացման խթանումը, տաղանդավոր և շնորհալի ուսանողների հայտնաբերումը, 
ներբուհական և միջբուհական մշակութային միջոցառումների, փառատոնների 
անցկացումը, համերգների և ներկայացումների կազմակերպում և այլն:  Մշտապես 
անց են կացվում մշակութային թեմաներով դասախոսություն-քննարկումներ, Ֆիլմերի, 
ներկայացումների, գեղարվեստական երկերի դիտումներ և քննարկումներ, որոնց 
միջոցով աշխատում են ձևավորել ուսանողների գեղագիտական կողմնորոշումը: 
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Ուսանողության շրջանում տաղանդավոր և շնորհալի ուսանողների 
հայտնաբերման շնորհիվ ՎՊՀ ստեղծվել է կիթառի խումբ, վերակազմավորվել են 
ոկալի, ժամանակակից պարերի խմբերը, գրական և թատերական խմբակները, 
ժողովրդական պարի խումբն ու ոկալ գործիքային համույթը: Ազգային արժեքների 
սերմանման, ձևավորման աշխատանքների շնորհիվ, ինչպես նաև այլ ազգերի 
նկատմամբ հանդուրժողականության դաստիարակումը ՎՊՀ-ում դարձել է մի շարք 
ավանդական միջոցառումների, ակցիաների, մրցույթների խթան: 

Համագործակցում է ՎՊՀ Արհկոմի, Ուսանողական խորհրդի, ֆակուլտետների 
և գործող բոլոր ստորաբաժանումների հետ: 

Գտնվում է գլխավոր մասնաշենքի չորրորդ հարկում: 
 

          

 

ՇարունակականՇարունակականՇարունակականՇարունակական    ((((հարատևհարատևհարատևհարատև) ) ) ) կրթությանկրթությանկրթությանկրթության    կենտրոնկենտրոնկենտրոնկենտրոն    

ԲաժնիԲաժնիԲաժնիԲաժնի    վարիչվարիչվարիչվարիչ`̀̀̀        Ղազարյան ՔրիստինեՂազարյան ՔրիստինեՂազարյան ՔրիստինեՂազարյան Քրիստինե 
ՀեռՀեռՀեռՀեռ.:  /0322/ 41855 .:  /0322/ 41855 .:  /0322/ 41855 .:  /0322/ 41855 ////148148148148////    
    Շարունակական (հարատև) կրթության կենտրոնն իրականացնում է. 

1. համալսարանի աշխատակիցների վերապատրաստման աշխատանքների 
պլանավորում, կազմակերպում, իրականացում և գնահատում, 

2. լեզուների իմացության իրազեկման համաեվրոպական համակարգի 
պահանջներին համապատասխան՝ օտար լեզուների ուսուցման կազմակերպում 
բոլոր ցանկացողների համար, 

3. շարունակական կրթության կազմակերպման միջոցով աշխատաշուկայի 
անընդհատ փոփոխվող պահանջարկին համապատասխան՝ անձի 
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մասնագիտական ունակությունների և պատրաստվածության մակարդակի 
բարձրացումը, 

4. հեռավար կրթության պլանավորումը, կազմակերպումն ու իրականացումը 
փաթեթային (քեյսային), ինտերնետ և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների 
արդյունավետ զուգակցման և կիրառման միջոցով: 

Բաժնի ենթակայության տակ է գտնվում լեզուների ուսուցման կենտրոնը, որը 
գործում է 2012թվականից: Լեզուների ուսուցման կենտրոնում կազմակերպվում են 
դասընթացներ անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն և ռուսերեն 
լեզուներով: Ծրագրերը համապատասխանեցված են «Լեզուների իմացության 
իրազեկության համաեվրոպական համակարգիե պահանջներին: Խմբերը 
հավաքագրվում են ըստ լեզվական մակարդակների: Ունկնդիրների մակարդակները 
որոշելու համար նրանք անցնում են թեստավորում: Ներկայումս ամենաբարձր 
մակարդակի խումբը Բ1 մակարդակի խումբն է:  

Գտնվում է վարչական մասնաշենքի առաջին հարկում:        

ՈւսանողականՈւսանողականՈւսանողականՈւսանողական    գիտականգիտականգիտականգիտական    ընկերությունընկերությունընկերությունընկերություն    

 ՆախագահՆախագահՆախագահՆախագահ՝՝՝՝    ՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյան    ԼիլիթԼիլիթԼիլիթԼիլիթ    
ՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոսՀեռախոս    : (0322) 4: (0322) 4: (0322) 4: (0322) 4----18181818----53 /146/53 /146/53 /146/53 /146/    
Ուսանողական գիտական ընկերությունը Բուհի ուսանողներին միավորող 

բուհական ներկայացուցչական ինքնակառավարվող ուսանողական միավորում է, որի 
նպատակն է նպաստել ուսանողների գիտական, հետազոտական, ստեղծագործական 
և հոգևոր զարգացմանը: 

Ընկերության հիմնական նպատակն է աջակցել, նպաստել, կազմակերպել և 
համակարգել Բուհի ուսանողների կրթական, գիտական, հետազոտական, 
ստեղծագործական գործունեությունը: 

Ընկերության խնդիրներն ու գործունեության ուղղություններն են. 
1. ուսանողական գիտաժողովների, կոնֆերանսների, 

սեմինարների,գիտահանրամատչելի դասախոսությունների, 
քննարկումների, բանավեճերի, ցուցահանդեսների, ինտելեկտուալ խաղ-
մրցույթների և այլ կրթական ու գիտական ուղղվածություն ունեցող 
միջոցառումների կազմակերպում, 

2. միջբուհական կրթական և գիտական կապերի հաստատում, 
համագործակցություն, 

3. ուսանողների ներգրավում կրթական, գիտական խմբերում և 
ծրագրերում, 

4. ուսանողների գիտական, հետազոտական աշխատանքների 
հրատարակում, 

5. այլ կրթական, գիտական կենտրոնների, բուհերի գիտական 
ընկերությունների հետ համագործակցություն: 
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ԳիտականԳիտականԳիտականԳիտական    լաբորատորիաներլաբորատորիաներլաբորատորիաներլաբորատորիաներ, , , , կաբինետներկաբինետներկաբինետներկաբինետներ    

 Համալսարանն ունի գիտական լաբորատորիաներ, կաբինետներ. 

1. ԳիտականԳիտականԳիտականԳիտական    կաբինետկաբինետկաբինետկաբինետ:::: ՎՊՀ գիտական կաբինետը գործում է 2006թ-ի հունիսից: 

Կաբինետն ունի հանրագիտարաններ, բառարաններ, մասնագիտական գրքեր, 
ատենախոսությունների սեղմագրեր, գիտական նյութերի ժողովածուներ, ժամա-
նակին ստանում էր նաև գիտահանրամատչելի ամսագրեր: Համակարգիչների և 
համացանցի օգնությամբ դասախոսները, մագիստրանտներն ու ուսանողները 
ձեռք են բերում անհրաժեշտ մասնագիտական նյութեր, իրազեկվում են իրենց 
մասնագիտական ոլորտի նորություններին, էլեկտրոնային փոստի միջոցով 
կապվում հանրապետության և արտերկրի իրենց կոլեգաների հետ:  

Կաբինետը համագործակցում է ամբիոնների հետ: 
Գտնվում է վարժարանի շենքի երկրորդ հարկում: 

2.2.2.2. ԱշխարհագրությանԱշխարհագրությանԱշխարհագրությանԱշխարհագրության    ևևևև    տնտեսագիտությանտնտեսագիտությանտնտեսագիտությանտնտեսագիտության    կաբինետկաբինետկաբինետկաբինետ:::: Աշխարհագրության և 

տնտեսագիտության կաբինետը գործում է 2001թ սեպտեմբերից:    
Կաբինետը զինված է անհրաժեշտ մասնագիտական գրականությամբ, 
գեոդեզիական գործիքներով, քարտեզներով, հատակագծերով, դիդակտիկ 
պարագաներով և ատլասներով,    
Կաբինետում առկա է ինտերակտիվ գրատախտակ, համակարգիչ և պրոյեկտոր: 
Գտնվում է գլխավոր մասնաշենքի առաջին հարկում: 
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3.3.3.3. Լրագրության կաբինետԼրագրության կաբինետԼրագրության կաբինետԼրագրության կաբինետ::::    Բանասիրական ֆակուլտետի լրագրության 

կաբիենետը հիմնվել է 2009-10 թ-ին: Այս ընթացքում կաբինետը վերազինվել է 
անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով և համակարգիչներով, որոնք միացված 
են ինստիտուտի համացանցին, և աշխատել է բավականին հագեցած 
ծանրաբեռնվածությամբ:    
Կաբինետը համալրված է անհրաժեշտ մասնագիտական գրականությամբ: 
Կաբինետում անց կացվում են տարբեր տեսանյութերի դիտում և քննարկումներ, 
ինչպես նաև “Լրագրություն” մասնագիտության տաբեր կուրսերի ուսանողների 
հետ կազմակերպվում են թոք-շոուներ: 
«Ուսանողական ռադիոե-ի նախապատրաստական աշխատանքները ևս 
կազմակերպվում են լրագրության կաբինետում: 

Գտնվում է գլխավոր մասնաշենքի չորրորդ հարկում: 

4. ՀայոցՀայոցՀայոցՀայոց    լեզվիլեզվիլեզվիլեզվի    ևևևև    գրականությանգրականությանգրականությանգրականության    կաբինետկաբինետկաբինետկաբինետ:::: Հայոց լեզվի և գրականության 

կաբինետը գործում է 2007 թ.-ից: Գրքային ֆոնդը ներառում է բառարաններ, 
գիտամեթոդական գրականություն, դպրոցական դասագրքեր, 
մենագրություններ, հայ, ռուս և արտասահմանյան գրողների երկեր:  

Գտնվում է գլխավոր մասնաշենքի չորրորդ հարկում: 

5.5.5.5. Պատմության կաբինետՊատմության կաբինետՊատմության կաբինետՊատմության կաբինետ::::     Կաբինետը հիմնադրվել է 1989թ. և կոչվել է 

Մաշտոցի անվան կաբինետ: 2002թ. հունվարից վերանվանվել է 
Պատմության կաբինետ:     
Կաբինետում առկա է ավելի քան 600 գիրք` դասագրքեր, 
ուսումնասիրություններ, մենագրություններ, ուսումնամեթոդական 
ձեռնարկներ, ինչպես նաև դիդակտիկ պարագաներ` լազերային սկավառակներ 
և տեսաֆիլմեր, քարտեզներ: 
Գտնվում է գլխավոր մասնաշենքի երրորդ հարկում: 

6.6.6.6. ԼինգաֆոնԼինգաֆոնԼինգաֆոնԼինգաֆոնային կաբինետ:ային կաբինետ:ային կաբինետ:ային կաբինետ:     Կաբինետը գործում է 2011 թվականի 

սեպտեմբերից: Գրքային ֆոնդը ներառում է գիտամեթոդական 
գրականություն, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, 
գերմաներեն մասնագիտական գրքեր: Կաբինետն ունի  նոր կահույք, 
պրոյեկտոր և 20  համակարգիչ:     

Գտնվում է գլխավոր մասնաշենքի չորրորդ հարկում: 
 

ՍՍՍՍ. . . . ՄերգելյանիՄերգելյանիՄերգելյանիՄերգելյանի    անվանանվանանվանանվան    համակարգչայինհամակարգչայինհամակարգչայինհամակարգչային    կենտրոնկենտրոնկենտրոնկենտրոն    

ԿենտրոնիԿենտրոնիԿենտրոնիԿենտրոնի            պատասխանատու՝պատասխանատու՝պատասխանատու՝պատասխանատու՝    ԼուսինեԼուսինեԼուսինեԼուսինե    ՍարուխանյանՍարուխանյանՍարուխանյանՍարուխանյան    
Ակադեմիկոս Ս. Մերգելյանի անվան համակարգչային կենտրոնը ստեղծվել  է 2008 թ-
ին:  
Կենտրոնի 2 համակարգչային սրահները հագեցած են ինֆորմացիոն 
տեխնոլոգիաների ժամանակակից պահանջներին համապատասխան 
համակարգչային տեխնիկայով: Կենտրոնը սպասարկում է ինստիտուտի բոլոր 
ֆակուլտետների ուսանողներին:  
Օրվա երկրորդ կեսին ուսանողները այստեղ են մշակում կուրսային աշխատանքներն 
ու ավարտաճառերը: 
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««««ՎանաձորիՎանաձորիՎանաձորիՎանաձորի    պետականպետականպետականպետական    համալսարանհամալսարանհամալսարանհամալսարան»»»»    երկշաբաթաթերթերկշաբաթաթերթերկշաբաթաթերթերկշաբաթաթերթ    

 ՎՊՀ-ն ունի իր երկշաբաթաթերթը` «Վանաձորի պետական համալսարան»-ը: 
Ամսագիրը իր հիմնադրման պահին անվանվել է «Ապագա մանկավարժ» ամսաթերթ, 
2002թ.-ից` ամսագիր, 2008թ. փետրվարից` երկշաբաթաթերթ, իսկ 2014թ-ի 
սեպտեմբերից վերանվանվել է «Վանաձորի պետական համալսարանե 
երկշաբաթաթերթ: Այն արտացոլում է Վանաձորի պետական համալսարանի 
ուսանողության կյանքն իր դրական և բացասական կողմերով, համալսարանի 
կյանքում տեղի ունեցող յուրաքանչյուր իրադարձություն ամսագրում իր արձագանքն է 
գտնում: Տպագրվում են ուսանողների հոդվածները, նրանց արձակ ու չափածո 
գործերը, կերպարվեստի բաժնի շնորհալի ուսանողների ստեղծագործությունները, 
ուսանողների կողմից կազմված լավագույն խաչբառերը: Ուսանողները 
երկշաբաթաթերթի միջոցով ստանում են իրենց հուզող հարցերի պատասխանները: 
Երկշաբաթաթերթի հիմնական խորագրերն են` «Դասախոսի ամբիոն», որտեղ ՎՊՀ-ի 
դասախոսները հանդես են գալիս իրենց հոդվածներով, «Մատենագիտական 
տեղեկատուե, որտեղ նշվում է, թե ՎՊՀ-ի գրադարանն ինչ նոր գրքերով է հարստացել, 
«Մեր շրջանավարտների հետքերովե, «Մարզական էջ», «Ժողովրդական 
մանկավարժության գոհարներ» և այլն: 

«Վանաձորի պետական համալսարան» երկշաբաթաթերթի էջերում տեղ են 
գրավում նաև գիտխորհրդի ամենամսյա նիստերում քննարկվող հարցերը: 

ՀամալսարանիՀամալսարանիՀամալսարանիՀամալսարանի    սովորողներիսովորողներիսովորողներիսովորողների    իրավունքներնիրավունքներնիրավունքներնիրավունքներն    ուուուու    պարտականությունները պարտականությունները պարտականությունները պարտականությունները 
((((քաղվածքքաղվածքքաղվածքքաղվածք    հիմնադրամիհիմնադրամիհիմնադրամիհիմնադրամի    ներքիններքիններքիններքին    կարկարկարկարգապահականգապահականգապահականգապահական    կանոններկանոններկանոններկանոններ))))                                                    

Համալսարանի սովորողներն են ուսանողները (բակալավրային համակարգում 
առնվազն քառամյա, իսկ մագիստրանտական համակարգում առնվազն երկամյա 
ուսուցման և հնգամյա դիպլոմավորված մասնագետների պատրաստման ուսուցման 
ծրագրերով բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ստանալու համար ռեկտորի 
կողմից հրամանագրված անձինք) և ասպիրանտները, ինչպես նաև քոլեջի 
ուսանողներն ու հենակետային վարժարանի աշակերտները:  

Համալսարանի սովորողներն իրավունք ունեն` 1) սեփական հայեցողությամբ, 
ըստ հակումների և պահանջմունքների՝ ընտրելու մասնագիտություն, ուսուցման ձևը, 
զբաղվելու հետազոտություններով, ցանկացած կրթական աստիճանում ընդհատելու 
կամ շարունակելու մասնագիտական կրթությունը. 
 2) ստանալու գիտության, տեխնիկայի և մշակույթի ժամանակակից մակարդակին 
համապատասխանող գիտելիքներ, հաճախելու Համալսարանում կարդացվող 
դասախոսություններին. 
 3) մասնակցելու իրենց կրթության բովանդակության ձևավորմանը (ուսումնական 
դասընթացների և մասնագիտացման ընտրությանը)` պահպանելով բարձրագույն 
մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների պահանջները.  
4) մասնակցելու ուսուցման որակն ապահովող գործառույթներին և գնահատելու 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության արդյունավետությունը.  
5) բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացներից` յուրացնելու 
ուսումնական ցանկացած այլ դասընթաց, որը դասավանդվում է Համալսարանում` 
ըստ սահմանված կարգի. 
 6) հիմնական մասնագիտական ուսուցումը համատեղելու երկրորդ մասնագիտական 
(զուգահեռ) ուսուցման հետ և ստանալու երկրորդ որակավորման աստիճան.  
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7) ՀՀ օրենսդրությամբ, Համալսարանի կանոնադրությամբ և այլ իրավական ակտերով 
սահմանված կարգով ընդգրկվելու և մասնակցելու Համալսարանի կառավարման 
մարմինների աշխատանքներին.  
8) օգտվելու Համալսարանի գրադարանից, լաբորատորիաներից, տեղեկատվական 
պահոցներից, ուսումնական, գիտական, բուժական, մարզական, առողջարանային, 
ուսումնաարտադրական և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից.  
9) ըստ նախասիրությունների` մասնակցելու Համալսարանում անցկացվող 
ուսանողական գիտահետազոտական աշխատանքներին, սեմինարներին և 
գիտաժողովներին.  
10) ընդգրկվելու ուսանողական խորհուրդներում, ուսանողական գիտական 
ընկերություններում և այլ ուսանողական կազմակերպություններում.  
11) բողոքարկելու Համալսարանի ռեկտորի, պրոռեկտորների և ստորաբաժանումների 
ղեկավարների հրամաններն ու կարգադրությունները` ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով.  
12) օգտվելու ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձավճարի մասնակի 
փոխհատուցման իրավունքից` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով.  
13) ՀՀ օրենսդրությամբ և Համալսարանի կողմից սահմանված կարգով ստանալու 
պետական, անվանական, ինչպես նաև իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց 
կողմից նշանակված կրթաթոշակ, դրամաշնորհ, ինչպես նաև ուսանողական վարկ.  
14) ծանոթանալու Համալսարանի կանոնադրությանը և այլ իրավական 
փաստաթղթերի.  
15) լիազոր մարմնի սահմանած կարգով անհրաժեշտության դեպքում՝ ստանալու 
ակադեմիական արձակուրդ` մինչև մեկ տարի ժամկետով՝ բացառությամբ ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի.  
16) ուսուցման առկա ձևով ուսումնառության դեպքում տվյալ ուսումնական տարվա 
ընթացքում առնվազն երկու անգամ գտնվելու արձակուրդում` առնվազն յոթ շաբաթ 
ընդհանուր տևողությամբ.  
17) սահմանված կարգով փոխադրվելու մեկ այլ բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություն` ներառյալ օտարերկրյա պետությունների բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունները. 18) ուսման բարձր առաջադիմության, 
հասարակական ակտիվության և գիտահետազոտական աշխատանքներին 
մասնակցելու համար ստանալու բարոյական և (կամ) նյութական խրախուսանք` ՀՀ 
օրենսդրությամբ և Համալսարանի սահմանած կարգով.  
19) սահմանված կարգով ընտրելու և ընտրվելու Համալսարանի կառավարման 
համապատասխան մարմիններում և մասնակցելու այդ մարմինների 
աշխատանքներին:  

Համալսարանի սովորողներն ունեն ՀՀ օրենսդրությամբ և իրավական ակտերով 
սահմանված այլ իրավունքներ:  

Կրթությունն ընդհատած նախկին ուսանողը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով իրավունք ունի վերականգնվելու Համալսարանում:  

Համալսարանի սովորողները պարտավոր են` 1) սահմանված ժամկետներում 
կատարել բոլոր ուսումնական առաջադրանքները. 2) տիրապետել բարձր 
որակավորում ունեցող ապագա մասնագետի համար անհրաժեշտ գիտելիքներին, 
կարողություններին, կոմպետենցիաներին և հմտություններին. 3) անշեղորեն 
կատարել Համալսարանի կանոնադրության, Համալսարանի ներքին կարգապահական 



 

21 

 

կանոնների, Համալսարանի էթիկայի և վարքագծի կանոնների, ներքին իրավական 
մյուս ակտերի պահանջները. 4) հաճախել ուսումնական ծրագրերով նախատեսված 
դասընթացներին. 5) հոգատար վերաբերվել Համալսարանի գույքին. 6) բարձր պահել 
Համալսարանի պատիվն ու հեղինակությունը, պահպանել հասարակական 
համակեցության և բարոյականության նորմերը. 7) լինել կարգապահ, Համալսարանի 
բոլոր ուսումնական, ուսումնաարտադրական և այլ կառույցներում պահպանել 
մաքրություն. 8) Համալսարանում իրեն պահել արժանավայել` հետևելով 
հասարակական համակեցության կանոններին, 9) հետևել բարոյական և էթիկական 
նորմերին, չխոչընդոտել աշխատողներին և այլ սովորողներին՝ կատարելու իրենց 
պարտականությունները, 10) հարգել աշխատակիցների և սովորողների 
իրավունքները և ազատությունները, անձի արժանապատվությունը, 11) թույլ չտալ 
Համալսարանի սովորողին անվայել արարք, հոգալ Համալսարանի վարկի մասին 
ինչպես ուսման վայրում, այնպես էլ առօրյա կյանքում, 12) կրել լիակատար նյութական 
պատասխանատվություն իր մեղքով Համալսարանին նյութական վնաս պատճառելու 
դեպքում:  

Դասասկզբից 10 րոպեից ավելի դասախոսի կամ ուսուցչի չներկայանալու 
դեպքում ուսանողները խմբի ավագի միջոցով պարտավոր են այդ մասին հայտնել 
համապատասխանաբար ֆակուլտետի դեկանատ, քոլեջի տնօրություն կամ 
հենակետային վարժարանի տնօրինություն:  

Վճարովի հիմունքներով կրթություն ստացող ուսանողները պարտավոր են 
նաև՝  1) սահմանված ժամկետներում վճարել ուսման վարձավճարը, ուսման 
վարձավճարը ժամանակին չվճարելու դեպքում այդ ուսանողները կարող են հեռացվել 
Համալսարանից. 2) կատարել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, 
Համալսարանի կանոնադրությամբ, ներքին կարգապահական կանոններով, 
Համալսարանի այլ ներքին իրավական ակտերով և ուսումնառության պայմանների 
վերաբերյալ կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտականություններ:  

Պարապմունքներին չներկայանալու դեպքում սովորողը պարտավոր է 
չներկայացած օրվանից սկսած երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ մասին 
գրավոր տեղեկացնել համապատասխանաբար ֆակուլտետի դեկանին, քոլեջի 
տնօրենին կամ հենակետային վարժարանի տնօրենին, իսկ Համալսարան հաճախելու 
առաջին իսկ օրը ներկայացնել փաստաթղթեր կամ բացատրագիր պարապմունքներին 
չմասնակցելու պատճառների մասին: 

Ակադեմիական  Ակադեմիական  Ակադեմիական  Ակադեմիական  խորհրդատուիխորհրդատուիխորհրդատուիխորհրդատուի    դերնդերնդերնդերն    ուսուցմանուսուցմանուսուցմանուսուցման    գործընթացումգործընթացումգործընթացումգործընթացում    

Խորհրդատուն կազմակերպում է որոշ թվով ուսանողների ողջ ուսումնական 
գործընթացը: Խորհրդատուն պետք է՝ 
� աջակցի ուսանողին անհատական կրթական ծրագրի ընտրության  և 

իրականացման գործընթացում,  
� ապահովի ուսումնառության արդյունավետությունը, ղեկավարի ուսանողի 

ինքնուրույն աշխատանքը,  
� կազմակերպել կրթական գործընթացին վերաբերող հարցերի անհատական և 

խմբային խորհրդատվություն,  
�  ուսանողին տրամադրել ուսուցման գործընթացում կատարվող 

փոփոխությունների մասին տեղեկատվություն,  
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�  մասնակցել ուսանողի ակադեմիական կարգավիճակի, առաջադիմության 
քննարկման հանձնախմբերի աշխատանքներին,  
� կազմակերպել խմբային աշխատանք և միջխմբային համագործակցություն,  
� կազմել ուսանողների անձնական տվյալների բազա 

Խորհրդատվական ժամերն արտահայտվում են դասացուցակում: 

 

ՈւսումնականՈւսումնականՈւսումնականՈւսումնական    գործընթացիգործընթացիգործընթացիգործընթացի    կազմակերպումկազմակերպումկազմակերպումկազմակերպում    
                                                ԴասընթացներըԴասընթացներըԴասընթացներըԴասընթացները ևևևև կրթականկրթականկրթականկրթական մոդուլներըմոդուլներըմոդուլներըմոդուլները 

� Ուսումնական ծրագրում (պլանում) ներառված դասընթացները կամ 

կրթական մոդուլները ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների հետ միասին։ 

� Մեծածավալ դասընթացներն անհրաժեշտության դեպքում բաժանվում են 

1 կիսամյակ տևողությամբ առանձին կրթական մոդուլների։ 

� Դասընթացները (կրթական մոդուլները) ըստ յուրացման բնույթի 

բաժանվում են 2 հիմնական խմբի` 

ա) պարտադիր դասընթացներ, որոնց յուրացումն ամրագրված է որոշակի 

կիսամյակներում, 

բ) կամընտրական դասընթացներ, որոնց յուրացման կիսամյակը ամրագրված է 

մագիստրոսական ծրագրում, և ուսանողը դրանք ընտրում է առաջարկվող ցանկից: 

 

ԿրեդիտայինԿրեդիտայինԿրեդիտայինԿրեդիտային    համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    նկարագրությունընկարագրությունընկարագրությունընկարագրությունը    ևևևև    հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    
գաղափարներըգաղափարներըգաղափարներըգաղափարները    

Կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, 
ակադեմիական կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների հաշվառման 
(արժևորման), կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որտեղ ուսանողին 
համապատասխան որակավորումը շնորհվում է կրթական ծրագրով սահմանված 
կրեդիտների անհրաժեշտ քանակի և բովանդակության ձեռքբերումից հետո: 

Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման ECTS համակարգը միասնական 

համաեվրոպական կրեդիտային համակարգ է, որում ուսանողի մեկ ուսումնական 

տարվա լրիվ ուսումնական աշխատածավալը չափվում է 60 ECTS կրեդիտով: 

      Այն նախատեսված է Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում 

ուսանողների ձեռք բերած կրթական արդյունքների չափման, պաշտոնական 

ճանաչման և բուհից բուհ փոխանցումը դյուրացնելու համար: 

ԿրեդիտայինԿրեդիտայինԿրեդիտայինԿրեդիտային    համակարհամակարհամակարհամակարգգգգիիիի    կարևորակարևորակարևորակարևորագգգգույնույնույնույն    հատկանիշներնհատկանիշներնհատկանիշներնհատկանիշներն    ենենենեն. 
� կրեդիտներ հատկացվում են կրթական ծրագրի` գնահատման ենթակա բոլոր 

բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, կրթական մոդուլներին, 
պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական աշխատանքներին և այլն, 

� կրթական ծրագիրը և դրա առանձին բաղկացուցիչները բնութագրող բոլոր 
պայմանները` ծրագրի նպատակը և ավարտական պահանջները, 
դասընթացների համառոտագրերը, նախապայմանները և հատկացված 
կրեդիտները, դասավանդման և գնահատման մեթոդները և այլ 
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տեղեկատվություններ, հրապարակվում են վաղօրոք տեղեկագրքերի 
տեսքով(տպագրվում և/կամ տեղադրվում են ԲՈւՀ-ի կայքէջում): 

�  Կրեդիտը ուսանողին հատկացվում է միայն կրթական մոդուլով նախանշված 
ելքային կրթական արդյունքի գնահատման շեմային չափանիշները 
բավարարելուց հետո: Կրեդիտը չի փոխարինում թվանշաններով գնահատմանը, 
իսկ ուսանողի վաստակած կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած 
թվանշաններով: ՈՒսանողը վաստակում է կրթական մոդուլին հատկացված 
կրեդիտների ողջ քանակը` քննական արդյունքների (գնահատականների կամ 
թվանշանների) հետ միասին: 

� Կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ ծրագիրը 
հաջողությամբ ավարտելու համար ուսանողը պետք է վաստակի կրթական 
ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ քանակը: 
ԿրեդիտայինԿրեդիտայինԿրեդիտայինԿրեդիտային    միավորովմիավորովմիավորովմիավորով    սահմանվողսահմանվողսահմանվողսահմանվող    ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական    բբբբեռնվածքըեռնվածքըեռնվածքըեռնվածքը    ներառումներառումներառումներառում    էէէէ    

ուսանողիուսանողիուսանողիուսանողի....    
� լսարանային և արտալսարանային (նաև ինքնուրույն իրականացվող) բոլոր 

տեսակի ուսումնական աշխատանքները, այդ թվում` մասնակցությունը 
պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական աշխատանքների կատարումը, 
քննություններին նախապատրաստվելը և դրանց հանձնելը, անհատական 
հետազոտությունը և այլն: 

� Լսարանային բեռնվածություն- ուսումնական աշխատաժամանակի 
բաղադրիչ, որն ընդգրկում է ուսումնառության կազմակերպման լսարանային 
ձևերի բոլոր տեսակները` դասախոսությունները, գործնական, սեմինար և 
լաբորատոր պարապմունքները: 

� Արտալսարանային բեռնվածություն - ուսանողի կողմից ինքնուրույն կամ 
դասախոսի հսկողությամբ կատարվող աշխատանքի համար հատկացվող 
ժամանակ` հանձնարարված գրականությունն ուսումնասիրելու և մշակելու, 
դասախոսությունների տեքստերը վերանայելու, գործնական, սեմինար և 
լաբորատոր աշխատանքներին, ընթացիկ և կիսամյակային քննություններին 
նախապատրաստվելու, կուրսային, ավարտական և այլ տիպի 
աշխատանքները կատարելու համար: 

Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը ելնում է 
մոդուլով սահմանված կրթական արդյունքին հասնելու համար միջին 
առաջադիմության ուսանողից պահանջվող անհրաժեշտ աշխատաժամանակի 
իրատեսական կանխատեսումից: 

Կրթական արդյունքի դրական գնահատման դեպքում մոդուլին հատկացված 

կրեդիտները շնորհվում են ամբողջությամբ: 
ՈւսանողիՈւսանողիՈւսանողիՈւսանողի ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական բեռնվածությունըբեռնվածությունըբեռնվածությունըբեռնվածությունը ևևևև կրթականկրթականկրթականկրթական ծրագրերիծրագրերիծրագրերիծրագրերի աշխատածավալըաշխատածավալըաշխատածավալըաշխատածավալը 

� ՎՊՀ-ում բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի կրթական 

աստիճաններում ուսանողի ուսումնական կիսամյակի բեռնվածությունը 

սահմանվում է 30 կրեդիտային միավոր (10% թույլատրելի շեղումով), 

ուսումնական տարվա  բեռնվածությունը` 60 կրեդիտային միավոր (տարեկան 

ուսումնական բեռնվա-ծությունը` 1800 ակադեմիական ժամ): 

� Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության 

առավելագույն չափը  45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 կրեդիտային միավորին:  
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� Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 

կազմում է  240 կրեդիտային միավոր: 

� Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 

կազմում է  120 կրեդիտային միավոր: 

� Ուսման բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողը սահմանված 

կարգով կարող է ստանձնել լրացուցիչ բեռնվածություն: 

 

ԿրեդիտներիԿրեդիտներիԿրեդիտներիԿրեդիտների հատկացումըհատկացումըհատկացումըհատկացումը  

 

� ՎՊՀ-ում ընդունվում է կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտային 

միավորների լսարանային և արտալսարանային աշխատածավալների հետևյալ 
մոտավոր հարաբերակցությունը. 

 Բակալավրիատում` 

- 2 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 2 ժամ 

դասախոսություն և 2 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,  

- 1.5 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 2 ժամ 

գործնական (սեմինար) և 1 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,  

- 2 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 3 ժամ 

լաբորատոր աշխատանք և 1 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,  

Մագիստրատուրայում`  

- 3 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 2 ժամ 

դասախոսություն և 4 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,  

- 2 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 2 ժամ 

գործնական (սեմինար) և 2 ժամ ինքնուրույն աշխատանք,  

- 2 կրեդիտային միավորին համապատասխանում է շաբաթական 2 ժամ լաբորատոր 

աշխատանք և 2 ժամ ինքնուրույն աշխատանք: 

           Ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների համար.  

- Քննությանը պատրաստվելու համար առարկայի շաբաթական յուրաքանչյուր ժամ 

դասախոսության դիմաց հատկացվում է 0,5 կրեդիտային միավոր: 

- Այն մասնագիտական առարկաներին, որոնց դասավանդումը հիմնականում 

իրականացվում է գործնական կամ լաբորատոր պարապմունքների ձևով և 

նախատեսվում է քննություն, քննությանը պատրաստվելու համար շաբաթական 

յուրաքանչյուր ժամի դիմաց հատկացվում է 0,125 կրեդիտային միավոր:  

- Տեսական մասից ստուգարքով ավարտվող առարկայի ստուգարքին  

պատրաստվելու համար առարկայի շաբաթական յուրաքանչյուր ժամ 

դասախոսության դիմաց հատկացվում է 0,25 կրեդիտային միավոր : 

-Պրակտիկաների յուրաքանչյուր շաբաթվան և պաշտպանությանը տրվում է 1,5 

կրեդիտային միավոր:  



 

25 

 

-Կուրսային աշխատանքի (մագիստրատուրայում նաև ռեֆերատի ու զեկուցման) 

կատարումը և պաշտպանու¬թյունը գնահատվում է 3 կրեդիտային միավորով: 

-Բակալավրիատի 4-րդ տարվա յուրաքանչյուր կիսամյակում բակալավրի 

ավարտական թեզի աշխատանքների կատարման համար տրվում է 2 կրեդիտային 

միավոր, շարադրմանը և պաշտպանությանը` 3 կրեդիտային միավոր (2 շաբաթ):  

-Մագիստրոսական ատենախոսության թեմայով հետազոտական աշխատանք 

կատարելու համար նախատեսվում է 15 կրեդիտային միավոր (ըստ կիսամյակների` 

0,3,6,6), իսկ թեզի  շարադրման և պաշտպանության համար` 12 կրեդիտային միավոր:  

-Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի գիտական սեմինարի համար հատկացվում է 

12 կրեդիտային միավոր (3-ական միավոր յուրաքանչյուր կիսամյակի համար): 

-Պետական ավարտական յուրաքանչյուր քննության նախապատրաստվելու և 

հանձնելու համար տրվում է 3 կրեդիտային միավոր (2 շաբաթ): 

- Մարմնակրթության համար կրեդիտային միավորներ չեն նախատեսվում: 

ԴասընթացներըԴասընթացներըԴասընթացներըԴասընթացները ևևևև կրթականկրթականկրթականկրթական մոմոմոմոդուլներըդուլներըդուլներըդուլները 

16. Ուսումնական ծրագրում (պլանում) ներառված դասընթացները կամ կրթական 

մոդուլները ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների հետ միասին։ 

17.  Մեծածավալ դասընթացներն անհրաժեշտության դեպքում բաժանվում են 1 

կիսամյակ տևողությամբ առանձին կրթական մոդուլների։ 

18. Դասընթացները (կրթական մոդուլները) ըստ յուրացման բնույթի բաժանվում են 

2 հիմնական խմբի` 

ա) պարտադիր դասընթացներ, որոնց յուրացումն ամրագրված է որոշակի 

կիսամյակներում, 

բ) կամընտրական դասընթացներ, որոնց յուրացման կիսամյակը ամրագրված է 

մագիստրոսական ծրագրում, և ուսանողը դրանք ընտրում է առաջարկվող ցանկից: 

 

ՈւսումնականՈւսումնականՈւսումնականՈւսումնական    պարապմունքներիպարապմունքներիպարապմունքներիպարապմունքների    ձևերըձևերըձևերըձևերը    

Բուհում կիրառվում է ուսումնական պարապմունքների հետևյալ ձևերը. 
� ԴասախոսությունըԴասախոսությունըԴասախոսությունըԴասախոսությունը բուհում ուսանողին գիտելիք փոխանցելու հիմնական ձևերից 

մեկն է: Այն տեղեկատվության, նյութի համակարգված ներկայացումն է 
դասախոսի կողմից: 
Դասախոսության խնդիրը գիտելիքի, տեղեկատվության փոխանցումն է 

ուսանողներին: Դասախոսություն լսելն ուսանողի կողմից ենթադրում է 
նպատակասլաց վերաբերմունք և համառ աշխատանք: Նույնիսկ 
ամենաբովանդակալից և հետաքրքրիր դասախոսությունը քեզ շատ քիչ գիտելիք 
կտա, եթե դու քո առջև նպատակ չես դնում խիստ աշխատել դասախոսության 
ժամանակ և չես ստիպում քեզ ուշադիր լինել: Ուսանողների մի մասը շարունակում 
է դպրոցում ձեռք բերած սովորությունը, այսինքն, լսում է այն ժամանակ, երբ 
հնարավոր է, որ իրեն հարց ուղղեն լսածի վերաբերյալ: Դա կարելի է համարել 
պասիվ ուսուցում: Սովորաբար այդպիսի պասիվ ներկայությունն ուսանողությունն 
արդարացնում է նրանով, որ իրենք ինքնուրույն կյուրացնեն նյութը: 
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Դասախոսությունները տարբերակվում են հետևյալ կերպ. 
1. ԴասախոսությունԴասախոսությունԴասախոսությունԴասախոսություն----զրույցզրույցզրույցզրույց - դասախոսը նպատակամետ և վարպետորեն 

առաջադրված հարցերի միջոցով սովորողների մեջ արթնացնում է նրանց արդեն 
ունեցած գիտելիքների ձեռքբերման՝ ինքնուրույն դատողությունների, 
եզրահանգումների ու ընդհանրացումների ճանապարհով: 

2. ԴասախոսությունԴասախոսությունԴասախոսությունԴասախոսություն----քննարկումքննարկումքննարկումքննարկում - կարճ դասախոսությանը հաջորդում է 
քննարկումը: 

3. Նախօրոք պլանավորված սխալներով դասախոսությունՆախօրոք պլանավորված սխալներով դասախոսությունՆախօրոք պլանավորված սխալներով դասախոսությունՆախօրոք պլանավորված սխալներով դասախոսություն - 
դասախոսության ժամանակ ուսանողին ներկայացվում է նյութը որոշակի 
սխալներով: Ուսանողի խնդիրն է գտնել այդ սխալները և քննարկել դրանք: 

4. Կոնկրետ իրավիճակի վերլուծությամբ դասախոսությունԿոնկրետ իրավիճակի վերլուծությամբ դասախոսությունԿոնկրետ իրավիճակի վերլուծությամբ դասախոսությունԿոնկրետ իրավիճակի վերլուծությամբ դասախոսություն - ըստ էության 
նման է դասախոսություն-քննարկում մեթոդին, սակայն խնդիրը առաջ է քաշվում ոչ 
թե հարցի միջոցով, այլ դասախոսը անմիջապես ներկայացնում է քննարկման 
ենթակա իրավիճակը: 

5. Ընդհանրական դասախոսություններ Ընդհանրական դասախոսություններ Ընդհանրական դասախոսություններ Ընդհանրական դասախոսություններ - հիմանակնում 
ընդհանրացնում է արդեն անցած թեմաները, համակարգում և խորացնում է 
ուսանողի ստացած գիտելիքները:  

Ուսումնական տարվա սկզբում ուսանողին տրվում է ուսումնամեթոդական 
էլեկտրոնային նյութերը, որտեղ առկա են  ուսումնական տարում ուսումնասիրվելիք 
առարկաների ծրագրերն ու դասախոսությունները: Անհրաժեշտ է, որ ուսանողը 
դասախոսությանը ներկայանալուց առաջ արդեն իսկ ծանոթացած լինի տվյալ դասին 
ներկայացվող թեմային, որպեզի կարողանա մասնակցել դասապրոցեսին: 

    
� ՍեմինարնՍեմինարնՍեմինարնՍեմինարն ուսումնա-գործնական պարապմունքի ձև է, որի ընթացքում 

ուսանողները քննարկում, պատասխանում են թեման, զեկույցները և 
ռեֆերատները, որոնք հանձնարարել է դասախոսը:  

Սեմինար և գործնական պարապմունքների ժամանակ ուսանողը  սովորում է 
տրամաբանորեն մտածել, վերլուծել և ընդհանրացնել, կատարել եզրակացություններ: 
Սեմինարը նաև միջոց է հանդիսանում, որ դասախոսը վերահսկի ուսանողի ինքնուրույն 
աշխատանքը: 

Սեմինարը կարելի է կազմակերպել տարբեր ձևերով. 
1. ՍեմինարՍեմինարՍեմինարՍեմինար----բանավեճբանավեճբանավեճբանավեճ - նպատակը սովորողների ինքնուրույն 

աշխատանքներն ավելի լավ կազմակերպելն է: 
2. ԱնհատականԱնհատականԱնհատականԱնհատական    աշխատանքովաշխատանքովաշխատանքովաշխատանքով    սեմինարսեմինարսեմինարսեմինար – յուրաքանչյուր ուսանող 

նախապես ստանում է առանձին հանձնարարություն և պատրաստվում է 
սեմինարին: 

3. ԽմբայինԽմբայինԽմբայինԽմբային    աշխատանքովաշխատանքովաշխատանքովաշխատանքով    սեմինարսեմինարսեմինարսեմինար - խթանում է սովորողների 
ինքնուրույնությունը: Հնարավորություն է ընձեռում ուսանողներին 
միասին աշխատելու և մեկը մյուսին լսելու: 

4. ՍեմինարՍեմինարՍեմինարՍեմինար    էքսկուրսիաէքսկուրսիաէքսկուրսիաէքսկուրսիա - ենթադրում է սսովորողների դասի 
կազմակերպումը պրակտիկ գործունեության միջավայրում, որտեղ 
ուսանողներին հնարավորություն կտրվի կիրառել իրենց ստացած 
տեսական գիտելիքները: 

5.5.5.5. ՍեմինարՍեմինարՍեմինարՍեմինար    հարցհարցհարցհարց----պատասխանպատասխանպատասխանպատասխան    – օգտագործովում է դասի ընթացքում 
ավելի շատ ուսանողների գնահատաելու նպատակով:    
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Ցանակացած տիպի սեմինարի պատրաստվելն իր մեջ ներառում է մի շարք փուլեր: 
Առաջին հերթին պետք է դասախոսից վերցնել սեմինարի պլանը և ծանոթանալ 
վերջինիս:  Հաջորդ փուլում ուսանողը պետք է աշխատի դասախոսության և 
դասագրքի միջոցով: Նրանցում ներկայացված են թեմայի հիմնական հարցերը, որոնք 
ուղղություն են տալիս ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքին: Ավելի կարևոր և բարդ 
փուլ է հանդիսանում սեմինարին պատրաստվելը հիմնական և լրացուցիչ 
գրականության միջոցով: 

Գրականության ուսումնասիրությունից և համառոտագրումից հետո պետք է 
կազմել պլան` բանավոր պատասխանի համար, ապա մտածել ելույթի 
բովանդակությունը: 

Սեմինարին պատրաստվելու ժամանակ, եթե կան անհասկանալի հարցեր, 
ուսանողը կարող է խորհրդատվության կարգով դիմել դասախոսին և ստանալ իրեն 
հուզող հարցերի պատասխանները:  
� ԳործնականԳործնականԳործնականԳործնական    աշխատանքըաշխատանքըաշխատանքըաշխատանքը    ենթադրում  է ուսանողի կողմից տարբեր խնդիրների 

և գործնական աշխատանքների կատարում՝ դասախոսի անմիջական ղեկավարման 
ներքո: Դասախոսն առաջադրում է գործնական պարապմունքների թեման, 
նպատակը, խնդիրները, այն հարցերը, որոնք պետք է լուծել գործնական 
պարապմունքի ընթացքում, գործնական պարապմունքի անցկացման մեթոդները և 
պատասխանում է ուսանողների տված հարցերին: 

Ուսանողն իր հերթին պետք է  պատրաստված  ներկայանա գործնական 
պարապմունքներին, փորձի լուծել (պատասխանել) դասախոսի կողմից առաջադրված 
խնդիրներին (հարցերին), եթե կան անհասկանալի հարցեր, բարձրաձայնել դրանց 
մասին: 

� ԼաբորատորԼաբորատորԼաբորատորԼաբորատոր    պարապմունքներիպարապմունքներիպարապմունքներիպարապմունքների        ժամանակ ուսանողներն ձեռք են բերում 
գործնական գիտելիքներ և հմտություններ գործիքների հետ աշխատելու համար, 
սովորում են ինքնուրույն փորձեր իրականացնել և դրանց արդյունքների հիման վրա 
կատարել համապատասխան եզրակացություններ, որն իր հերթին կնպաստի 
դասավանդվող նյութի առավել լավ յուրացմանը և ամրապնդմանը:    Լաբորատոր 
աշխատանքն անց է կացվում 3 փուլով: Աշխատանքին նախապատրաստումը 
պահանջում է համապատասխան գրականության խորը ուսումնասիրություն: 
Լաբորատոր աշխատանքների տետրում ուսանողը կատարում է տեսությանը 
համապատասխան գրառում, որից հետո դասախոսը ստուգում է դրանք, ապա 
անցնում են կատարման գործընթացին: Փորձն իրականացնելուց հետո արդյունքը 
գրանցում են, ապա կատարում համապատասխան եզրակացություն: Լաբորատոր 
աշխատանքը ենթադրում է՝    

� կոնկրետ ֆիզիկական գործընթացի ուսումնասիրությունը՝ նախկինում 
սովորած դասախոսություններից ստացած գիտելիքների և մեթոդների 
հիման վրա,    

�  առավել արդյունավետ միջոցի ընտրություն՝ չափման և հետազոտության 
համար, որն ապահովում է ճշգրիտ արդյունք,    

� փաստացի արդյունքը որոշում և համեմատում այն տեսական տվյալների 
հետ, որոնք առկա են դասախոսության մեջ (դասագրքում, որից օգտվել 
են),    
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� ԻնքնուրԻնքնուրԻնքնուրԻնքնուրույնույնույնույն    աշխատանքըաշխատանքըաշխատանքըաշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 
աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթոդական 
ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են՝ 
1. ՌեֆերատՌեֆերատՌեֆերատՌեֆերատ - ուսանողների ինքնուրույն գրավոր աշխատանքի ձևերից 

մեկն է, որտեղ ուսանողը շարադրում է որևէ հարցի կամ թեմայի 
էությունը` հենվելով գրական աղբյուրների վրա (դասագրքեր, 
ձեռնարկներ և այլն): 

2. ԳործարարԳործարարԳործարարԳործարար    խաղերխաղերխաղերխաղեր - պայմանական իրավիճակներում սոցիալ-
տնտեսական համակարգերի և մարդկանց մասնագիտական 
գործունեության կառավարման գործընթացների նմանակեղծային 
մոդելավորումն են` առաջացող հիմնախնդիրների ուսումնասիրման և 
լուծման նպատակով: 

3. ԷսսեԷսսեԷսսեԷսսե    - արձակ ստեղծագործություն է` քննադատության և լրագրության 
ժանրի որևէ խնդրի ազատ վերլուծություն: 

4. ԿլորԿլորԿլորԿլոր    սեղանսեղանսեղանսեղան- ինքնուրույն աշխատանքի ձևին բնորոշ է թեմատիկ 
բանավեճի համադրումը խմբային աշխատանքի հետ: 

5. ԿոնկրետԿոնկրետԿոնկրետԿոնկրետ    իրավիճակներիիրավիճակներիիրավիճակներիիրավիճակների    վերլուծությունվերլուծությունվերլուծությունվերլուծություն - ուսանողների ակտիվ 
գործունեության կազմակերպման ամենաարդյունավետ և տարածված 
ձևերից մեկն է, որը զարգացնում է մասնագիտական և կեցությանը 
վերաբերող տարբեր հարցերի վերլուծության կարողությունը: 

6. ՆախագծերիՆախագծերիՆախագծերիՆախագծերի    մեթոդմեթոդմեթոդմեթոդ - ուսումնաճանաչողական, ստեղծագործական կամ 
խաղային համատեղ գործունեության տեսակ է, սովորող-գործընկերների 
միջև, որոնք ունեն ընդհանուր նպատակ և համաձայնեցված միջոցներ` 
ուղղված որևէ խնդրի լուծման կամ որոշակի արդյունքի ձևակերպման: 

7. ՀարցիՀարցիՀարցիՀարցի    նախապատրաստմաննախապատրաստմաննախապատրաստմաննախապատրաստման    մոդելմոդելմոդելմոդել – մոդելի իրագործման մեխանիզմը 
հետևյալն է. կամավորության սկզբունքով ընտրված ուսանողն իր 
նախընտրած հակիրճ ձևով նախապատրաստում է տվյալ առարկայից 
քննության կամ ստուգարքի հարցերի իր պատասխանների փաթեթը: 
Քննությունից (ստուգարքից) 1 շաբաթ առաջ նա հանձնում է փաթեթը 
դասախոսին, որն ստուգում է այդ նյութերը և որոշում դրանց 
համապատասխանությունը տվյալ առարկայի բովանդակությանը: 

8. ԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույն    աշխատանքաշխատանքաշխատանքաշխատանք    համացանցումհամացանցումհամացանցումհամացանցում - նոր տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաները կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` 
համացանցում անհրաժեշտ տեղեկատվության որոնման համար, 
երկխոսություն համացանցում, թեմատիկ ցանցային էջերի օգտագործում: 

9. ԱշխատանքայինԱշխատանքայինԱշխատանքայինԱշխատանքային    տետրտետրտետրտետր - նախատեսված է ուսանողների ինքնուրույն  
աշխատանքների համար և թույլ է տալիս գնահատել ուսումնական 
նյութի յուրացման աստիճանն ուսանողների կողմից: 

10. ԶեկույցԶեկույցԶեկույցԶեկույց - որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կատարած 
եզրակացությունների,  ստացած արդյունքների ներկայացում ուսանողի 
կողմից: 

11. ԿուրսայինԿուրսայինԿուրսայինԿուրսային    աշխատանքաշխատանքաշխատանքաշխատանք - ուսումնահետազոտական աշխատանքի ձևերից 
մեկն է և պարտադիր է բոլոր ուսանողների համար: 
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12. ՀարցազրույցՀարցազրույցՀարցազրույցՀարցազրույց - վերահսկողության միջոց, որը կազմակերպվում է որպես 
հատուկ զրույց դասավանդողի և ուսանողների միջև` կապված այնպիսի 
թեմայի հետ ինչպիսին կարգապահությունն է,  և նախատեսված է 
հստակեցնել ուսանողների գիտելիքների շրջանակը կոնկրետ թեմայի, 
հարցի վերաբերյալ: 

13. ԹեստԹեստԹեստԹեստ - առաջադրանքների ստանդարտացված համակարգ է, որը թույլ է 
տալիս ավտոմատ ձևով չափել ուսանողների գիտելիքների և 
կարողությունների աստիճանը: 

14. ԿուրսայինԿուրսայինԿուրսայինԿուրսային    աշխատանքաշխատանքաշխատանքաշխատանք    ---- Ուսումնահետազոտական աշխատանքի 
ձևերից մեկն է և պարտադիր է բոլոր ուսանողների համար: 
Բակալավրիատում կուրսային աշխատանքները կատարվում են 5-րդ և 6-
րդ կիսամյակներում (առկա բաժին) և 6-րդ ու 7-րդ կիսամյակներում 
(հեռակա բաժին ): Մագիստրատուրայում կուրսային աշխատանքները 
կատարվում են 2-րդ կիսամյակում (առկա, հեռակա բաժիններ): 

� ՊրակտիկանՊրակտիկանՊրակտիկանՊրակտիկան համարվում է մասնագիտական կրթության կարևոր բաղկացուցիչ 
մասերից մեկը, որի կազմակերպումը և իրականացումը հնարավորություն է տալիս 
անմիջական կապ ստեղծել ուսանողի տեսական նախապատրաստման և նրա ապագա 
մասնագիտական գործունեության միջև:  Պրակտիկայի տեսակները, տևողությունը և 
ժամկետները որոշվում են ուսումնական պլանով` ըստ մասնագիտությունների:      

Ուսումնական պրակտիկայի նպատակն է յուրացված տեսական գիտելիքների 
ամրապնդումը, ուսանողների մասնագիտական կողմնորոշումը, հմտությունների և 
կարողությունների ձեռքբերումը:  

Արտադրական պրակտիկայի նպատակն է յուրացված տեսական գիտելիքների 
ամրապնդումը և ուսանողների մոտ գործնական գործունեության հիման վրա 
մասնագիտական հմտությունների ձևավորումը:  

Նախադիպլոմային պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների մոտ 
պրակտիկ գործունեության հմտություններ և հավաքագրել նյութեր ավարտական 
մասնագիտական աշխատանքի համար:  

Գիտահետազոտական պրակտիկայի նպատակն է աջակցել պրակտիկանտների 
գիտահետազոտական գործունեության զարգացմանը: 

    

ՔննությունՔննությունՔննությունՔննություն    ևևևև    ստուգարքստուգարքստուգարքստուգարք    

Բուհում ուսանողի առաջադիմությունը ստուգելու հիմնական միջոցը համարվում 
է գնահատականը, որը նա ստանում է քննությունների և ստուգարքների ժամանակ, 
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որոնք, որպես կանոն, հանձնվում են տարին երկու անգամ՝ ձմեռային և ամառային 
քննաշրջանների ժամանակ: 

Ստուգարքը և քննությունն ուսանողի կիսամյակային աշխատանքի արդյունք է 
որևէ թեմատիկ դասընթացի կամ նրա մի մասի վերաբերյալ: 

ՍտուգարքըՍտուգարքըՍտուգարքըՍտուգարքը որևէ թեմայի կամ դասընթացի մեծ բաժինների վերաբերյալ ուսանողի 
ստացած գիտելիքները ստուգելու և գնահատելու միջոց է, որոնց ուսուցման 
ընթացքում ուսանողը ձեռք է բերում գործնական գիտելիքներ: Ստուգարքն անց է 
կացնում այն դասախոս/ները, որոնք դասավանդել են այդ առարկան: 

Ստուգարք ստանալու համար ուսանողը պետք է ուսումնական կիսամյակի 
ընթացքում կատարի ինքնուրույն աշխատանք, պատրաստ ներկայանա բոլոր 
դասերին, ակտիվ մասնակցի սեմինար և գործնական դասերին, դրական 
գնահատվի ընթացիկ ստուգումները: Այն ուսանողները, որոնք կիսամյակի 
ընթացքում կատարել են բոլոր հանձնարարությունները, դասընթացի 
բաղադրիչներից ստացել են դրական միավորներ, վերջիններիս գումարի 
արդյունքում ստուգարքը ամփոփվում է դրական գնահատականով: Մասնակի 
թերացում ունեցող ուսանողները հնարավորություն ունեն կիսամյակի ընթացքում 
հանձնել  թերի կամ չներկայացրած առաջադրանքները: Վերջիններիս դրական 
գնահատման պարագայում դարձյալ ստուգարքը համարվում է դրական 
գնահատականով ամփոփված: 

Կիսամյակային ուսումնական պարապմունքների ժամանակ թերացած, և 
այնուհետև, ընթացքում առաջադրանքները չհանձնած ուսանողը պարտավոր է 
ստուգարքների շաբաթում պարտադիր ներկայանալ դասընթացի բաղադրիչների 
կատարողականի ներկայացմամբ: Հակառակ դեպքում դասընթացը կգնահատվի 
«չստուգված»: 

Եթե ուսանողը ստացել է ստուգարքը, դասախոսը նրա ստուգման գրքույկում 
թվանշանի փոխարեն գրում է «ստուգված¦: Եթե ուսանողը ստանում է «չստուգված», 
ապա նրան հնարավորություն է տրվում վերահանձնել ստուգարքը պարտքերի 
մարման շրջանում (2 անգամ): 

ՔննությունըՔննությունըՔննությունըՔննությունը  գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ստուգման 
տարբերակ է՝ ստուգելու տվյալ թեմատիկ դասընթացի ամբողջական կամ մասնակի 
յուրացումն ուսանողի կողմից, որն անց է կացվում քննաշրջանի ժամանակ: 

Քննության էությունը կայանում է նրանում, որ այն համակարգում է ուսանողների 
գիտական գիտելիքները, օգնում է որոշել, թե որքանով է ուսանողը կարողանում իր 
ստացած գիտելիքը կապել կյանքի հետ, բարձրացնում է նրանց 
պատասխանատվությունն ուսման նկատմամբ, ստուգում են գիտության, ապագա 
մասնագիտության նկատմամբ ունեցած մոտեցման լրջությունը: 

Քննության հաջողությունը կախված է առաջին հերթին տարվա ընթացքում 
ուսանողի սիստեմատիկ և բարեխիղճ կատարված աշխատանքից, ապա քննաշրջանից 
առաջ և դրա ընթացքում քննություններին ճիշտ պատրաստվելուց: 

Քննական առարկաները որոշվում են ուսումնական պլանի համաձայն: Նրանց 
քանակը կիսամյակի ընթացքում չի գերազանցում հինգը, ընդ որում քննությունների 
միջև ընդմիջումը  պետք է լինի  3 օրից ոչ պակաս : Ուսանողն ուսուցման առաջին իսկ 
օրերից պետք է իմանա, թե որ առարկաներից և երբ պետք է անցկացվեն 
քննությունները: Քննությունների գրաֆիկը կազմվում է դեկանի կողմից շրջանից մեկ 
ամիս առաջ: 
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Կիսամյակի ընթացքում, մինչև քննաշրջանը, համաձայն ուսումնական պլանի 
կարող են նշանակված լինել նաև միջանկյալ քննություններ: Միջանկյալ 
քննությունները նշանակվում են (մինչև քննաշրջանը 2 անգամ, առաջին կիսամյաի 7-8 
ուսուցման շաբաթներում, II կիսամյակի՝ 15-16 շաբաթներում) այն առարկաներից, 
որոնցից ուսանողը կիսամյակի վերջում պետք է քննություն հանձնի: Դրանք լինում են 
գրավոր աշխատանքի ձևով: Եթե միջանկյալ քննությունների ժամանակ ուսանողի 
հավաքած միջին միավորն իրեն բավարարում է, ապա ուսանողը կարող է չմասնակցել 
վերջնական քննությանը և բավարարվի միջանկյալ քննության միջոցով ստացած իր 
միջին գնահատականով:  

Հակառակ դեպքում, եթե ուսանողին չի բավարարում իր գնահատականը, նա 
կարող է վերջնական քննության ժամանակ պատասխանել և բարձրացնել այն:  

Միջանկյալ քննություններն օգնում են ավելի փոքր բաժիններով յուրացնել նյութը, 
ինչն ուսանողի համար ավելի հեշտ և մատչելի է: 

Եթե ուսանողը հանձնել է  քննությունը և ստացել է դրական գնահատական, 
դասախոսը նրա ստուգման գրքույկում «թվանշանի» սյունակում գրում է թվանշանը: 
Եթե ուսանողը չի հանձնել քննությունը (ստացել է բացսական գնահատական),  ապա 
նրան հնարավորություն է տրվում վերահանձնել քննությունը պարտքերի մարման 
շրջանում (2 անգամ): 

Յուրաքանչյուր առարկայի քննության կամ ստուգարքի ակադեմիական պարտքը 
թույլատրվում է վերահանձնել միայն երկու անգամ: Պարտքերի մարման համար 
սահմանվում է երկու շրջան՝ ըստ ժամանակացույցի: Ժամանակացույցն ուսանողը 
ստանում է դեկանատից,  որտեղ նշվում է քննության ներկայանալու օրը և ժամը: 

Ընթացիկ անբավարար առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողներին, 
բացառությամբ պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով 
ընդունված ուսանողների, իրավունք է վերապահվում մինչև ավարտական 
ուսումնական տարվա սկիզբը լրացնելու առավելագույնը 12 կրեդիտ կազմող 
ակադեմիական պարտքերը, վերահանձնելով առարկաները ևս 2 անգամ կամ 
կրկնելով դրանք: 

Ինչպե՞սԻնչպե՞սԻնչպե՞սԻնչպե՞ս    պատրաստվելպատրաստվելպատրաստվելպատրաստվել    քննություններինքննություններինքննություններինքննություններին    
Առաջին հերթին ուսանողը պետք է պատրաստի քննության նյութը: Այդ 

նպատակով նա ուշադիր ուսումնասիրում է ուսումնական ծրագիրը և նշում այն 
բաժինները, որոնք ինքը լավ է յուրացրել, և, որը լավ չի յուրացրել: Դա կօգնի նրան 
ճիշտ պլանավորել ժամանակը կրկնության համար և ուշադրություն դարձնել ավելի 
շատ այն բաժիններին, որոնք լավ չի յուրացրել: 

 Կրկնությունը կարելի է սկսել ուշադիր կարդալով դասախոսությունները, հատուկ 
ուշադրություն դարձնելով հիմնական եզրակացություններին, գիտնականների 
տարբեր  տեսակետների տվյալ հարցի շուրջ: Ապա խորհուրդ է տրվում անցնել գրքի 
(դասագրքի) ընթերցմանը: Վերջում պետք է կարդալ պարտադիր կամ լրացուցիչ գրա-
կանությունից արված համառոտագրերը: Ավարտելով տվյալ բաժնի կամ թեմայի 
ուսումնասիրումը, պետք է կազմել աղյուսակ, պլան, որով հնարավոր է յուրացնել, 
համակարգել գիտելիքը: 
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ՈւսումնՈւսումնՈւսումնՈւսումնականականականական    տարվատարվատարվատարվա    կառուցվածքկառուցվածքկառուցվածքկառուցվածք    

Ուսուցման տևողությունը ներկայացնելիս հաշվարկվում է ուսումնական 
ժամանակը շաբաթներով` յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար՝ հաշվի 
առնելով տեսական դասընթացները, պրակտիկաները, քննաշրջանները, ավարտական 
որակավորման աշխատանքները, քննությունները և արձակուրդները: 

Առկա ուսուցման համակարգի կիսամյակը կազմված է նստաշրջանից /16  
շաբաթ/ և քննաշրջանից /4 շաբաթ/: Քննաշրջանի մեկ շաբաթը տրամադրվում է 
միջանկյալ քննություններին: Առկա ուսուցման համակարգի առաջին կիսամյակը 
սկսվում է սեպտեմբերի 1-ից, իսկ երկրորդ կիսամյակը սկսվում է փետրվարի 9-ից:  

Հեռակա ուսուցման համակարգի կիսամյակը կազմված է նստաշրջանից / 4 
շաբաթ/, Ինքնուրույն աշխատանքի իրականացման շրջանից /8 շաբաթ/ և 
քննաշրջանից /4 շաբաթ/: Հեռակա ուսուցման համակարգի համար առաջին 
կիսամյակը սկսվում է հունվարի 5, իսկ երկրորդ կիսամյակը հունիսի 8-ից: 

Գարնանային կիսամյակը, կախված մասնագիտությունից, տարբեր տևողություն 
է ունենում, ինչը պայմանավորված է գիտական կամ արտադրական պրակտիկայի 
առկայությունից: Կիսամյակի վերջում ամփոփվում է ուսանողների առաջընթացը: 

Ուսանողական արձակուրդներին տրամադրվող ժամանակը առնվազն 7 շաբաթ 
է, որից ձմեռային արձակուրդների համար   նախատեսվում է 2 շաբաթից ոչ պակաս 
ժամանակ: 

ՍովորողներիՍովորողներիՍովորողներիՍովորողների    շարժունությունշարժունությունշարժունությունշարժունություն    
 

Ակադեմիական շարժունությունն ուսանելու, հետազոտություններ կատարելու 
կամ որակավորումը բարձրացնելու նպատակով մեկ այլ ուսումնական 
հաստատությունում սովորողի կրթության շարունակումն է: Սովորողների 
շարժունությունը չի հանգեցնում ուսման սահմանված ժամկետի ավելացմանը: 

Շարժունության ծրագրին մասնակցելու նպատակով՝ սովորողի և ուղարկող ու 
ընդունող ուսումնական հաստատությունների միջև կնքվում է եռակողմ կրթական 
համաձայնագիր: Համաձայնագրում նշվում են այն առարկաները, որոնք սովորողները 
պետք է ուսանեն ընդունող ուսումնական հաստատությունում: Միաժամանակ նշվում 
են ակադեմիական տարբերությունների մարման ժամկետների վերաբերյալ սովորողի 
պարտավորությունները: 

Ուսանողի տեղափոխությունը թույլատրվում է, եթե տեղափոխման պահին 
ուսումնառած ծրագրի և ընդունող ծրագրի բովանդակությունների տարբերությամբ 
պայմանավորված՝ առարկայական տարբերությունների թիվը չի գերազանցում 20 
կրեդիտը: Հակառակ պարագայում ուսանողին առաջարկվում է փոխադրվել ավելի 
ցածր կիսամյակում կամ այլ հարակից մասնագիտությամբ սովորելու, որի դեպքում 
առարկայական անհամապատասխանությունների նշված պահանջը բավարարվում է:  

Տեղափոխվող ուսանողը սահմանված ժամկետում դիմում է ներկայացնում 
ռեկտորին` համապատասխան խնդրանքով, հիմնավորված պատճառաբանությամբ: 
Ուսանողի տեղափոխությունը թույլատրվում է տվյալ մասնագիտության գծով 
լիցենզիայով հատկացված ընդունելության սահմանային տեղերի (ըստ ուսուցման 
ձևերի և որակավորման աստիճանների) շրջանակում: 
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ԳնահատմանԳնահատմանԳնահատմանԳնահատման    համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ    
 

Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը իրականացվում են հետևյալ 
բաղադրիչներով`  

ա)ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի 
գնահատում՝ դասահաճախումների հաշվառման միջոցով, ԳԳԳԳ1111 
 բ) գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի 
մասնակցության, պարապմունքների ընթացքում նրա ակտիվության և 
հմտությունների հաշվառում և գնահատում, ԳԳԳԳ2222 
գ) ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական առաջադրանքների) 
հաշվառում և գնահատում, ԳԳԳԳ3333 
 դ) կրթական մոդուլի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ 
առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում 
կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ և հանրագումարային քննություններ կամ 
ստուգարքներ), ԳԳԳԳ4444 
ե) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին ուսանողի մասնակցության 
աստիճանի, անհատական առաջադրանքների, գործնական (սեմինար) և 
լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի ակտիվության, հմտությունների////ԳԳԳԳ5555//// և 
կարողությունների////ԳԳԳԳ6666////  գնահատման, ընթացիկ և հանրագումարային գնահա-
տումների հիման վրա դասընթացի (կրթական մոդուլի) արդյունարար 
գնահատականի ձևավորում:  
ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    գնահատականըգնահատականըգնահատականըգնահատականը====ԳԳԳԳ1111++++ԳԳԳԳ2222++++ԳԳԳԳ3333++++ԳԳԳԳ4444++++ԳԳԳԳ5555++++ԳԳԳԳ6666    
Բուհում գործում է 100 բալային գնահատման համակարգը: 

Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության 
ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում 
վավերագրելու համար դեկանատը յուրաքանչյուր ուսանողի համար, նրա ընդունման 
պահից սկսած, վարում է ակադեմիական տեղեկագիր, որտեղ յուրաքանչյուր 
քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի ուսումնասիրած դասընթացները և 
կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած հանրագումարային 
գնահատականներն ըստ կրթական մոդուլների և կիսամյակների: Տեղեկագիրն 
արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական 
ձեռքբերումների որակը: 

Զեղչային համակարգԶեղչային համակարգԶեղչային համակարգԶեղչային համակարգ    
 
ՎՊՀ-ում գործում է զեղչային համակարգ, որը նախատեսված է փոխհատուցելու 

(լրիվ կամ մասնակի) ուսանողի ուսման վճարը՝ ՀՀ պետական բյուջեի ծախսային 
մասում նախատեսված միջոցների, ՎՊՀ-ի ֆինանսական միջոցների, ինչպես նաև ՀՀ 
օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրների հաշվին: 

Ուսման վճարի լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցում տրվում է համաձայն 
«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամում 
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ուսանողական նպաստների, պետական և անվանական կրթաթոշակների 
տրամադրման կարգի (կարգին մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ 
http://www.vsu.am/karg/npast.pdf :  

ՎՊՀ-ն իրավասու է նաև սեփական և ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ 
միջոցների հաշվին սահմանելու անվանական կրթաթոշակներ: Անվանական 
կրթաթոշակը ֆինանսական խրախուսանք է, տրամադրվում է ՎՊՀ-ում առկա 
ուսուցմամբ առնվազն 4 կիսամյակ անընդմեջ ուսումնառած, գերազանց 
առաջադիմություն ունեցած, ՎՊՀ-ի, ֆակուլտետի ուսանողական, հասարակական 
աշխատանքերին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերած և ուսումնառության 
ընթացքում ՎՊՀ-ի ներքին կարգապահական կանոնների խախտում չունեցած 
ուսանողին: 

Բացի դրանից, բուհը համագործակցում է ու օժանդակություն է ստանում 
«Միհրան և Ազնիվ Էսեֆյան» բարեգործական ընկերությունից և «Վիվա Սել-ՄՏՍ» 
ընկերությունից, որոնք լրիվ կամ մասամբ փոխհատուցում են սոցիալապես 
կարիքավոր ուսանողների ուսման վճարը: Գործունեության թափանցիկությունն ու 
անաչառությունն ապահովելու համար բոլոր վարձավճարների փոխհատուցումը 
կատարվում է անկանխիկ՝ բանկային փոխանցումներով, իսկ ցուցակները փակցվում 
են բոլոր մուտքերին և ցուցատախտակներին՝ տեսանելի լինելու համար: 

Ուսման վարձի փոխհատուցում կատարում է նաև «Հայաստանի 
երիտասարդական հիմնադրամ» կազմակերպությունը, որի մասին 
հայտարարությունը տեղադրվում է համալսարանի կայքում (www.vsu.am) և փակցվում 
է Համալսարանի հայտարարությունների վահանակների վրա:  
ՎՊՀՎՊՀՎՊՀՎՊՀ    ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻ    ԱՄՓՈՓԻՉԱՄՓՈՓԻՉԱՄՓՈՓԻՉԱՄՓՈՓԻՉ    ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ    

� Համալսարանի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորումը 
ներառում է գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ստուգման հետևյալ 
ձևերը`   

1) ամփոփիչ քննություն,  

2) ավարտական աշխատանքի (դիպլոմային աշխատանք կամ նախագիծ, 
մագիստրոսական թեզ) պաշտպանություն:  

� Գիտահետազոտական աշխատանքի հակումներ ցուցաբերած առանձին 
ուսանողների, որոնց  առաջադիմության ՄՈԳ-ը ուսումնառության 3 տարիների 
արդյունքներով գերազանցում է 76-ը,  ամբիոնը կարող է առաջարկել ավարտական 
աշխատանքի կատարում` նրանց համաձայնությամբ:  

� Մագիստրոսի որակավորման աստիճանի համար ավարտական 
աշխատանքի (մագիստրոսական թեզի) կատարումն ու պաշտպանությունը պարտադիր 
է: 

� Ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցելու իրավունք  տրվում է այն 
շրջանավարտներին, որոնք ավարտել են հիմնական մասնագիտական կրթական 
ծրագրով ուսուցման լրիվ դասընթացը և հաջողությամբ հանձնել ուսումնական ծրագրով 
(պլանով) նախատեսված բոլոր քննությունները, ստուգարքներն ու  կուտակել 
համապատասխան կրեդիտներ և հանձնել պետական քննության (քննությունների) 
թույլտվության թեստը (թեստերը):  
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� Ամփոփիչ ատեստավորման ընթացքը արձանագրվում և ձայնագրվում է: 
Ձայնագրությունը պահվում է արդյունքները հրապարակելուց հետո 24 ժամ:  

             Ամփոփիչ քննություն 

� Ամփոփիչ քննությունն անցկացվում է հարցատոմսերի միջոցով: 
Պատասխանները գրանցվում են հանձնաժողովի նախագահի կողմից ստորագրված և 
ֆակուլտետի կնիքով հաստատված հատուկ թերթերի վրա: 

� Ամփոփիչ քննության, ինչպես նաև ավարտական աշխատանքների 
պաշտպանության արդյունքները գնահատվում են Համալսարանում ընդունված 
գնահատման սանդղակի միավորներով, թվային ու տառային համարժեքներով և 
հայտարարվում են նույն օրը` քննական հանձնաժողովի նիստում 
արձանագրությունները սահմանված կարգով ձևակերպելուց անմիջապես հետո: 

� Ամփոփիչ քննությունից «անբավարար» գնահատականին համարժեք միավոր 
ստացած կամ քննությանը չներկայացած շրջանավարտին որակավորում  չի 
շնորհվում և բարձրագույն կրթության դիպլոմ չի տրվում: Նա հեռացվում  է 
Համալսարանից և նրան` իր (կամ նրա կողմից լիազորված անձի) դիմումի համաձայն, 
տրվում է սահմանված ձևի ակադեմիական տեղեկանք` դիմումը ներկայացնելուց 
հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

� Ամփոփիչ քննությունից «անբավարար » գնահատական ստանալը կամ 
չներկայանալը չի զրկում շրջանավարտին մյուս ամփոփիչ քննությունները 
հանձնելու կամ ավարտական աշխատանքը պաշտպանելու իրավունքից, ինչպես 
նաև ավարտական աշխատանքի պաշտպանությունից  «անբավարար» 
գնահատական ստանալը չի զրկում շրջանավարտին ամփոփիչ քննություններ 
հանձնելու իրավունքից: 

� Համալսարանում պետական ամփոփիչ քննություն(ներ)ը չհանձնած կամ  
«անբավարար» ստացած շրջանավարտին թույլատրվում է վերահանձնել(կրկնել)  
պետական ամփոփիչ քննություն(ներ)ը հաջորդ ուսումնական տարվա ավարտին կամ 
հետագա տարիներին: Ամփոփիչ քննությունների վերահանձնումը կատարվում է 
միայն այն առարկաներից, որոնց քննությանը շրջանավարտը չի ներկայացել կամ 
ստացել է «անբավարար» գնահատականներ: 

               Ավարտական աշխատանք 

Ավարտական աշխատանքի նպատակներն են`   

- տեսական գիտելիքների ընդլայնում, ամրապնդում և համակարգում,  գիտական,  
մասնագիտական խնդիրները լուծելիս այդ գիտելիքները գործնականում կիրառելու 
հմտությունների ձեռքբերում, 

-    տեսական և փորձարարական որոշումներ ընդունելու հմտությունների զարգացում, 

- փորձի ձեռքբերում տեսական, փորձարարական հետազոտությունների մշակման, 
վերլուծության և համակարգման, ինչպես նաև նրանց գործնական նշանակության և 
կիրառման հնարավոր ոլորտի գնահատման մեջ, 

- փորձի ձեռքբերում սեփական գործունեության արդյունքները ներկայացնելու և 
հրապարակայնորեն պաշտպանելու ոլորտում: 
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Բակալավրի  ավարտական  աշխատանքի առանձնահատկությունները 

1.  Թողարկող ամբիոնի ներկայացմամբ բակալավրական ավարտական աշխատանքի 
ղեկավարման համար, որպես կանոն, ամբիոնի պրոֆեսորներից, դոցենտներից կամ 
ավագ դասախոսներից նշանակվում է ղեկավար: Բակալավրական ավարտական 
աշխատանքի ղեկավար կարող են լինել նաև համապատասխան ուղղության 
մասնագետներ այլ հաստատություններից կամ կազմակերպություններից:  

2.  Բակալավրական ավարտական աշխատանքի բովանդակությունը պետք է ներառի` 

- առարկայի ընտրության հիմնավորումը և հետազոտության խնդիրների 
դասակարգումը, որոնք կատարվել են գրականության ուսումնասիրման հիման վրա`  
հաշվի առնելով պարբերաբար հրատարակվող գիտական հոդվածները, 

- հետազոտությունների մեթոդներն ու միջոցները պարունակող տեսական և (կամ) 
փորձարարական բաժիններ, 

- ստացված արդյունքների վերլուծություն, 

- տեսակետներ ու եզրակացություններ, 

- օգտագործված աղբյուրների (գրականության) ցանկ: 

3. Բակալավրական ավարտական աշխատանքի ծավալը պետք է կազմի 30-50 
տպագիր էջ (ներառյալ հավելվածները և/կամ գրաֆիկական նյութերը): 

Մագիստրոսի  մագիստրոսական  թեզի  առանձնահատկությունները 

1. Մագիստրոսական թեզը իրականացվում է ուսումնառության 2-4 
կիսամյակներում: 

2.Մագիստրոսական թեզի ձևակերպումը իրականացվում է մագիստրատուրայի 
վերջին կիսամյակի ընթացքում: Ուսումնական պլանում մագիստրո¬սական թեզի 
կատարման համար հատկացվում է առնվազն 20 կրեդիտային միավորին համարժեք 
ժամանակ:  

3.  Մագիստրոսական թեզի գիտական ղեկավար կարող են նշանակվել 
մագիստրոսական ծրագրերի ղեկավարները, թողարկող ամբիոնի, ինստիտուտի այլ 
ամբիոնների պրոֆեսորները (դոցենտները), ինչպես նաև գիտական և 
գիտահետազոտական հաստատությունների գիտաշխատակից¬ները: 
Մագիստրոսական թեզի ղեկավարը, որպես կանոն, պետք է ունենա գիտությունների 
թեկնածուի կամ դոկտորի գիտական աստիճան: 

4. Մագիստրոսական թեզի բովանդակությունը պետք է ներառի`  

- առաջ քաշված խնդրի վերլուծություն, որը կատարվել է գիտական և արտոնագրված 
աղբյուրների ուսումնասիրման հիման վրա, 

- գիտամեթոդական, գիտահետազոտական կամ գիտական ուղղության խնդրի 
ձևակերպում,  

- խնդրի լուծման մեթոդի կամ միջոցի առաջարկ կամ հիմնավորում, 

- մագիստրոսի կողմից կատարված տեսական, փորձարարական 
հետազոտությունների նկարագրություն, 

- ստացված արդյունքներն ու նրանց քննադատական վերլուծությունը, 
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- ստացված արդյունքները գիտական, գործնական և դասախոսական գործունեության 
մեջ օգտագործելու եզրահանգումներ, խորհրդատվություն` հաշվի առնելով նրանց 
նորամուծության և գերակայության պաշտպանությունը, 

- օգտագործված աղբյուրների (գրականության) ցանկը: 

5. Մագիստրոսական թեզի ծավալը (ներառյալ հավելվածները) պետք է լինի 50-80 
տպագրական էջ: 

ԱմփոփիչԱմփոփիչԱմփոփիչԱմփոփիչ    ատեստավատեստավատեստավատեստավորմանորմանորմանորման    արդյունքներիարդյունքներիարդյունքներիարդյունքների    բողոքարկումըբողոքարկումըբողոքարկումըբողոքարկումը    

1. Շրջանավարտը կարող է բողոքարկել ամփոփիչ ատեստավորման կամ ամփոփիչ 
քննության կամ ավարտական աշխատանքի, մագիստրոսական թեզի գնահատականը 
ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի, կամ առարկայական հանձնաժողովի 
նախագահին, արդյունքները հրապարակելուց հետո 1 ժամվա ընթացքում (գրավոր 
ձևով): 

2. Գրավոր բողոքը ներկայացվում է հանձնաժողովի նախագահին, որի քննարկումը 
կազմակերպվում է նույն օրը: 

3. Գրավոր բողոքի քննարկմանը մասնակցում են Համալսարանի վարչական 
անձնակազմի` տվյալ հանձնաժողովի անդամ չհանդիսացող աշխատակիցը և 
Համալսարանի ուսանողական խորհրդի ներկայացուցիչը, որոնց թեկնածությունները 
նախապես հաստատվում են Համալսարանի ռեկտորի կողմից: 

4. Շրջանավարտի ներկայությամբ լսվում է պատասխանի ձայնագրությունը: 
Բողոքարկման արդյունքում բաց քվեարկությամբ, հանձնաժողովի անդամների 
ձայների պարզ մեծամասնությամբ, կայացվում է որոշում` 

ա) գնահատականը թողնել անփոփոխ, 

բ) գնահատականը բարձրացնել: 

5. Ընդունած որոշման վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն, որը ստորագրվում 
է հանձնաժողովի նախագահի, Համալսարանիվարչական անձնակազմի, 
Համալսարանի ուսանողական խորհրդի ներկայացուցիչների և շրջանավարտի 
կողմից: Կայացված որոշմանը անհամաձայնություն հայտնելու դեպքում գրավոր 
ներկայացվում է հատուկ կարծիք, որը կցվում է արձանագրությանը: 

6. Գնահատականի փոփոխման դեպքում արձանագրությունների հատուկ մատյանում 
կատարվում է համապատասխան գրառում: 

    

    

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ    ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ    ԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆ    ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ    
ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄ    

1. Բողոքարկումը ընթացակարգային խախտումների կամ ստացած 
գնահատականի հետ անհամաձայնության մասին ուսանողի գրավոր 
փաստարկված դիմումն է:  

2. Բողոքարկման համար ընթացակարգային խախտումներ են 
համարվում. 

�  հաստատված ժամանակացույցի խախտմամբ քննության 
(ստուգարքի) անցկացումը, 
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� դասախոսի կողմից առանց համապատասխան կարգով հաստատած 
քննական տոմսերի և (կամ) անհրաժեշտ քննական  նյութերի 
(տարբերակ, թեստ, առաջադրանք, խնդիր, վարժություն և այլն)  
քննության  կամ ստուգարքի  անցկացումը,  

� դասախոսի կողմից առանց  տեղեկագրի և ուսանողի ստուգման 
գրքույկի առկայության քննության  կամ ստուգարքի  անցկացումը, 

� քննության  կամ ստուգարքի  ընթացակարգի խախտումը, 
� Քննական գնահատականի հետ ուսանողի անհամաձայնությունը,  
� տեղեկագրում և ստուգման գրքույկում գնահատականի 

տարբերությունը:  
3. Խախտումների դեպքում ուսանողը գրավոր դիմում է դեկանին. 

�  վերոնշյալ դեպքերում քննության կամ ստուգարքի օրը, 
� բանավոր քննության/ստուգարքի քննական գնահատականի հետ 

ուսանողի անհամաձայնության դեպքում  քննության կամ ստուգարքի օրը, իսկ 
գրավոր քննության/ստուգարքի դեպքում՝ ստուգումների արդյունքների 
հրապարակումից   հետո 24 ժամվա ընթացքում, 

� տեղեկագրում և ստուգման գրքույկում գնահատականի 
տարբերությունը հայտնաբերելուց հետո՝ 3 օրվա ընթացքում, գրավոր: 

4. Ավելի ուշ ներկայացված դիմումները քննարկման ենթակա չեն:  
5.  Ֆակուլտետի դեկանը ուսանողից դիմում ստանալուց հետո ոչ ուշ քան 

3 օրվա ընթացքում կազմավորում է հատուկ հանձնաժողով՝ բողոքարկումը 
քննարկելու և որոշում կայացնելու նպատակով: Հանձնաժողովի կազմում 
պարտադիր ընդգրկվում է տվյալ դասընթացի համար պատասխանատու 
ամբիոնի վարիչը և այդ ամբիոնի առաջատար դասախոսներից որևէ մեկը: 
Դասընթացը վարող դասախոսը չի կարող ընդգրկվել այդ հանձնաժողովի 
կազմում:  

6. Հանձնաժողովը կարող է որոշում կայացնել բողոքարկումը մերժելու, 
բողոքարկումը բավարարելու և ուսանողին քննությունը (ստուգարքը) 
վերահանձնելու թույլտվության  մասին: 

7. Բանավոր քննության (ստուգարքի) բողոքարկումը կատարվում է 
անմիջապես քննության (ստուգարքի) ընթացքում, քննվողի՝ քննասենյակից 
դուրս չգալու պայմանով: 

8.   Քննասենյակում քննվողի ներկայությամբ հրավիրվում են 
ֆակուլտետի դեկանը (բողոքարկման հանձնաժողովի նախագահ),  տվյալ 
ամբիոնի վարիչը և ամբիոնի առաջատար դասախոսներից մեկը 
(հանձնաժողովի անդամներ):  Բողոքարկման ընթացքում ուսանողը 
պատասխանում է միայն  տեղեկագրում իր անվան դիմաց նշված տոմսի 
հարցերին, այլ տոմս և այլ հարցեր նրան չեն առաջարկվում:  

9. Բողոքարկման արդյունքները  ամրագրվում են հանձնաժողովի 
կողմից կազմված և բոլոր անդամների կողմից ստորագրված արձանագրության 
մեջ: 

10. Գրավոր քննության (ստուգարքի) արդյունքների բողոքարկման 
ներկայացված դիմումների քննարկման համար տվյալ ֆակուլտետի դեկանը 
դիմումը ստանալուց հետո ոչ ուշ քան 3 օրվա ընթացքում կազմավորում է 
հանձնաժողով իր նախագահությամբ և տվյալ դասընթացի համար 
պատասխանատու ամբիոնի վարիչի և ամբիոնի առաջատար մասնագետի 
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(հանձնաժողովի անդամներ) ընդգրկմամբ: Դասընթացը վարող դասախոսը չի 
կարող ընդգրկվել այդ հանձնաժողովի կազմում:  

11. Հանձնաժողովի որոշումը ամրագրվում է հանձնաժողովի նիստի  
արձանագրության մեջ, որը ստորագրում են հանձնաժողովի նախագահը և 
անդամները: Արձանագրությունը պահվում է ֆակուլտետի գործերի մեջ: 

12. Հանձնաժողովի որոշումը գնահատականի փոփոխության դեպքում  
ամրագրվում է նաև քննական տեղեկագրում,   որը ստորագրում են 
հանձնաժողովի բոլոր անդամները: 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ    ՄԱՍՆԱԳԻՐ՝ՄԱՍՆԱԳԻՐ՝ՄԱՍՆԱԳԻՐ՝ՄԱՍՆԱԳԻՐ՝ 
 

051101.01.6051101.01.6051101.01.6051101.01.6        «ԿենսաբանությունԿենսաբանությունԿենսաբանությունԿենսաբանություն»  մասնագիտությանմասնագիտությանմասնագիտությանմասնագիտության 

ooooրինակովրինակովրինակովրինակով    

    
««««ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» » » » ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ    ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ    ԲԱԿԱԼԱԲԱԿԱԼԱԲԱԿԱԼԱԲԱԿԱԼԱՎՐԻՎՐԻՎՐԻՎՐԻ    

ԿՐԹԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆ    ԾՐԱԳՐԻԾՐԱԳՐԻԾՐԱԳՐԻԾՐԱԳՐԻ    ՄԱՍՆԱԳԻՐՄԱՍՆԱԳԻՐՄԱՍՆԱԳԻՐՄԱՍՆԱԳԻՐ    
1.1.1.1. ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    ծրագրիծրագրիծրագրիծրագրի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը    
“Կենսաբանություն” 

2.1.2.1.2.1.2.1.ՈԱՇՈԱՇՈԱՇՈԱՇ----իիիի    մակարդակմակարդակմակարդակմակարդակ    

Որակավորումների ազգային շրջանակի 6-րդ մակարդակ 

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. ՈրակավորմանՈրակավորմանՈրակավորմանՈրակավորման    աստիճանաստիճանաստիճանաստիճան    

Կենսաբանության բակալավր,  

2.3.2.3.2.3.2.3. ԿրեդիտներիԿրեդիտներիԿրեդիտներիԿրեդիտների    քանակըքանակըքանակըքանակը    
240 

3.3.3.3. ԲուհԲուհԲուհԲուհ    
Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

4.4.4.4. ՖակուլտետՖակուլտետՖակուլտետՖակուլտետ    
Կենսաբանաքիմիական 

5.5.5.5. ԱմբիոնԱմբիոնԱմբիոնԱմբիոն    
 Կենսաբանության  

6.6.6.6. ՈւսուցմանՈւսուցմանՈւսուցմանՈւսուցման    լեզուլեզուլեզուլեզու    
 Հայերեն 

7.7.7.7. ՈւսուցմանՈւսուցմանՈւսուցմանՈւսուցման    ձևըձևըձևըձևը    
 Առկա 

8.8.8.8. ԱրտոնագրումԱրտոնագրումԱրտոնագրումԱրտոնագրում    
Արտոնագրված է ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից (2014թ. Հոկտեմբերի 23 թիվ 119 որոշմամբ), 

մասնագիտության ծածկագիրն է`051101.01.6 051101.01.6 051101.01.6 051101.01.6 :    

9.9.9.9. ԿԾԿԾԿԾԿԾ----իիիի    մուտքիմուտքիմուտքիմուտքի    պայմաններպայմաններպայմաններպայմաններ    
Կենսաբանության բակալավր, “Կենսաբանություն” մասնագիտության կրթական ծրագրի 

դիմորդը պետք է ունենա պետական նմուշի վկայական միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր 
կրթության, կամ միջնակարգ մասնագիտական կրթության, կամ նախնական մասնագիտական 
կրթության մասին, որում կա գրառում դիմորդի միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթություն 
ստանալու մասին, կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասին, և հաջողությամբ 
հանձնած լինի միասնական քննություններ “Կենսաբանություն,, “Քիմիա,, կամ “Ֆիզիկա,, 
առարկաներից:  

10.10.10.10. ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    կառուցվածքըկառուցվածքըկառուցվածքըկառուցվածքը    ևևևև    նկարագիրընկարագիրընկարագիրընկարագիրը    
Կենսաբանության բակալավր, “Կենսաբանություն” մասնագիտության բակալավրի 

կրթական ծրագրի նորմատիվային ժամկետը ուսուցման առկա ձևում չորս տարի է, ընդհանուր 
ուսումնական բեռնվածությունը 240 կրեդիտ է` տարեկան 60 կրեդիտ (1 կրեդիտը` 30 ժամ): ԿԾ-
ը նախատեսում է սովորողի կիսամյակային 20-շաբաթյա բեռնվածություն, որից 4-ը` քննական:  

Ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. 

1. Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական առարկաներ (36 կրեդիտ), 
2. Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական առարկաներ (33 կրեդիտ), 
3. Ընդհանուր մասնագիտական առարկաներ (137 կրեդիտ), 
4. Մասնագիտացման դասընթացներ (13 կրեդիտ) 
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5. Այլ բաղադրիչներ՝ կուրսային աշխատանք, ուսումնական պրակտիկա, արտադրական 
պրակտիկա, պետական ավարտական քննություն(21 կրեդիտ): 

11.11.11.11. ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    նպատակընպատակընպատակընպատակը    
Ծրագիրը նպատակաուղղված է կենսաբանության բնագավառում բարձր որակավորում 

ունեցող կադրերի պատրաստմանը՝ գիտության, կրթության, ինչպես նաև այլ բնագավառներում 
աշխատանքային գործունեության համար: 

Ծրագրի նպատակներն են՝  

•  Կենսաբանական գիտությունների մեթոդաբանական և տեսական հիմքերի խորացված 
ուսումնասիրության կազմակերպում, 

•  Ինքնուրույն գիտահետազոտական և գործնական աշխատանքի գործունեության 
համար անհրաժեշտ, ինչպես նաև փորձարարական աշխատանքների կատարման 
կարողությունների և հմտությունների ձևավորում, գիտականորեն հիմնավորված 
ուսուցման և հետազոտական աշխատանքի ժամանակակից տեխնոլոգիաների յու-
րացում, 

•  Բարձրագույն կրթության միջոցով ուսանողների մոտ ինքնաքննադատության, 
ինքնակրթության, ինքնազարգացման անհրաժեշտության ձևավորում: 

•  Կենսաբանության բնագավառում հիմնավորված գիտաուսումնական գործընթացների 
կազմակերպման ունակությունների ձևավորում: 

 

ԿրթությանԿրթությանԿրթությանԿրթության    բնագավառումբնագավառումբնագավառումբնագավառում    ծրագիրըծրագիրըծրագիրըծրագիրը    կօգնիկօգնիկօգնիկօգնի....    

----    ապահովել պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխանող սովորողների 
պատրաստման մակարդակը, 

- ձեռք բերել անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողություններ՝ իրականացնելու 
սովորողների կրթությունը և դաստիարակությունը, հաշվի առնելով դասավանդվող 
դասընթացի յուրահատկությունը, 

- յուրացնել կենսաբանական օբյեկտների և օրինաչափությունների ուսումնասիրման 
փորձարարական, լաբորատոր և դաշտային փորձերի կատարման տեխնոլոգիաները,  

- յուրացնել կենսաբանական ուսուցման տարբեր մեթոդները, մեթոդաձևերը և նորագույն 
տեխնոլոգիաները, 

- նպաստել անձի սոցիալականացմանը, ընդհանուր մշակույթի ձևավորմանը, հետագա 
մասնագիտական կրթական ծրագրերի յուրացմանը: 

    

12.12.12.12. ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    կրթականկրթականկրթականկրթական    վերջնարդյունքներըվերջնարդյունքներըվերջնարդյունքներըվերջնարդյունքները....    
051101.01.6 051101.01.6 051101.01.6 051101.01.6 ԿենսաբանությունԿենսաբանությունԿենսաբանությունԿենսաբանություն    մասնագիտությամբ բակալավրի որակավորում ստացած 

շրջանավարտը, ելնելով մասնագիտական գործունեության վերջնաարդյունքներից, պետք է. 

    

աաաա....    ԳիտենաԳիտենաԳիտենաԳիտենա`̀̀̀    
ժամանակակից կենսաբանության հիմնական բաժինները, կարողանա օգտվել հատուկ 

գիտական և մեթոդական գրականությունից, 
•  կենսաբանական օրինաչափությունների ուսումնասիրման ընդհանուր 

մեթոդաբանությունը,  
•  կենսաբանական հասկացողությունների գիտականորեն հիմնավորված 

բացատրությունները 
•  Կենսաբանության ուսումնական գործընթացի մեթոդներն և մեթոդիկան 
•  Ժամանակակից կենսաբանության հիմնական սկզբունքները և հայեցակարգերը, 

բնապահպանական գլոբալ և տարածքային հիմնախնդիրները, 
•  մարդու և շրջակա միջավայրի փոխհարաբերությունները կարգավորող նորմերը: 

  
 բբբբ. . . . ԿարողանաԿարողանաԿարողանաԿարողանա`̀̀̀    
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- Կազմակերպել իր աշխատանքային գործունեությունը` հենվելով կրթության և 
կենսաբանական գիտության օրենքների, բազային կրթության հիմնական դրույթների 
վրա 

- կատարել կենսաբանական օբյեկտների և երևույթների գիտականորեն հիմնավորված 
ուսումնասիրություն, 

- փորձարարական աշխատանքի ընթացքում ստացված տվյալները ենթարկել 
վիճակագրական վերլուծության  

- կատարել հիմնավորված եզրահանգումներ կենսաբանական երևույթների, 
օրինաչափությունների, օրենքների մասին, 

- մեկնաբանել կենսաբանական երևույթների միջև պատճառահետևանքային կապերը: 
ՏիրապետիՏիրապետիՏիրապետիՏիրապետի`̀̀̀ 

- կենսաբանական օբյեկտների ուսումնասիրման փորձարարական մեթոդներին, 
- կենսաբանական կրթության ժամանակակից մեթոդներին, 
- կենսաբանության ոլորտում տեղեկատվության հավաքման, պահպանման և մշակման 

մեթոդներին, 
- կենսաբանության հիմնական բաժինների, թեմաների վերլուծության անհրաժեշտ 

մեթոդների ընտրությանը, 
- կենսաբանության դասավանդման մեթոդիկայի մեթոդաբանությանը 
051101.01.6 051101.01.6 051101.01.6 051101.01.6 ԿեԿեԿեԿենսաբանություննսաբանություննսաբանություննսաբանություն    մասնագիտությամբ բակալավրը ծրագրի ավարտին, ելնելով 

մասնագիտական գործունեության խնդիրներից և հիմնական կրթական ծրագրերի 
նպատակներից, պետք է տիրապետի հետևյալ կոմպետենցիաներին.  

1) 1) 1) 1) ԸնդհանրականԸնդհանրականԸնդհանրականԸնդհանրական    կոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներ    

 

աաաա))))ԳործիքայինԳործիքայինԳործիքայինԳործիքային    կոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներ    ((((այսայսայսայսուհետևուհետևուհետևուհետև` ` ` ` ԳԿԳԿԳԿԳԿ    )))) 
- վերլուծության և համադրության կարողություն (ԳԿ-1),  
- կազմակերպչական կարողություն (պլանավորում, կազմակերպում, ղեկավարում, 

վերահսկում) (ԳԿ-2), 
- որոշումներ կայացնելու և լուծելու կարողություն (ԳԿ-3), 
---- մասնագիտական սկզբունքայնության պահպանման կարողություն (ԳԿ-4) 
---- պետական լեզվով հաղորդակցվելու կարողություն(ԳԿ-4), 
---- օտարլեզվով հաղորդակցվելու կարողություն(ԳԿ-4) 
---- հենքային գիտելիքները տիրապետելու կարողություն(ԳԿ-4): 

 
 
բբբբ))))ՄիջանձնայինՄիջանձնայինՄիջանձնայինՄիջանձնային    կոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներ    ( ( ( ( այսուհետևայսուհետևայսուհետևայսուհետև`̀̀̀ՄՋԿՄՋԿՄՋԿՄՋԿ    ))))    
---- Կենսաբանական հարցերի քննարկման ընթացքում քննադատության և 

ինքնաքննադատության կարողություն ( ՄՋԿ-1)  
---- Կենսաբանական համատեղ հետազոտությունների ընթացքում միջանձնային, 

փոխհարաբերությունների, վարվելակերպի ունակություն (ՄՋԿ - 2), 
---- երևույթները և գործնթացները ու նրանց օրինաչափությունները վերլուծելու 

կարողություն((((ՄՋԿՄՋԿՄՋԿՄՋԿ    ----    3),3),3),3), 
---- միջանձնային գործնական հմտություններ((((ՄՋԿՄՋԿՄՋԿՄՋԿ    ----    4),4),4),4), 
---- բարոյական պատասխանատվության կարողություն((((ՄՋԿՄՋԿՄՋԿՄՋԿ    ----    5555)))),,,, 

 
գգգգ) ) ) ) ՀամակարՀամակարՀամակարՀամակարգգգգայինայինայինային    կոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներ    ( ( ( ( այսուհետևայսուհետևայսուհետևայսուհետև`̀̀̀ՀԳԿՀԳԿՀԳԿՀԳԿ))))    
---- Կենսաբանական գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն (ՀԳԿ -1), 
---- Կենսաբանության բնագավառում նոր իրավիճակներին հարմարվելու և արագ 

կողմնորոշվելու կարողություն (ՀԳԿ -2), 
---- Կենսաբանության բնագավառում հետազոտական կարողություն (ՀԳԿ -3), 
---- ուսումնառության կարողություն(ՀԳԿ -4),ինքնուրույն աշխատելու կարողություն (ՀԳԿ -

5),  
---- որակը վերահսկելու կարողություն(Ð¶Î -6): 

 

 
2. . . . Առարկայական (մասնաԱռարկայական (մասնաԱռարկայական (մասնաԱռարկայական (մասնագգգգիտական) կոմպետենցիաներ (այսուհետև`ԱԿ)իտական) կոմպետենցիաներ (այսուհետև`ԱԿ)իտական) կոմպետենցիաներ (այսուհետև`ԱԿ)իտական) կոմպետենցիաներ (այսուհետև`ԱԿ)    
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ա)բա)բա)բա)բուն մասնագիտական կոմպետենցիաներուն մասնագիտական կոմպետենցիաներուն մասնագիտական կոմպետենցիաներուն մասնագիտական կոմպետենցիաներ....    
- Կենսաբանության մասնագիտության բնագավառի առարկայական իմացություն, 

գիտելիքներին տիրապետելու կարողություն (ԱԿ-1)  
- ծանոթ լինի ժամանակակից կեսաբանության և բնագիտության հիմնական 

սկզբունքներին և հայեցակարգերին, բնապահպանական գլոբալ և տարածքային 
հիմնախնդիրներին (ԱԿ-2)     

- մասնագիտական գործունեության մեջ ժամանակակից տեխնոլոգիաներ կիրառելու 
կարողություն (ԱԿ-3)    

- տիրապետի հիմնական կենսաբանական հասկացություններին, կենսաբանական 
օրենքներին և երևույթներին, մասնագիտական տերմինաբանական ապարատին(ԱԿ-4), 

- ունակ լինի ճշգրիտ և պարզ կերպով գրավոր կամ բանավոր ներկայացնելու 
կենսաբանական օրինաչափությունների հիմնական դրույթները և դրանց 
հիմնավորումները, հիմնախնդիրները և դրանց լուծումները, (ԱԿ-5), 

 
բբբբ))))մասնագիտականմասնագիտականմասնագիտականմասնագիտական----գործնականգործնականգործնականգործնական    

- ունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ` ժամանակակից 
կենսաբանության բնագավառում կիրառվող սարքավորումներով աշխատելու համար 
(ՄԳԿ -1), 

- Կենսաբանության հարցերի շրջանականերում ընդունելի որոշումների հասնելու 
նպատակով երկխոսություն, բանավեճեր վարելու կարողություն (ՄԳԿ-2)     

- Բնական միջավայրում սովորողների գործնական աշխատանքը կազմակերպելու և 
պլանավորելու կարողություն (ՄԳԿ-3)    

- Կենսաբանությունից ճանաչողական խնդիրների յուրահատկությունները և դրանց 
գիտական բովանդակությունը բացատրելու ունակություն (ՄԳԿ-4) 

- տրամաբանական մտածողության օրենքների օգտագործման ունակություն(ՄԳԿ-5), 
- գիտական նոր գիտելիքների ձեռքբերման ունակություն(ՄԳԿ-6), 
    13. 13. 13. 13. ՈւսուցմանՈւսուցմանՈւսուցմանՈւսուցման    ևևևև    դասավանդմանդասավանդմանդասավանդմանդասավանդման    մոտեցումներմոտեցումներմոտեցումներմոտեցումներ    

Ուսուցման իրականացման հիմնական ձևերն են. 

դասախոսություններ 

գործնական պարապմունքներ, սեմինարներ, 

լաբորատոր աշխատանքներ, 

ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքներ (ռեֆերատ, էսսե, նախագծեր, դերային գործնական 
խաղեր), 

ուսումնական և արտադրական պրակտիկաներ: 

    

14.14.14.14. ԳնահատմանԳնահատմանԳնահատմանԳնահատման    մեթոդներմեթոդներմեթոդներմեթոդներ    
ՎՊՀ–ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման 

բազմագործոնային համակարգ: 

Բակալավրիատի ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար 
կիրառվում է գնահատականների 100 միավորանոց սանդղակը, որը համապատասխանում է 
ECTS գնահատման համակարգին:  

Այն ներառում է հետևյալ բաղադրիչների գնահատում և հաշվառում.    

- ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճան,  
- ինքնուրույն կատարվող աշխատանքներ,  
- գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի մասնակցություն, 
- նրա կողմից դրսևորած ակտիվությունը, հմտությունները և կարողությունները, 
 -  ընթացիկ և ամփոփիչ քննություններ կամ ստուգումներ: 

    
15.15.15.15.ՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտականՄասնագիտական    գործունեությանգործունեությանգործունեությանգործունեության    ոլորտներըոլորտներըոլորտներըոլորտները....    
    



 

44 

 

051101.01.6 051101.01.6 051101.01.6 051101.01.6 «Կենսաբանություն» մասնագիտությամբ բակալավրը բուհն ավարտելուց հետո 
կարող է զբաղեցնել հետևյալ պաշտոնները. 

 1. ՀՀ օրենսդրությամբ և գերատեսչական փաստաթղթերով նախատեսված 
կենսաբանական ուղղվածություն ունեցող կառույցներ, 

 2. Լաբորատորիաների, կայանների լաբորանտ կամ ղեկավար, 
3. Գիտահետազոտական լաբորատորիաներում, սելեկցիոն, տոհմաբանական և այլ 

բնույթի կայաններում, որպես լաբորանտ, գիտաշխատող,  
4. Կենսաբանության տարբեր բնագավառների գիտա-հետազոտական աշխատանքների 

կազմակերպիչ ու ղեկավար, 
5. Հանրակրթական դպրոցներում` որպես կենսաբանության ուսուցիչ և միջին դպրոցական 

տարիքի երեխաների հետ մանկավարժական ու դաստիարակչական գործունեություն 
իրականացնող: 

6. կրթական հաստատություններում որպես մեթոդիստ 
7. Կենսաբանության խմբակների ղեկավար: 

 
16. Հետագա ուսման հնարավորությունները. 

Կենսաբանության բակալավրի մասնագիտությամբ բարձրագույն մասնագիտական 
կրթության հիմնական կրթական ծրագիրը յուրացրած բակալավրը պատրաստ է կրթությունը 
շարունակելու  

- համապատասխան ժամկետներում` ստանալու բակալավրի որակավորման աստիճան 
2-րդ մասնագիտության գծով, 

- մագիստրատուրայում` ստանալու կենսաբանության մագիստրոսի որակավորում, 

- մագիստրատուրայում` ստանալու այլ մասնագիտությամբ մագիստրոսի 
որակավորման աստիճան:        
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ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՊԼԱՆՊԼԱՆՊԼԱՆՊԼԱՆ 

NN   Առարկայի անվանումը Ստուգում Աշխատածավալ Բաշխումն ըստ կիսամյակների 
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Լսարանային պարապմունքների տևողությունն 
ըստ շաբաթների 

16 14 16 14 16 16 12 14 

1111            2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515    16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    

I ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր հումանիտարհումանիտարհումանիտարհումանիտար ևևևև սոցիալսոցիալսոցիալսոցիալ-տնտեսատնտեսատնտեսատնտեսագգգգգգգգիտականիտականիտականիտական դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ 

1 ՀԼ/-1007 Հայոց լեզու և գրականություն-1   1   2 60 8 24     28 2               

  Գ/բ-1141 Հայոց լեզու և գրականություն -2   2   2 60 8 24     28   2             

2 Պ/բ-0443 Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1   1   2 60 18   14   28 2               

  Պ/բ-0444 Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2   2   2 60 18   14   28   2             

3 ՌԼ/բ-0081 Ռուսաց լեզու-1   1   4 120   64     56 4               

  ՌԼ/բ-0081 Ռուսաց լեզու-2   2   4 120   64     56   4             

5 Փ/բ-0478 Փիլիսոփայության հիմնահարցեր 4     4 120 28   20   72       4         

6   Մարմնակրթություն*                                     

ԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրական դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ 

6 Փ/բ-0481 Մշակութաբանություն   
3   2 60 18   14   30 

    
2 

          

  Ð/µ-0332 Սոցիոլոգիա                 

4 ՕԼ/բ-0121 Օտար լեզու-1 /անգլերեն/   
1 

  
4 120 

  
64 

    
56 4 

              

  ՕԼ/բ-0121 Օտար լեզու-1 / ֆրանսերեն                         
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  ՕԼ/բ -0121 Օտար լեզու -1 /գերմաներեն/                         

  ՕԼ/բ -0121 Օտար լեզու -2  անգլերեն /   

2 

  

4 120 

  

64 

    

56 

  

4 

            

  ՕԼ/բ-0121 Օտար լեզու -2 / ֆրանսերեն/                         

  ՕԼ/բ -0121 Օտար լեզու -2 /գերմաներեն/                         

  ՕԼ/բ-0121 Օտար լեզու -3 /անգլերեն/   

3 

  

4 120 

  

64 

    

56 

    

4 

          

  ՕԼ/բ -0121 Օտար լեզու -3 / ֆրանսերեն/                         

  ՕԼ/բ -0121 Օտար լեզու -3 /գերմաներեն/                         

  ՕԼ/բ -0121 Օտար լեզու -3 /ռուսերեն/                         

7 Փ/բ -0479 Իրավագիտություն   

4 

  

2 60 18 

  

14 

  

30 

      

2 

        

  Փ/բ -0475 Տրամաբնություն                       

  Տ/բ-1251 Տնտեսագիտություն                       

  Փ/բ -0476 Քաղաքագիտություն                       

  ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը       36363636    1080108010801080    116116116116    368368368368    76767676            524524524524    12121212    12121212    6666    6666    0000    0000    0000    0000    

II ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր մաթեմատիկականմաթեմատիկականմաթեմատիկականմաթեմատիկական ևևևև բնաբնաբնաբնագգգգիտականիտականիտականիտական դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ 

1 
ԻՏՄՄ/բ-
1371 

Համակարգչից օգտվելու

հմտություններ   1   2 60 8 24     28 2               

2 Àü¸/µ-0875 

Քաղպաշտպանություն  և

արտակարգ իրավիճակների
հիմնահարցեր 

  5   2 60 18 14     28         2       

3 ՄԱ/բ-0582 Բարձրագույն մաթեմատիկա 1     4 120 28 28     62 4               

4 ü/µ-1400 Ֆիզիկա 2     4 120 26 12   14 62   4             

5 Ք/բ -0750 Ընդհ. և անօրգանական քիմիա 1     4 120 30     26 64 4               

6 Ք/բ -0750 Ընդհ. և անօրգանական քիմիա 2     3 90 24     22 42   3             

7 Ք/բ -1401 Անալիտիկ քիմիա   3   3 90 16     32 42     3           
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8 Ք/բ -1402 Օրգանական քիմիա 3     6 180 46     44 90     6           

9 Ք/բ -1403 Ֆիզիկական և կոլոիդային քիմիա 3     3 90 24     24 42     3           

ԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրական դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ 

5 

Կ/բ -0876 
Բժշկագիտության հիմունքներ և
առողջության պահպանում 

  5   2 60 18 14     30 

        

2 

      

Կ/բ -1426 

Արտակարգ իրավիճակներում
բնակչության առաջին
բուժօգնություն 

              

6   Մարմնակրթություն*                                     

  ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը 33333333    990990990990    238238238238    92929292            162162162162    490490490490    10101010    7777    12121212    0000    4444    0000    0000    0000    

III ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր մասնամասնամասնամասնագգգգիտականիտականիտականիտական դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ 

1 Հ/բ -0333 Հոգեբանություն   5   2 60 24   8   28         2       

2 Մ/բ -1101 Մանկավարժություն   5   2 60 24   8   28         2       

3 Կ/բ - 0919 Բուսաբանություն 1     4 120 30     26 64 4               

4 
Կ/բ  - 
0919.1 

Բուսաբանություն 
2     4 120 28     26 56   4             

5 Կ/բ   - 0921 Բույսերի սիստեմատիկա 3     5 150 36     26 88     5           

6 
Կ/բ   - 
0921.1 

Բույսերի սիստեմատիկա 
4     4 120 30     30 56       4         

7 Կ/բ   - 0924 Բույսերի ֆիզիոլոգիա 4     4 120 30     30 56       4         

8 
Կ/բ  - 
0924.1 

Բույսերի ֆիզիոլոգիա 
5     5 150 38     36 78         5       

9 Կ/բ  - 0846 
Կենդանաբանություն/անողնաշա
րավորներ/   1   4 120 30     26 64 4               

10 Կ/բ  -0846,1 
Կենդանաբանություն/անողնաշա
րավորներ/ 2     4 120 28     26 56   4             
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11 
Կ/բ  - 
0846.2 

Կենդանաբանություն/ողնաշարա
վորներ/   3   4 120 30     26 64     4           

12 Կ/բ  -0846.3 
Կենդանաբանություն/ողնաշա
րավորներ/ 

4     4 120 30     32 56       4         

13 Կ/բ  - 0819 Մարդու կազմաբանություն 4     4 120 32 14   16 56       4         

14 
Կ/բ  - 
0819.1 

Մարդու կազմաբանություն 5     4 120 34     32 56         4       

15 Կ/բ  - 0815 Մարդու և կենդ. ֆիզիոլոգիա 6     5 150 40     38 78           5     

16 
Կ/բ  - 
0815.1 

Մարդու և կենդ. ֆիզիոլոգիա 7     4 120 34     30 68             4   

17 
Կ/բ  - 
0815.3 

Տարիքային Ֆիզիոլոգիա    8   4 120 24     24 52               4 

18 Կ/բ  - 0927 Մոլեկուլյար կենսաբանություն 6     5 150 40 20 16   78           5     

19 Կ/բ  - 0925 Բջջի կենսաբանություն 3     3 90 24     24 54     3           

20 Կ/բ  - 0920 
Մանրէաբանություն և
վիրուսաբանություն 

  5   3 90 24     24 52         3       

21 Կ/բ  - 0817 

Հյուսվածաբանություն 

սաղմնաբանության 

հիմունքներով 

4     5 150 40     32 78       5         

22 Կ/բ  - 0928 
Գենետիկա և սելեկցիայի
հիմունքներ 

6     5 150 56 12   24 126           5     

23 Կ/բ  - 0932 Էվոլյուցիոն տեսություն 8     4 120 32 12   12 52               4 

24 Կ/բ  - 0913 

Էկոլոգիա և
բնապահպանության 

հիմունքներ 

6     5 150 40 20   20 78           5     

25 Ք/բ -0751 Կենսաբանական քիմիա 5     4 120 32     32 56         4       
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26 Կ/բ   - 1478 Կենսաշխարհագրություն    8   4 120 32 12   16 52               4 

27 Կ/բ-1476 
կենդանի համակարգերի
կազմավորման մակարդակներ   5   3 90 20     16 54         3       

  ԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրականԿամընտրական դասընթացներդասընթացներդասընթացներդասընթացներ 

բ Կ/բ - 1479 Բույսերի էկոլոգիա 

  8   4 
150 38 14   14 70               4 

մկֆ Կ/բ  - 1428 Կենդանիների էկոլոգիա                             

է Կ/բ  - 1492 Ագրոէկոլոգիա 

  7   4 
120 26 12   12 68             4   

գ Կ/բ -0949 Մշակաբույսերի սելեկցիա                             

բ Կ/բ -0956 Սնկաբանություն 

  7   3 
90 20 10   10 52             3   

գ Կ/բ -0957 Բուսաբուծություն                             

մկֆ Կ/բ  - 0848 Իմունոլոգիա 

  7   3 
90 20 10   10 52             3   

է Կ/բ  - 0931 Հիդրոկենսաբանութուն                             

բ Կ/բ - 0969 ֆիտոպաթոլոգիա 

  6   4 
150 40 16   16 78           4     

գ Կ/բ -0945 Անասնաբուծություն                             

մկֆ 
Կ/բ  - 1427 

Բարձր. նյարդ. 

գործունեություն   8   4 
120 30 12   12 52               

4 

է Կ/բ  - 0905 Էկոգենետիկա                            

բ Կ/բ  - 0930 Հայաստանի դեղաբույսերը 

  7   3 
90 20 6   10 52             3   

գ Կ/բ - 1627 Բույսերի էկոլոգիա                             

մկֆ Կ/բ  - 0849 Կենդանիների էկոլոգիա 

  8   4 
120 30 12   12 52               

4 
է Կ/բ  - 0952 Ագրոէկոլոգիա                           

  ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը                         137137137137    4170417041704170    1086108610861086    182182182182    32323232    720720720720    2160216021602160    8888    8888    12121212    21212121    23232323    24242424    17171717    24242424    

IV Հատուկ մասնաՀատուկ մասնաՀատուկ մասնաՀատուկ մասնագգգգիտական  առարկաներիտական  առարկաներիտական  առարկաներիտական  առարկաներ    
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1 Կ/բ  - 0926 
Կենսաբ. դաս. մեթոդիկա  

  6   3 90 24   12 12 52           3     

2 Կ/բ  - 0936 
Խնդիրների լուծման
պրակտիկում 

  5   3 90 6 28     56         3             

3 Ք/բ-1408 Կենսատեխնոլոգիաներ   7   4 120 38 10 10   70             4   

4 Ֆ/բ-1400.1 Կենսաֆիզիկա   8   3 90 24 12   12 52               3 

        ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը                         13131313    390390390390    92929292    50505050    22222222    24242424    230230230230    0000    0000    0000    0000    3333    3333    4444    3333    

VVVV    Այլ  բաղադրիչներԱյլ  բաղադրիչներԱյլ  բաղադրիչներԱյլ  բաղադրիչներ    

1   Կուրսային աշխատանք 6.7     6                       3 3   

3   Ուսումնական պրակտիկա   2   3               3             

4   Ուսումնական պրակտիկա   4   3                   3         

5   Արտադրական պրակտիկա   7   6                               6   

6   
Ավարտական ամփոփիչ
քննություն 

8     3                           3 

  ԸնդամեԸնդամեԸնդամեԸնդամենընընընը                         21212121    0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    3333    0000    3333    0000    3333    9999    3333    

ԸԸԸԸՆԴԱՄԵՆԸՆԴԱՄԵՆԸՆԴԱՄԵՆԸՆԴԱՄԵՆԸ       240240240240    6630663066306630    1532153215321532    692692692692    130130130130    906906906906    3404340434043404    30303030    30303030    30303030    30303030    30303030    30303030    30303030    30303030    

                     

  
*    Կրեդիտային միավոր չի հատկացվում: 

  
1.Մարմնակրթություն առարկային կրեդիտ չի հատկացվում   
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2. Գերազանցության դիպլոմի համար
սահմանված ՄՈԳ-ը ապահոված և
հետազոտական աշխատանք
կատարած ուսանողները գիտական
խորհրդի որոշմամբ կարող են կատարել
ավարտական աշխատանք 

         

        

  

3. Ավարտական աշխատանք կատարող
ուսանողները 7-րդ կամ 8-րդ
կիսամյակում ազատվում են
(ֆակուլտետի ուսումնագիտական
խորհրդի որրոշմամբ ) 4 կրեդիտ
աշխատատարությամբ դասընթաց
ուսումնասիրելուց: 

         

        

  
          

        

  

բ-բուսաբանություն; մկ-կենդանաբանություն և ֆիզիոլոգիա; է-էկոլոգիա; գ-

գյուղատնտեսություն 

         


