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ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածաշըր- 

ջանի կրթօջախները մանկավարժական կադրերով ապահովելու և միա- 

ժամանակ 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 Կիրո- 

վական տեղափոխվեց հինգ ֆակուլտետ՝ Հայոց լեզվի և գրականության, 

Տարրական ուսուցման մեթոդիկայի, Ֆիզիկամաթեմատիկական, 

Կենսաբանության և Պատմության: Նույն տարում բացվեց նաև առկա 

ուսուցման բաժին՝ նշված մասնագիտություններով: Կիրովական 

տեղափոխվեց 4711 ուսանող: Ինստիտուտի ձևավորման սկզբնական 

շրջանում ի հայտ եկան բավականին լուրջ դժվարություններ: Սակայն, 

հիմնադիրների քրտնաջան աշխատանքի և համառության շնորհիվ 

աստիճանաբար ձևավորվեց ինստիտուտը՝ իր հեռակա և առկա 

ուսուցման բաժիններով: 
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2014 թվականին Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան 

պետական մանկավարժական ինստիտուտը վերանվանվեց «Վանաձորի 

Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» ՊՈԱԿ: 

Աստիճանաբար, կրթական ծրագրերը, մասնագիտությունները սկսեցին 

համապատասխանեցվել համալսարանական կրթական ծրագրերին: 

Իսկ արդեն 2016 թվականի մայիսի 9-ին «Վանաձորի Հ. Թուման-

յանի անվան պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը դարձավ «Վանաձորի 

Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ: 

Ներկայումս ՎՊՀ-ն համարվում է տարածաշրջանի առաջին կրթական 

համա- լիրը, որն իրականացնում է քառաստիճան ուսուցում՝ միջին 

մասնագիտական (2010 թ-ից), բակալավրիատ և մագիստրատուրա (2008 

թ-ից), ասպիրանտուրա (2006 թ-ից): Բուհի առաքելությունն է 

Հայաստանի հյուսիսային շրջանների աշխատաշուկայի պահանջներին 

համապատասխան մասնագիտական կադրեր պատրաստելը և 

տարածաշրջանի կայուն զարգացման համար հասարակությանը 

գիտակրթական և մշակութային ծառայություններ մատուցելը: 

Ներկայումս համալսարանն ունի առկա ուսուցման համակարգում՝ 36, 

հեռակա ուսուցման համակարգում՝ 32, մագիստրատուրայում՝ 23 առկա 

և 4 հեռակա ՄԿԾ-ներով կրթություն իրականացնելու պետական 

լիցենզիա: Կայուն զարգացման ապահովման և եվրոպական 

բարձրագույն կրթական տարածք մուտք գործելու նկատառումներով, 

2007 թվականից բուհում ներդրվեց  կրեդիտների կուտակման և 

փոխանցման եվրոպական համակարգը: 

ՎՊՀ-ում գործում են մի շարք ստորաբաժանումներ, որոնցից 

ամենամեծ ստորաբաժանումները ֆակուլտետներն են` Բանասիրական, 

Կենսաբանաքիմիական,Մանկավարժության, Պատմաշխարհագրական, 

Ֆիզիկամաթեմատիկական:  

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի կառուցվածքին առավել մանրամասն ծանոթանալու 
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համար անցնել հետևյալ հղումով (http://www.vsu.am/vph/karucvacq)՝ 

ակտիվ ձեռքով սեղմելով Ձեզ հետաքրքրող տողի վրա: 

 

 

 

Տե՛ս vsu.am կայքում            

 

 

 

http://www.vsu.am/vph/karucvacq
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ԲՈՒՀԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 
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ՎՊՀ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծնվել է 1953 թվականի սեպտեմբերի 3-ին քաղաք Կիրովակա-

նում, ՀՍՍՀ:  

1975 թվականին ավարտել է Կիրովականի պետական մանկա-

վարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետը: Բանասիրական 

գիտությունների թեկնածու(2002թ.), դոցենտ (2006թ.): 

Վարում է «Հայ ժողովրդական բանահյուսություն», «Գեղարվես-

տական երկի վերլուծություն» բակալավրի կրթական ծրագրով դասըն-

թացները և «Փոքր արձակի ժանրերի զարգացման տեսություն», «Հայ բա-

նահյուսության տեսություն» մագիստրոսական կրթական կամընտրա-

կան դասընթացներից որևէ մեկը: 

Զբաղվում է բանահյուսության և ժամանակակից արձակի հար-

ցերով: 

 

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ  

ՎՊՀ ռեկտորի պաշտոնակատար, 
ուսումնական աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր, 
գրականագետ, բանասիրական 

գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 
էլ. փոստ` s.tumanyan@inbox.ru 

Հեռ.` (0322) 4-31-14 (1-12) 

 

mailto:s.tumanyan@inbox.ru
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ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՊՐՈՌԵԿՏՈՐ 

 

 

 

 

 

 Ծնվել է 1965 թվականի հոկտեմբերի 24-ին քաղաք Կիրովականում, 

ՀՍՍՀ: 

1988 թվականին ավարտել է Կիրովականի պետական մանկա- 

վարժական ինստիտուտի լեզվագրական ֆակուլտետը: Բանասիրական 

գիտությունների թեկնածու (2002թ.), (2008թ.): 

Վարում է «Ժամանակակից հայերենի ձևաբանություն», «Բարդ 

նախադասության շարահյուսություն», «Հայերենի կետադրության հի- 

մունքներ», «Հայ բարբառագիտության ներածություն», «Ժամանակակից 

հայերենի բառագիտության և քերականության հարցեր» դասընթացները: 

Զբաղվում է ժամանակակից հայերենի քերականության և բարբա- 

ռագիտության հարցերով: 
 Աշխատասենյակը գտնվում է Վարչական մասնաշենքի առաջին հարկում:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ԱՐԵՆ ՍԱՆԹՈՅԱՆ  

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ 

էլ. փոստ` arensantoyan@mail.ru 

Հեռ.` (0322) 2-09-17, 4-18-54 /1-15/ 

 

mailto:arensantoyan@mail.ru
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ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ 

Ուսումնամեթոդական վարչություն 

 ԱՆՈՒՇ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ  

Ուսումնամեթոդական վարչության պետ, 
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ 

 

  Աշխատասենյակը գտնվում է        

Վարչական մասնաշենքի երկրորդ 

հարկում: 

   

Հեռ.`(0322) 4-18-55 

(1-44) 

 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 
 

Բանասիրական ֆակուլտետ 
 

 

ԱԼԲԵՐՏ ՊՈՂՈՍՅԱՆ  

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան 

էլ. փոստ` poghosyanalbert@mail.ru 

 

 

Բանասիրական ֆակուլտետի 

դեկանատը գտնվում է գլխավոր 

մասնաշենքի երրորդ հարկում: 

 

Հեռ.`(0322)2-43 -59                   

4-18-55 

(1-18) 

         Բանասիրական ֆակուլտետն ունի 4 ամբիոն (Հայոց լեզվի,            

Ռուսաց լեզվի, Օտար լեզվի, Գրականության): 

 

mailto:poghosyanalbert@mail.ru
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Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ 
 

 

ԶԱՐՈՒՀԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ  

Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, 
Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի դեկան 

էլ. փոստ` zaruhy.vartanyan@mail.ru 

 

Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի 

դեկանատը գտնվում է կենսաբանա-

քիմիական մասնաշենքի աջ մասում՝ 

առաջին հարկում: 
 

Հեռ.`(0322)4-18-54             

4-18-55  

(1-38) 

Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետն ունի 3 ամբիոն (Կենսաբանու-

թյան, Քիմիայի, Ֆիզիկական դաստիարակության և արտակարգ իրավի-

ճակների):  

 

Մանկավարժության ֆակուլտետ  

 

ԹԵՐԵԶԱ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ  

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 
Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան 

էլ. փոստ՝ homanda@yahoo.com 

 

Մանկավարժության ֆակուլտետի 
դեկանատը գտնվում է գլխավոր մաս-

նաշենքի երկրորդ հարկում: 

 

 

Հեռ.`(0322) 2-34-19 

4-18-55  

(1-20) 

Մանկավարժության ֆակուլտետն ունի 3 ամբիոն (Մանկա-                

վարժության, Հոգեբանության և սոցիոլոգիայի, Արվեստի):  

mailto:zaruhy.vartanyan@mail.ru
mailto:homanda@yahoo.com
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Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ  

 

ՀԵՐՄԻՆԵ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  

Ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան 

 
 

Ֆիզիկամաթեմատիկական 

ֆակուլտետի դեկանատը գտնվում է 

ֆիզիկամաթեմատիկական 

մասնաշենքի ձախ կողմում՝ երկրորդ 

հարկում: 
 

Հեռ.`(0322)4-18-55   

(1-17) 

Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետն ունի 3 ամբիոն (Մաթեմա-

տիկայի, Ինֆորմատիկայի և տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդների 

և մոդելավորման ամբիոն): 

 

Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետ  

 

ԼՈՒՍԻՆԵ ԿՈՍՏԱՆԴՅԱՆ 

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
Պատմաշխարհագրական Ֆակուլտետի դեկան 

 
 

Պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի դեկանատը 
գտնվում է գլխավոր մասնաշենքի առաջին հարկում: 

Հեռ.`(0322) 4-18-55 

(1-16) 

      Պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետն ունի 3 ամբիոն (Պատ-

մության, Տնտեսագիտության, Փիլիսոփայության և քաղաքագիտության): 
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ԳՐԱԴԱՐԱՆ 

Գրադարանի տնօրեն՝ Արթուր Մելիքյան  
էլ. փոստ՝ arthurmelikyan@rambler.ru 

Հեռ.՝ (0322) 4-18-55, 4-18-54 (1-51) 

Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսա- 

րանի ստեղծման պահին գրադարանի գրքային ունեցվածքը կազմել է 

110 հազար միավոր գիրք: Տասնամյակների ընթացքում գրաֆոնդը, 

գիտակրթական պահանջներին համապատասխան, փոփոխությունների 

է ենթարկվել: Ներկայումս գրադարանի գրքային ֆոնդը կազմում է ավելի 

քան 134.000 միավոր գիրք, որի գրեթե կեսը ուսումնագիտական են:   

Գրադարանը ստանում է 10 անուն թերթ (8-ը հայալեզու, 2-ը՝ 

ռուսալեզու) և 12 անուն ամսագիր (5-ը հայալեզու, 7-ը՝ ռուսալեզու): 

Գրականության յուրաքանչյուր նոր խմբաքանակի մասին 

իրազեկվում է համալսարանի էլեկտրոնային կայքում և «Վանաձորի 

պետական համալսարան» երկշաբաթաթերթում զետեղված «Մատենա-

գիտական տեղեկատու»-ի միջոցով:  

Գրադարանի ծառայություններից օգտվելու իրավունք ունեն ՎՊՀ 

պրոֆեսորադասախոսական կազմը, ուսանողները, ասպիրանտներն ու 

հայցորդները, աշխատակիցները, համալսարանի հենակետային վար-

ժարանի ուսուցիչներն ու աշակերտները, համալսարանի քոլեջի 

ուսուցիչներն ու աշակերտները: Այլ բուհերի ուսանողներն ու անհատ 

քաղաքացիները գրադարանից կարող են օգտվել միայն տնօրինության 

թույլտվությամբ: 

Գրադարանի բաժանորդ դառնալու համար բաժանորդը պարտա-

վոր է անձնական հեռախոսահամարից զատ սպասարկման բաժին ներ-

կայացնել անձնագրի պատճեն և մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի:  

2015 թ. գործում է լոկալ էլեկտրոնային գրադարանը, որի համալ- 

րումը շարունակական գործընթաց է: Այն բաղկացած է 53 բաժիններից՝ 

շուրջ 7000 անուն գրականությամբ: Լոկալ էլեկտրոնային գրադարանից 

օգտվելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել և դառնալ բաժանորդ: 

Էլեկտրոնային գրադարան մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է աջ 

անկյունում սեղմել «գրանցում» կոճակին և բացվող պատուհանում նշել 

անհատական տվյալները և գաղտնաբառը: Գրանցվելուց հետո բաժա-

նորդը կարող է փնտրել իրեն հետաքրքրող գիրքը՝ համապատասխան 

mailto:arthurmelikyan@rambler.ru
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բաժնում  նշելով գրքի վերնագիրը և հեղինակի անունը: 

Գիրքը կամ տպագիր այլ նյութեր բաժանորդին տրվում է առավե-

լագույնը մեկ ուսումնական տարվա տևողությամբ: Ուսումնական տար-

վա վերջին գիրքը ենթակա է վերադարձման:  

    ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

✓ Բաժանորդը կարող է իր ձեռքին ունենալ առավելագույնը 7 գիրք 

✓ Ընթերցասրահից գիրք դուրս չի տրվում: 

✓ Գիրքը կամ տպագիր այլ նյութերը փչացնողը ենթակա է պա-

տասխանատվության:  

✓ Գիրքը կորցնողը պարտավոր է վերականգնել նույն գիրքը կամ 

դրա փոխարեն վերադարձնել տասնապատիկ արժեքի այլ գիրք 

(գրքեր): 

✓ Ընթերցողը պարտավոր է լռություն պահպանել գրադարանում 

և ընթերցասրահում: 

Գրքի պատվերը կատարվում է կամ տեղում, կամ էլ առցանց 

(online եղանակով): 

2017-18 ուսումնական տարվանից գործում է էլեկտրոնային քար-

տադարանի ծրագիրը: Էլեկտրոնային քարտարանից օգտվելու կամ գրքի 

հեռահար պատվերի համար անհրաժեշտ է լինել գրադարանի բաժանորդ:  

Գրքի էլէկտրոնային պատվերն իրականացնելու համար պետք է 

մուտք գործել համալսարանի կայք՝  http://www.vsu.am/, գրադարանի էջ, 

ակտիվացնել աջ անկյունի Քարտադարան սեղմակը, այնուհետև 

Բաժանորդներ հղմանը սեղմելով՝ բացված պատուհանում մուտքագրել 

Օգտագործող  և Գաղտնագիր  բաժինների  անհատական տվյալները: 

Այս քայլերը հաջողությամբ կատարելուց հետո կբացվի ընթերցողի անձ-

նական էլեկտրոնային քարտը, որում հատուկ սեղմակների միջոցով բա-

ժանորդը կարող է պատվիրել նոր գիրք՝ փնտրումը կատարելով ըստ հե-

ղինակի, վերնագրի, մասնագիտական դասիչի և գույքահամարի, տեսնել 

իր պատվիրած, վերցրած և հանձնած գրքերի ցանկերը: 

Գրադարանում կազմակերպվում են միջոցառումներ՝ բուհի 

ամբիոների հետ համագործակցությամբ: Փորձի փոխանակման և այլ 

բնագավառներում գրադարանը համագործակցում է ՀՀ Ազգային գրա-

դարանի, Վանաձորի քաղաքային գրադարանի, ՀՀ-ի բուհական գրադա-

րանների հետ: 
Գրադարանը գտնվում է կենսաբանաքիմիական մասնաշենքի զրո հարկում: 

http://www.vsu.am/
http://vsu.am/qartaran/index.php
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺԻՆ 

 Բաժնի վարիչ՝ Գենյա Մալխասյան  
Հեռ.՝ 4-18-55, (1-47) 

Ընդհանուր բաժնում կատարվում է համալսարանի գործավարու-

թյունը: Գրությունները, դիմումները, զեկուցագրերը, գործուղումների 

հրամանները, որոնց համար պահպանվում են գրանցամատյաններ, 

ուղարկվում են համապատասխան ստորաբաժանումներ: Ընդհանուր 

բաժինը համագործակցում է բուհի բոլոր ստորաբաժանումների, ուսա-

նողների հետ:  

Դիմում գրելու համար ուսանողները պետք է մոտենան ընդհանուր 

բաժին: 
Գտնվում է Վարչական մասնաշենքի առաջին հարկում: 

 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺԻՆ 

 Բաժնի վարիչ՝ Գոհար Դոխոլյան  
 Հեռ.՝ 4-18-53 

Համագործակցության և կապերի բաժինը գործում է 2013 թ., այն 

հիմնադրվել է բուհի արտաքին կապերը ապահովելու, բարձրագույն 

կրթության և գիտության տարբեր ոլորտներում իրականացվող միջազ-

գային (այդ թվում նաև Եվրամիության) ծրագրերում համալսարանի 

մասնակցությունն ապահովելու,   ԵՄ և ԱՊՀ երկրների բուհերի հետ հա-

մագործակցության ընդլայման նպատակով: 

ՎՊՀ-ն մի շարք միջազգային կոնսորցիումների անդամ է և համա-

գործակցում է տարբեր երկրների 27 բուհերի հետ (Ռուսաստան, Ղա-

զախստան, Մոլդովա, Գերմանիա, Բուլղարիա, Ռումինիա, Շվեդիա, Իս-

պանիա, Պորտուգալիա, Բելառուս և Լեհաստան): 2013 թ. բուհում իրա-

կանացվել են  Եվրամիության՝ բարձրագույն կրթության զարգացմանը 

նվիրված Տեմպուս ծրագրի 5 նախագծեր: Այժմ բուհը մասնակցում է 

Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող երկու Էրազմուս+  նախագծե-

րին (BOOST և PRINTeL), որոնք միտված են համալսարանի միջազգայ-

նացման գործընթացի խթանմանը և նորարարական դասավանդման մե-

թոդների ներդրմանը:    
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Ներկայումս ՎՊՀ-ն ունի աշխատակազմի և ուսանողների՝ 

Էրազմուս+ միջազգային շարժունության պայմանագրեր 7 ԵՄ  բուհերի 

հետ.  

1. Պորտուի համալսարան, Պորտուգալիա,     
2. Յաշի Ալեքսանդրու Իոան Կուզայի համալսարան, Ռումինիա 
3. Գրանադայի համալսարան, Իսպանիա 
4. Էրլանգեն-Նյուրնբերգի համալսարան, Գերմանիա 
5. Լինշյոպինգի համալսարան, Շվեդիա 
6. Պոզնանի Ադամ Միցկևիչի անվան համալսարան, Լեհաստան 
7. Ռուսեի Անգել Կանչևի անվան համալսարան, Բուլղարիա: 
Այս համագործակցության շնորհիվ տարեցտարի ավելանում է 

նշված բուհերում 1 կիսամյակ տևողությամբ ուսումնառություն ստացող 

ՎՊՀ ուսանողների թիվը, աճում է դասավանդող և վարչական 

աշխատակիցների փոխանակումը:  

Բաժինը ձեռնամուխ է եղել Լեհաստանի Պոզնանի Ադամ 

Միցկևիչի անվան համալսարանի և ՎՊՀ-ի միջև կրկնակի աստիճանա- 

շնորհման մագիստրոսական ծրագրի իրականացմանը, որի շրջանա- 

կում արդեն 9 ուսանողների  տրվել է 1 տարվա ուսումնառության հնա 

րավորություն՝ սովորելու  լեհական բուհում, իսկ հաջորդ 1 տարին՝ 

ՎՊՀ-ում: Շրջանավարտներին տրվում է բանասիրության մագիստրոսի 

կոչում՝ «Միջերկրածովյան ուսումնասիրություններ» մասնագիտաց- 

մամբ: Այս նախագիծը հնարավորություն է տալիս նաև իրականացնել 

դասախոսների երկկողմանի փոխանակում:  

Բաժինը համագործակցում է Ռուսաց լեզվի ամբիոնի հետ  

Միջմշակութային հաղորդակցության լաբորատորիայի աշխատանքների 

իրականացման շրջանակներում, որի կազմում են 3 գերմանական,  2 

ռուսական և 2 բելառուսական և 1 ուկրաինական համալսարան: 

Բաժնի ամենօրյա աշխատանքն ուղղված է նաև ՎՊՀ-ի միջազ-

գայնցման ռազմավարական պլանի կատարմանը և բարելավմանը՝ հաշ-

վի առնելով մեր երկրի ընդհանուր համաեվրոպական կրթական տա-

րածքում ներգրավվելու, բարձրագույն կրթության գերակա նպատակ-

ներն իրականացնելու խնդիրները: 
Գտնվում է Վարչական մասնաշենքի առաջին հարկում: 
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ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԲԱԺԻՆ 

Բաժնի ղեկավար՝ Լուսինե Աբովյան  

Հեռ.՝ 4-18-53, (1-15) 
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 համա-

ձայն: Պրակտիկայի բաժնի գործառույթներն իրականացնում են բաժնի 

ղեկավարը և երկու մասնագետներ:  

Պրակտիկայի իրականացման ընթացքում դեկանատների, պրակ-

տիկայի ղեկավարների հետ միասին վերահսկում է ուսանողների հաճա-

խումը, ծրագրված աշխատանքների կատարման որակը, կատարում է 

դասալսումներ, հաշվետու փաստաթղթերի ձևակերպման հետ կապված 

խորհրդատվություն: 

Պրակտիկայի ավարտից հետո մասնակցում է դեկանատների կող-

մից կազմակերպվող պրակտիկայի պաշտպանությանը, ստեղծում է 

պրակտիկայի անցկացման վերաբերյալ ամփոփիչ հաշվետու փաստա-

թղթեր, իրականացնում է ավարտված պրակտիկաների արդյունքների 

վերլուծություն, որն էլ հաշվի է առնում հետագա փուլերը կազմա-

կերպելիս:  
Գտնվում է Վարչական մասնաշենքի առաջին հարկում: 

 

ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԲԱԺԻՆ 

Բաժնի վարիչ՝ Սիրարփի Առուստամյան  
 Հեռ.՝ 4-18-55, (1-61) 

Ասպիրանտուրայի ընդունելությունն իրականացվում է մագիստ-

րոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի ծրագրով, դիմորդների մրցու-

թային ընդունելության քննությունների արդյունքների հիման վրա, որի 

կարգը և մասնագիտությունների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հան-

րապետության կառավարությունը: 
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ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով Վանաձորի 

պետական համալսարանում բացվել է ասպիրանտուրա՝ հետևյալ մաս-

նագիտությունների գծով. 

Ժ.01.01 «Հայ դասական գրականություն» 
Ժ.01.02 «Նորագույն շրջանի հայ գրականություն» 
Ժ.02.01 «Հայոց լեզու» 
ԺԳ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» 
Է.00.01 «Հայոց պատմություն» 
Գ.00.05 «Բուսաբանություն» 
Գ.00.09 «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» 
Համալսարանում հետբուհական կրթությունն իրականացվում է 

նաև հայցորդության միջոցով: 2018-19 ուստարվա դրությամբ իրենց 

ատենախոսությունների թեմաներով գիտահետազոտական աշխատանք 

են կատարում թվով 11 հայցորդներ: 
Գտնվում է Վարչական մասնաշենքի երկրորդ հարկում: 

 

ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ (ՀԱՐԱՏԵՎ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 

Բաժնի վարիչ` Ասյա Հարությունյան  
Հեռ.՝  4-18-55, (1-48) 

Կենտրոնը պլանավորում, կազմակերպում և իրականացնում է 

համալսարանի աշխատակիցների, ինչպես նաև թիրախային տարբեր 

խմբերի վերապատրաստման, որակավորման բարձրացման և վերաո- 

րակավորման աշխատանքները՝ նորագույն փաթեթային (քեյսային), ին- 

տերնետ և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների արդյունավետ զուգա- 

կցման և կիրառման միջոցով: 

Բաժնի ենթակայության տակ է գտնվում լեզուների ուսուցման 

կենտրոնը, որը գործում է 2012 թվականից: Լեզուների ուսուցման կենտ- 

րոնում կազմակերպվող դասընթացները (անգլերեն, ռուսերեն, գերմանե- 

րեն, ֆրանսերեն և իսպաներեն լեզուներով) հասանելի են ոչ միայն բուհի 

աշխատակազմին և ուսանողներին, այլ նաև այլ շահառուներին, ովքեր 

ցանկանում են խորացնել և ընդլայնել իրենց լեզվական գիտելիքները: 

Ծրագրերը համապատասխանեցված են «Լեզուների իմացության 
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իրազեկության համաեվրոպական համակարգի պահանջներին: Խմբերը 

հավաքագրվում են ըստ լեզվական մակարդակ- ների: Ունկնդիրների 

մակարդակները որոշելու համար նրանք անցնում են թեստավորում: 

2019 թվականից բուհում մեկնարկել է նաև Հեռավար ուսուցման 

համակարգը, որի նպատակն է սովորողներին կրթական ծրագրերն 

առցանց յուրացնելու հնարավորության ընձեռումը՝ նորարարական 

տեխնոլոգիաների և մեթոդների կիրառմամբ: 

  

 
 
 
 
 
 
 
Գտնվում է Վարչական մասնաշենքի առաջին հարկում:  

 

ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 

Կենտրոնի ղեկավար՝ Մարգարիտա Շահվերդյան  
Հեռ.՝ 2-04-68, (1-20) 

ՎՊՀ-ի Որակի ապահովման կենտրոնը ձևավորվել է 2010թ.-ին: 
ՈԱԿ-ի գործունեությունն ուղղված է համալսարանի որակի ապահով- 

ման համակարգի կատարելագործմանը, որակի ապահովման գործըն- 

թացների կառավարմանը, որակի մշակույթի տարածմանը և զարգաց- 

մանը:  

Համալսարանի որակի ապահովման ներքին համակարգը  նպաս-

տում է հաստատության կառավարման, կրթական, գիտահետազոտա-

կան, կազմակերպական, դաստիարակչական գործընթացների շարու-

նակական բարելավմանը և որակի մշակույթի զարգացմանը: 

Համալսարանի որակի կառավարման քաղաքականությունն իրա-

կանացվում է հաստատության տեսլականին, առաքելությանը և ռազմա-

վարական նպատակներին, բարձրագույն կրթության որակի ապահով-

ման Եվրոպական տարածքում գործող չափանիշներին (ESG), չափորո-

 

Հայտերն ընդունվում են մինչև սեպտեմբերի 25-ը: Դասընթացները 

սկսվում են հոկտեմբերի 1-ից: 

Եռամսյա դասընթացի արժեքը ՎՊՀ ուսանողների, 

աշխատակիցների, քոլեջի և հենակետային վարժարանի սաների 

համար՝ 12000  դրամ է, իսկ այլ շահառուների համար 24000 դրամ: 

            Կենտրոնը իրականացնում է նաև այլ դասընթացներ: 
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շիչներին, ներքին և արտաքին շահակիցների կարիքներին ու պահանջ-

ներին համապատասխան՝ ՀՀ ՈԱԱԿ-ի կողմից երաշխավորվող ուղենիշ-

ների, կանոնակարգերի ու ընթացակարգերի հիման վրա: 

ՈԱԿ-ը համակարգում է համալսարանի որակի ապահովման 

գործընթացները ՈԱ ֆակուլտետային աշխատախմբերի, համալսարա- 

նի ենթակառուցվածքների, պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօ-

ժանդակ անձնակազմի և ուսանողների հետ համագործակցությամբ: 

Ուսանողները ներգրավված են համալսարանի գործունեության 

գնահատման և որակի ապահովման գործընթացներում և նրանց ցույց է 

տրվում աջակցություն` կրթական միջավայրի արդյունավետության 

ապահովման ու զարգացման համար: 

 
 
 
 

 
Մուտքը գլխավոր մասնաշենքի հետևի կողմից: 

 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 

Կենտրոնի ղեկավար՝ Նունե Հովսեփյան  
 Հեռ.՝ 1-26 

Հոգեբանական խորհրդատվական կենտրոնը համալսարանի 

ուսանողների համար անվճար հիմունքներով մատուցում է տարաբնույթ 

ծառայություններ՝ կապված հոգեբանական խորհրդատվական խնդիր-

ների լուծման, հոգեբանական օգնության կազմակերպման, գործընթաց-

ների հետ, ինչպես նաև, տարածել հոգեբանական նորագույն գիտելիք-

ներ Լոռու մարզի դպրոցներում, մանկավարժական և սոցիալական 

ուղղվածություն ունեցող հիմնարկներում: 

Կենտրոնը սպասարկում է հոգեբանության ամբիոնը: 
Հոգաբանական խորհրդատվական կենտրոնը գտնվում է գլխավոր մասնաշենքի 
առաջին հարկում՝ սենյակ 113: 

 
 

 

Բարձր ակտիվություն ցուցաբերած ուսանողները Որակի 

կենտրոնի կողմից կստանան հավաստագրեր՝ ընթացիկ 

աշխատանքներին մասնակցության համար: 
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ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 

Կենտրոնի ղեկավար՝ Գագիկ Եթիմյան  
 Հեռ.՝ 1-24 

Գործում է Իրավաբանական խորհրդատվության ուսանողական 

կենտրոն, որի նպատակն է իրավագետ-ուսանողների և դասախոսների 

ջանքերով պաշտպանել այլ ուսանողների ու դասախոսների, ինչպես 

նաև, Վանաձորի քաղաքացիների իրավունքներն ու օրինական շահերը, 

որոշակի պայմաններ ստեղծել ՄՈՒՀ-ում իրավական մշակույթի 

զարգացման, իրավագիտակցության բարձրացման համար: Կենտրոնն 

իրականացնում է նաև տեղեկատվական աշխատանքներ, մասնավորա- 

պես, առաջին կուրսեցիների շրջանում: 
Իրավաբանական խորհրդատվական կենտրոնը գտնվում է Փիլիսոփա- 

յության  և քաղաքագիտության ամբիոնին կից գործող կաբինետում: 

 

 

ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ 

 Բաժնի վարիչ՝ Լևոն Սարգսյան  
 Հեռ.՝ 4-18-54(55), (1-52) 

Լրատվության և տպագրության բաժինն աշխատանքներ է իրակա-

նացնում մի քանի ուղղությամբ` ներհամալսարանական իրադարձու-

թյունների լուսաբանում, իրազեկում ԶԼՄ-ներով, տեսաֆիլմերի, գո-

վազդների, հայտարարությունների, ՎՊՀ-ի կայքի «Նորություններ» 

բաժնի պատրաստում, տեսա և ֆոտոարխիվավորում, «Վանաձորի պե-

տական համալսարան» երկշաբաթաթերթի հրատարակում, գիտական 

նյութերի ժողովածուների ձևավորում և հրատարակության պատրաս-

տում, ուսումնական ձեռնարկների տպագրություն, տպագրական աշ-

խատանքներ` հրավիրատոմսեր, ծրագրեր, բուկլետներ, ուսումնաօժան-

դակ աշխատանքներին անհրաժեշտ ձևաթղթեր, պատճենահանման աշ-

խատանքներ և այլն: 

«Վանաձորի պետական համալսարան» երկշաբաթաթերթ 

ՎՊՀ-ն ունի իր պաշտոնաթերթը` «Վանաձորի պետական համալ-

սարան»: Պարբերականը նախ անվանվել է «Ապագա մանկավարժ», 2002 
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թվականից հրատարակվել որպես ամսաթերթ, 2008 թ. փետրվարից` 

երկշաբաթաթերթ: 2014 թ. սեպտեմբերից վերանվանվել է «Վանաձորի 

պետական համալսարան»:  

Արտացոլում է Վանաձորի պետական համալսարանի ուսանողա-

կան կյանքը, լուսաբանում համալսարանական անցուդարձը, արձագան-

քում տեղի ունեցող քիչ թե շատ նշանակալից կրթամշակութային, մար-

զական իրադարձություններին: Տպագրվում են ուսանողների հոդված-

ներ, արձակ ու չափածո գործեր:  Պարբերականն ուսանողի համար 

ուսումնական խնդիրները ներկայացնելու ազատ հարթակ է: 

«Վանաձորի պետական համալսարան» երկշաբաթաթերթի էջերում 

տեղ են գտնում նաև պաշտոնական՝ ռեկտորատի, գիտխորհրդի 

ամենամսյա նիստերում քննարկվող հարցերը: 

 
Գտնվում է գլխավոր մասնաշենքի առաջին հարկում: 

 

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ 

 Բաժնի վարիչ՝ Վալյա Մինասյան  
 Հեռ.՝ 1-50 

Կադրերի և հատուկ բաժնի զինվորական գծով մասնագետը՝ 

✓ հաշվառման է վերցնում համալսարան ընդունվող դիմորդների 

և ընդունված զինակոչիկ և զինապարտ ուսանողներին և աշխա-

տակիցներին, 

✓ գարնանային և աշնանային զորակոչերի ժամանակ զինակոչիկ 

ուսանողների վերաբերյալ տեղեկանքներ է ներկայացնում տա-

րածքային զինկոմիսարիատներ, 

✓ լրացնում է ցուցակներ 16 տարեկանը չլրացած ուսանողների 

համար և ներկայացնում տարածքային զինկոմիսարիատներ: 
Գտնվում է Վարչական մասնաշենքի առաջին հարկում: 

 

Շրջանավարտների հետ աշխատանքների համակարգող 
 

Համակարգող՝ Լիանա Սահակյան 

Էլ. փոստ՝ career@vsu.am 

Հեռ.՝ 4-18-56 
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ՎՊՀ շրջանավարտների հետ աշխատանքների համակարգողի 

հիմնական նպատակն է՝ 

✓ նպաստել աշխատանքային շուկայում ՎՊՀ ուսանողների և 

շրջանավարտների մրցունակության, շրջանավարտների և հա-

մալսարանի միջև մշտական կապի ամրապնդման ու համագոր-

ծակցության զարգացմանը, 

✓ աջակցել ՎՊՀ ուսանողների և շրջանավարտների կողմից աշ-

խատանք գտնելու հիմնախնդիրների ուղղությամբ համալսա-

րանում տարվող համակարգման, կազմակերպման ու ամփոփ-

ման աշխատանքներին, 

✓ աջակցել համալսարանի ուսանողների, շրջանավարտների և 

պոտենցիալ գործատուների միջև արդյունավետ կապի ապա-

հովմանը, 

✓ 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 աշ-

խատանք գտնելու և այլ հիմնահարցերի վերաբերյալ տեղեկատ-

վություն: 
Գտնվում է Վարչական մասնաշենքի առաջին հարկում՝ Մարդկային ռեսուրս-
ների կառավարման բաժնում: 

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ 

 Գլխավոր հաշվապահ՝ Գոհար Բաղդասարյան  
 Հեռ.՝ 4- 30-96, (1-55) 

Ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման բաժինը ՎՊՀ-ի կա-

ռուցվածքային ստորաբաժանում է, որն ապահովում է բուհի բյուջեի 

նպատակաուղղված պլանավորումը, կազմակերպումը, վերահսկումը: 

Կատարում է առկա, հեռակա ուսումնական համակարգերի, վար-

ժարանի, քոլեջի ուսման վճարների մուտքագրում և հաշվառում, պարտ-

քերի հաշվեգրում: Ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է ուսման 

վճարների պարտքերի վերաբերյալ տեղեկատվություն և տեղադրում է 

բուհի համացանցում: Հաշվառում է ուսման վճարների զեղչերը: Ուսա-
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նողներին տրամադրում է հաշիվ ուսման վճարների փոխանցման հա-

մար: Կատարում է կրթաթոշակների հաշվարկում և վճարում: Վարում է 

ուսանողների շարժի մատյաններ:  
Գտնվում է Վարչական մասնաշենքի առաջին հարկում: 

 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ.  

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ  

Խորհրդի նախագահ՝ Դավիթ Միրզոյան  
Հեռ.՝ 4-18-55, (1-47) 

Վանաձորի պետական համալսարանում Ուսանողական խորհուր-

դը ձևավորվել է դեռևս 1995 թվականին: Ուսանողական խորհուրդը ինք-

նակառավարման ներկայացուցչական ընտրովի բարձրագույն մարմին է, 

որը նպաստում է ուսանողների սոցիալական խնդիրների լուծմանը, 

պաշտպանում նրանց շահերն ու իրավունքները: Նպաստում է ուսանող-

ների ուսումնառության արդյունավետության բարձրացմանը, նրանց 

գիտակրթական, մտավոր, ստեղծագործական, բարոյական և հոգևոր 

զարգացմանը: Ստեղծում է կապեր ՀՀ և արտերկրի բուհերի, ինչպես նաև 

գործող երիտասարդական կազմակերպությունների հետ: 

Ուսանողական խորհուրդը ունի տարատեսակ հանձնաժողովներ 

(այդ թվում` մշակույթի, սպորտի և ազատ ժամանցի, գիտաուսումնա-
կան, լրատվության և քարոզչության, ուսանողների իրավունքների 
պաշտպանության, արտաքին կապերի և հարաբերությունների), որոնք 

զբաղվում են ուսանողների ակտիվ ժամանցի և հանգստի կազմակերպ-

մամբ):  

 

Գտնվում է կենսաբանաքիմիական մասնաշենքի առաջին հարկում: 
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ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԿԵՆՏՐՈՆ 

Կենտրոնի ղեկավար՝ Մարիամ Լոռեցյան  
Հեռ.՝ 4-18-55, (1-42) 

ՎՊՀ-ի Մշակույթի կենտրոնի հիմնական նպատակներն են. համա-

սարանում գործող մշակույթի կառույցների աշխատանքներին աջակ-

ցումը, ՎՊՀ-ի շրջանակներում միջոցառումների համակարգումը, ուսա-

նողության շրջանում գեղագիտական ճաշակի և որակի բարձրացումը, 

ՎՊՀ ուսանողների մշակութային ունակությունների զարգացման խթա-

նումը, տաղանդավոր և շնորհալի ուսանողների հայտնաբերումը, ներ-

բուհական և միջբուհական մշակութային միջոցառումների, փառատոնե-

րի անցկացումը, համերգների և ներկայացումների կազմակերպումը և 

այլն: Մշտապես անցկացվում են մշակութային թեմաներով դասախոսու-

թյուն – քննարկումներ, ֆիլմերի, ներկայացումների, գեղարվեստական 

երկերի դիտումներ և քննարկումներ, որոնց միջոցով աշխատում են 

ձևավորել ուսանողների գեղագիտական կողմնորոշումը: 

ՎՊՀ-ի Մշակույթի կենտրոնին կից գործում են հետևյալ խմբերը՝ 

✓ Վոկալ-գործիքային համույթ 
✓ Գրական խմբակ 
✓ Ժամանակակից և ժողովրդական պարերի խումբ 
✓ Թատերական խմբակ 

 Ազգային արժեքների սերմանման, ձևավորման աշխատանքների 

շնորհիվ, ինչպես նաև, այլ ազգերի նկատմամբ հանդուրժողականության 

դաստիարակումը ՎՊՀ-ում դարձել է մի շարք ավանդական միջոցա-

ռումների, ակցիաների, մրցույթների խթան: 

Համագործակցում է ՎՊՀ-ի Արհկոմի, Ուսանողական խորհրդի, 

ֆակուլտետների և գործող բոլոր ստորաբաժանումների հետ: 
 

  

http://www.vsu.am/index.php/hy/karucvacq-menu/vpmi-xorhurd/2013-08-16-19-38-47/usumnakan-ashxatanq-gcov-pror/mshakuyti-kentron
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Գտնվում է Գլխավոր մասնաշենքի 4-րդ հարկում: 

   

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

      ՈՒԳԸ նախագահ՝ Շուշան Ներսիսյան 

Հեռ.՝  094-42-07-04 

Ուսանողական գիտական ընկերությունը բուհի ուսանողներին 

միավորող բուհական ներկայացուցչական ինքնակառավարվող ուսանո-

ղական միավորում է, որի նպատակն է նպաստել ուսանողների գիտա-

կան, հետազոտական, ստեղծագործական և հոգևոր զարգացմանը: 

Ընկերության հիմնական նպատակն է աջակցել, նպաստել, կազ-

մակերպել և համակարգել բուհի ուսանողների կրթական, գիտական, հե-

տազոտական, ստեղծագործական գործունեությունը: 

Ընկերության խնդիրներն ու գործունեության ուղղություններն են՝ 

✓ ուսանողական գիտաժողովների, կոնֆերանսների, սեմինարնե-

րի, գիտահանրամատչելի դասախոսությունների, քննարկում-

ների, բանավեճերի, ցուցահանդեսների, ինտելեկտուալ խաղ-

մրցույթների և այլ կրթական ու գիտական ուղղվածություն 

ունեցող միջոցառումների կազմակերպում, միջբուհական կրթա-

կան և գիտական կապերի հաստատում, համագործակցություն, 

✓ ուսանողների ներգրավում կրթական, գիտական խմբերում և 

ծրագրերում, 

✓ ուսանողների գիտական, հետազոտական աշխատանքների 

հրատարակում, 
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✓ այլ կրթական, գիտական կենտրոնների, բուհերի գիտական ըն-

կերությունների հետ համագործակցություն: 

Ուսանողական գիտական ընկերության գործունեությանն առավել 

մանրամասն ծանոթանալու համար անցնել հետևյալ հղումով՝ 

 http://www.vsu.am/vph/iravakan-pastatxter/kanonakarger: 

 

 

http://www.vsu.am/vph/iravakan-pastatxter/kanonakarger
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ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

Վանաձորի պետական համալսարանի ուսումնական գործընթա-
ցին վերաբերվող բոլոր իրավական փաստաթղթերին առավել մանրա-
մասն կարող եք ծանոթանալ՝ անցնելով նշյալ հղումով. 
http://www.vsu.am/vph/iravakan-pastatxter/kanonakarger:  

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

Համալսարանում ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է 

աշնանային և գարնանային կիսամյակներով: Ուսումնական 

կիսամյակների տևողությունը 20 շաբաթ է (16 շաբաթ՝ ուսումնառություն 

և 4 շաբաթ՝ քննաշրջան), որի ընթացքում իրականացվում են տեսական 

դասընթացները, ընթացիկ ստուգումները, ստուգարքներն ու 

քննությունները, պրակտիկաները, ավարտական որակավորման 

աշխատանքները:  

Աշնանային նստաշրջանը սկսվում է սեպտեմբերի 1-ից, իսկ 

գարնանայինը՝ փետրվարի 9-ից: Գարնանային նստաշրջանը, կախված 

մասնագիտությունից, ունենում է տարբեր տևողություններ: Այն 

պայմանավորված է գիտական կամ արտադրական պրակտիկայի 

առկայությունից: Ուսանողների առաջընթացը ամփոփվում է կիսամյակի 

վերջում: 

Հեռակա ուսուցման համակարգի կիսամյակը կազմված է նստա-

շրջանից (4 շաբաթ), ինքնուրույն աշխատանքի իրականացման շրջանից 

(8 շաբաթ) և քննաշրջանից (4 շաբաթ): Հեռակա ուսուցման համակարգի 

համար առաջին կիսամյակը սկսվում է հունվարի 8-ից, իսկ երկրորդ կի-

սամյակը հունիսի 8-ից: 

Ուսանողական արձակուրդներին տրամադրվող ժամանակը 

առնվազն 7 շաբաթ է, որից ձմեռային արձակուրդների համար նախա-

տեսվում է 2 շաբաթից ոչ պակաս ժամանակ: 

 

http://www.vsu.am/vph/iravakan-pastatxter/kanonakarger
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2019-20 ուստարվա  1-ին կիսամյակի ժամանակացույց 

Առկա ուսուցման համակարգ 

Բակալավրի կրթական ծրագիր 
 

Գործընթացը 
ժամկետը 

1-4-րդ կուրսեր 

Ուսումնական պարապմունքներ 

/ներառյալ պրակտիկան/ 
Սեպտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 28-ը 

Ընթացիկ քննություններ 

1-ին փուլ հոկտեմբերի 14-25  /7-8-րդ շաբաթ/ 

2-րդ փուլ 
դեկտեմբերի 09-20  /15-16-րդ շաբաթ/ 

Ստուգարքներ դեկտեմբերի  23-27 

Քննություններ հունվարի  5-25 

Պարտքերի մարման առաջին շրջան 

Պարտքերի մարման երկրորդ շրջան 

փետրվարի 10-14 

փետրվարի 17-21 

2-րդ կիսամյակի ուսումնական 

պարապմունքները 
փետրվարի 9-ից 

Ուսման վարձի վճարում Ըստ պայմանագրում /համաձայնագրում/  

նշված ժամկետի 

Զեղչերի դիմումների ներկայացում /«ՎՊՀ-ի 

ուսանողական նպաստների, պետական և 

ներբուհական կրթաթոշակների 

հատկացման» 

կանոնակարգը տեղակայված է բուհի 

կայքում /vsu.am/ 

Պետության կողմից կատարվող մասնակի 

փոխհատուցման համար դիմումները 

ներկայացնել  օգոստոսի 19-ից 

սեպտեմբերի 9 

Բուհի  կողմից կատարվող մասնակի 

փոխհատուցման համար դիմումները 

ներկայացնել օգոստոսի 19-ից 

սեպտեմբերի13 

 

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր 
 

Գործընթացը ժամկետը 

Ուսումնական պարապմունքներ 

/ներառյալ պրակտիկան/ 
Սեպտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 28-ը 

Ընթացիկ 

քննություններ 

1-ին փուլ հոկտեմբերի 14-25 /7-8-րդ շաբաթ/ 

2-րդ փուլ դեկտեմբերի 09-20 /15-16-րդ շաբաթ/ 

Ստուգարքներ դեկտեմբերի  23-27 

Քննություններ հունվարի  5-25 

Պարտքերի մարման առաջին շրջան 

Պարտքերի մարման երկրորդ շրջան 

փետրվարի 10-14 

փետրվարի 17-21 

2-րդ կիսամյակի ուսումնական փետրվարի 9-ից 
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պարապմունքները 

Ուսման վարձի վճարում Ըստ պայմանագրում /համաձայնագրում/  

նշված ժամանակահատվածի 

Զեղչերի դիմումների ներկայացում /« 

ՎՊՀ-ի ուսանողական նպաստների, 

պետական և ներբուհական 

կրթաթոշակների հատկացման» 

կանոնակարգը տեղակայված է բուհի 

կայքում /vsu.am/ 

Պետության կողմից կատարվող մասնակի 

փոխհատուցման համար դիմումները 

ներկայացնել  օգոստոսի 19-ից սեպտեմբերի 9-ը 

Բուհի  կողմից կատարվող մասնակի 

փոխհատուցման համար դիմումները 

ներկայացնել օգոստոսի 19-ից սեպտեմբերի13 

 

 

Հեռակա ուսուցման համակարգ 

Բակալավրի կրթական ծրագիր 
 

Գործընթաց Առաջին կիսամյակ 

Ուսումնական պարապմունքներ հունվարի  5-ից  փետրվարի 1 

Քննաշրջան մարտի 30-ից ապրիլի 26 

Պարտքերի մարման առաջին շրջան 

Պարտքերի մարման երկրորդ շրջան 

մայիսի 11-15 
հունիսի 1-5 

Ուսման վարձի վճարում Ըստ պայմանագրում /համաձայնագրում/  

նշված ժամ ժամկետի 

Զեղչերի դիմումների ներկայացում /« 

ՎՊՀ-ի ուսանողական նպաստների, 

պետական և ներբուհական 

կրթաթոշակների 

հատկացման»կանոնակարգը 

տեղակայված է բուհի կայքում /vsu.am/ 

Պետության կողմից կատարվող մասնակի 

փոխհատուցման համար դիմումները 

ներկայացնել  օգոստոսի 19-ից սեպտեմբերի 9ը 

 

 

Բուհի  կողմից կատարվող մասնակի 

փոխհատուցման համար դիմումները 

ներկայացնել դեկտեմբերի 16-ից հունվարի 17ը 
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ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

Կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործընթացի կազմա-

կերպման, 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: 

Կրեդիտային համակարգի կարևորագույն հատկանիշներն են. 

✓ կրեդիտներ հատկացվում են կրթական ծրագրի` գնահատման 

ենթակա բոլոր բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, կրթա-

կան մոդուլներին, պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտա-

կան աշխատանքներին և այլն, 

✓ կրթական ծրագիրը և դրա առանձին բաղկացուցիչները բնութա-

գրող բոլոր պայմանները` ծրագրի նպատակը և ավարտական 

պահանջները, դասընթացների համառոտագրերը, նախապայ-

մանները և հատկացված կրեդիտները, դասավանդման և գնա-

հատման մեթոդները և այլ տեղեկատվություններ, հրապարակ-

վում են վաղօրոք տեղեկագրքերի տեսքով (տպագրվում և/կամ 

տեղադրվում են բուհ-ի կայքէջում): 

✓  Կրեդիտը ուսանողին հատկացվում է միայն կրթական մոդուլով 

նախանշված ելքային կրթական արդյունքի գնահատման շեմա-

յին չափանիշները բավարարելուց հետո: Կրեդիտը չի փոխարի-

նում թվանշաններով գնահատմանը, իսկ ուսանողի վաստակած 

կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած թվանշաննե-

րով: Ուսանողը վաստակում է կրթական մոդուլին հատկացված 

կրեդիտների ողջ քանակը` քննական արդյունքների (գնահա-

տականների կամ թվանշանների) հետ միասին: 

✓ Կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ 

ծրագիրը հաջողությամբ ավարտելու համար ուսանողը պետք է 

վաստակի կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների ան-

հրաժեշտ քանակը: 
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Կրեդիտային միավորով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը 

ներառում է ուսանողի. 

✓ լսարանային և արտալսարանային (նաև ինքնուրույն իրակա-

նացվող) բոլոր տեսակի ուսումնական աշխատանքները, այդ 

թվում` մասնակցությունը պրակտիկաներին, կուրսային և 
ավարտական աշխատանքների կատարումը, քննություններին 

նախապատրաստվելը և դրանց հանձնելը, անհատական հետա-

զոտությունը և այլն: 

✓ Լսարանային բեռնվածություն – ուսումնական աշխատաժամա-

նակի բաղադրիչ, որն ընդգրկում է ուսումնառության կազմա-

կերպման լսարանային ձևերի բոլոր տեսակները` դասախոսու-

թյունները, գործնական, սեմինար և լաբորատոր պարապմունք-

ները: 

✓ Արտալսարանային բեռնվածություն – ուսանողի կողմից ինք-

նուրույն կամ դասախոսի հսկողությամբ կատարվող աշխա-

տանքի համար հատկացվող ժամանակ` հանձնարարված գրա-

կանությունն ուսումնասիրելու և մշակելու, դասախոսություննե-

րի տեքստերը վերանայելու, գործնական, սեմինար և լաբորա-

տոր աշխատանքներին, ընթացիկ և կիսամյակային քննություն-

ներին նախապատրաստվելու, կուրսային, ավարտական և այլ 

տիպի աշխատանքները կատարելու համար: 

Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկա-

ցումը 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: 
 

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
Կրեդիտային համակարգի պահանջներին համապատասխան 

ՎՊՀ-ում ներդրվել է ուսանողների գիտելիքի ստուգման և գնահատման 

բազմագործոնային համակարգ /թվային, տառային նիշերով և գնահատ- 

ման 100 միավորային համակարգով (Տե՛ս աղյուսակ 1): Ուսանողների 
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գնահատականը ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում գնահատման 

գործոնների և դրանց միավորների հիման վրա՝ հաշվի առնելով 

հաճախումները, ընթացիկ ակտիվությունը, անհատական (ինքնուրույն 

աշխատանքը, գիտելիքի ընթացիկ ստուգումը և ամփոփիչ քննությունը): 

Ուսանողների գնահատումն իրականացվում է 20 միավորային 

սանդղակով, որտեղ անցողիկ շեմը համարվում է 8-ը:  

 

Աղյուսակ 1 

 
 

Եթե ուսանողը որևէ քննական առարկայից ստացել է 8 միավորից 

(20 բալային համակարգով) ցածր գնահատական կամ ստուգարքային 

առարկայից ստացել է «չստուգված», ապա այդ առարկայից ուսանողին 

կրդեիտներ չեն տրվում: 

Դասընթացներն ըստ ամփոփիչ ստուգման կազմակերպման ձևի 

լինում են (Տե՛ս աղյուսակ 2). 

➢ Քննությամբ ավարտվող դասընթացներ 

➢ Ստուգարքով ավարտվող դասընթացներ 
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Աղյուսակ 2 

 

 

Քննությամբ ավարտվող դասընթացներ: Քննությամբ ավարտվող 

դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող 2 ընթացիկ քննության 

հետ մեկտեղ նախատեսում է նաև հանրագումարային քննություն: 

Ընթացիկ քննությունը, որպես կանոն, անցկացվում է գրավոր, 

հանրագումարային քննությունը՝ բանավոր: Ուսանողների կամ տվյալ 

առարկայի դասախոսի հիմնավորված առաջարկությամբ և ֆակուլտետի 

գիտական խորհրդի որոշմամբ կարող է անցկացվել նաև գրավոր-

բանավոր ձևաչափով: Ընթացիկ քննությանը հատկացվում է 120 րոպե: 

 

 

 

 

 

Ստուգարքով ավարտվող դասընթացներ: Ստուգարքով եզրա- 

փակվող դասընթացն ավարտվում է ուսումնական նյութի յուրացման 

աստիճանը որոշող 2-4 ընթացիկ ստուգումների և մյուս բաղադրիչների 

 

Ընթացիկ քննության օրերին ուսանողներն ազատվում են       
այդ օրվա դասերից, իսկ ստուգարքի օրերին՝ոչ: 
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(գործնական աշխատանքի միջին գնահատական, ինքնուրույն աշխա- 

տանքի միջին գնահատական) գնահատումների արդյունքների ամփո- 

փումով: 

Ընթացիկ ստուգումն անցկացվում է կարճ հարցումների, 

փոքրածավալ գրավոր/ստուգողական աշխատանքների և նմանօրինակ 

այլ հանձնարարականների միջոցով: 

 

 

 
Աղյուսակ 1 

 
 

Ընթացիկ քննությունների դրական գնահատականը հաշվի է 

առնվում, եթե   ուսանողի գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխա- 

տանքները գնահատված են դրական:  

Տվյալ դասընթացի ընթացիկ քննություններից 8-ից ցածր միավոր 

ստացած կամ ընթացիկ քննությանը չներկայացած ուսանողը հնարավո- 

րություն է ստանում այն (վերա)հանձնելու հանրագումարային քննութ- 

յան օրվա նախորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

Հանրագումարային քննության նախորդող օրը ընթացիկ քննութ- 

յուն(ները) հանձնած ուսանողները հանրագումարային քննության չեն 

թույլատրվում: 

 

 

Եթե ուսոնողը հանձնել է բոլոր ընթացիկ ստուգումները և 
ունի 58 և ավելի միավոր, ապա տվյալ առարկայի 

ստուգումը համարվում է հանձնված: 

0-57 միավորի դեպքում ուսանողը գնահատվում է չստուգված: 

 

Հանրագումարային քննությանը կարող են մասնակցել այն 
ուսանողները, ովքեր գրաֆիկով նշված ժամկետներում 

դրական են ստացել բոլոր բաղադրիչները: 

Վերջին գնահատման ժամանակ քննությունների գնահատականները 

կլորացվում է: 
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Դասընթացի լսարանային պարապմունքների հաճախումների 

համար հատկացվող միավորը որոշվում է ըստ հաճախումների քանակի 

և համարժեք տոկոսի (Տե՛ս աղյուսակ 3): Լսարանային պարապմունք- 

ներին հաճախումները որոշվում են համաձայն հետևյալ հաշվարկի 

(բանաձևի). 

ՀՄ = Դ+Գ 

Հաճախումների միավոր=Դասախոսություններին մասնակցության 

միավոր+ գործնական (սեմինար, լաբորատոր) պարապմուքներին 

մասնակցության միավոր 
 

                                                                                               Աղյուսակ 3 

 

Լսարանային պարապմուքներին 50% հաճախումների դեպքում 

միավոր չի տրվում: Տվյալ ամսվա ընթացքում համապատասխան 

փաստաթղթով վավերացված հարգելի բացակայություններ ունեցող 

ուսանողների համար դեկանատի գրավոր թույլտվությամբ ամբիոնը 

կազմակերպում է չկատարած լաբորատոր աշխատանքների անցկաց- 

ման և գործնական (սեմինար) աշխատանքի խորհրդատվություն: 

Ամսեկան անհարգելի բացակայությունների համար ուսանողը 

նախազգուշացում է ստանում ակադեմիական խորհրդատուի և դեկա- 
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նատի կողմից, որը ուսանողի ստորագրությամբ կցվում է հաշվառման 

մատյանին: 

Հանրագումարային միավորի հաշվարկման ժամանակ դրական 

գնահատված ինքնուրույն աշխատանքի համար տրվում է 10 միավեր: 

 
 

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ 

Կամընտրական են համարվում Համալսարանում իրականացվող 
կրթական ծրագրերի ուսումնական պլաններով նախատեսված 
դասընթացները, որոնց ուսուցումը կազմակերպվում է՝ համաձայն 
ուսանողների ընտրության: Կամընտրական դասընթացների իրավունք 

ունեն Համալսարանի բակալավրիատի 1-3-րդ կուրսերի և մագիստրա- 

տուրայի 1-ին կուրսի ուսանողները՝ անկախ նրանց ակադեմիական 

առաջադիմության: 

Դասախոսի կողմից դասընթացի ներկայացումից հետո (Power 
Point ծրագրով), եռօրյա ժամկետում դասախոսությանը ներկա գտնվող 
ուսանողների կողմից կատարվում է կամընտրական դասընթացի 
ընտրություն՝ըստ ցուցակագրման: Կամընտրական դասընթացի 

ընտրությունը համարվում է կայացած, եթե գրանցվել են ուսանողների 

2/3 մասը: Պայմանը չբավարարելու դեպքում անցկացվում է 

կամընտրական դասընթացների կրկնակի ընտրություն: Ընթացիկ 

ուսումնական տարում ուսանողի կողմից ընտրված կամընտրական 

դասընթացները, որպես կանոն, փոփոխման ենթակա չեն: 

  

 

 

Եթե հաստատված ժամկետներում ուսանողը չի գրանցվել 
կամըտրական դասընթացներից և ոչ մեկին, ապա նա, 

դեկանի զեկուցագրի հիման վրա, հրամանագրվում է այն 
կամընտրական դասընթացի խմբում, որտեղ ուսանողների 

գրանցման ավարտից հետո կան ազատ տեղեր: 
 

Կարգի մանրամասներին ծանոթացի՛ր այստեղ. 
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2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 1-ԻՆ 

ԿԻՍՄԱՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐԻՉԻ ԵՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐԻ ՇԱԲԱԹՆԵՐԸ 
 

Ուսումնական գործընթացը առավել արդյունավետ կազմակեր- 

պելու նպատակով, շաբաթները բաժանվում են երկու խմբի՝ համարիչի 

շաբաթներ և հայտարարի շաբաթներ (Տե՛ս աղյուսակ 4): 

  

  

ԺԱՄԱՏԱԽՏԱԿ 
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ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Համալսարանի սովորողներն են ուսանողները (բակալավրային 
համակարգում առնվազն քառամյա, իսկ մագիստրանտական համա-
կարգում առնվազն երկամյա ուսուցման ծրագրերով բարձրագույն մաս-
նագիտական կրթություն ստանալու համար ռեկտորի կողմից հրամա-
նագրված անձինք) և ասպիրանտները, ինչպես նաև քոլեջի ուսանողներն 
ու հենակետային վարժարանի աշակերտները:  

Համալսարանի սովորողներն իրավունք ունեն`  

➢ սեփական հայեցողությամբ, ըստ հակումների և պահանջմունք-

ների՝ ընտրելու մասնագիտություն, ուսուցման ձևը, զբաղվելու 

հետազոտություններով, ցանկացած կրթական աստիճանում ընդ-

հատելու կամ շարունակելու մասնագիտական կրթությունը, 

➢ ստանալու գիտության, տեխնիկայի և մշակույթի ժամանակա-

կից մակարդակին համապատասխանող գիտելիքներ, հաճախե-

լու Համալսարանում կարդացվող դասախոսություններին, 

➢ մասնակցելու իրենց կրթության բովանդակության ձևավորմանը 

(ուսումնական դասընթացների և մասնագիտացման ընտրությա-

նը)` պահպանելով բարձրագույն մասնագիտական կրթության 

պետական կրթական չափորոշիչների պահանջները, 

➢ մասնակցելու ուսուցման որակն ապահովող գործառույթներին 

և գնահատելու պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեու-

թյան արդյունավետությունը,   

➢ բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացնե-

րից` յուրացնելու ուսումնական ցանկացած այլ դասընթաց, որը 

դասավանդվում է Համալսարանում` ըստ սահմանված կարգի. 

➢ հիմնական մասնագիտական ուսուցումը համատեղելու երկ-

րորդ մասնագիտական (զուգահեռ) ուսուցման հետ և ստանալու 

երկրորդ որակավորման աստիճան,  

➢ ՀՀ օրենսդրությամբ, Համալսարանի կանոնադրությամբ և այլ 

իրավական ակտերով սահմանված կարգով ընդգրկվելու և մաս-

նակցելու Համալսարանի կառավարման մարմինների աշխա-

տանքներին,  

➢ օգտվելու Համալսարանի գրադարանից, լաբորատորիաներից, 
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տեղեկատվական պահոցներից, ուսումնական, գիտական, բուժա-

կան, մարզական, ուսումնաարտադրական և այլ ստորաբա-

ժանումների ծառայություններից,  

➢ ըստ նախասիրությունների` մասնակցելու Համալսարանում 

անցկացվող ուսանողական գիտահետազոտական աշխատանք-

ներին, սեմինարներին և գիտաժողովներին,  

➢ ընդգրկվելու ուսանողական խորհուրդներում, ուսանողական 

գիտական ընկերություններում և այլ ուսանողական կազմակեր-

պություններում,  

➢ բողոքարկելու Համալսարանի ռեկտորի, պրոռեկտորների և 

ստորաբաժանումների ղեկավարների հրամաններն ու կարգա-

դրությունները` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով,  

➢ օգտվելու ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձավճարի 

մասնակի փոխհատուցման իրավունքից` ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով,  

➢ ՀՀ օրենսդրությամբ և Համալսարանի կողմից սահմանված կար-

գով ստանալու պետական, անվանական, ինչպես նաև իրավաբա-

նական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից նշանակված կրթա-

թոշակ, դրամաշնորհ, ինչպես նաև ուսանողական վարկ,  

➢ լիազոր մարմնի սահմանած կարգով անհրաժեշտության դեպ-

քում՝ ստանալու ակադեմիական արձակուրդ` մինչև մեկ տարի 

ժամկետով՝ բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

դեպքերի,  

➢ ուսուցման առկա ձևով ուսումնառության դեպքում տվյալ 

ուսումնական տարվա ընթացքում առնվազն երկու անգամ 

գտնվելու արձակուրդում` առնվազն յոթ շաբաթ ընդհանուր տևո-

ղությամբ,  

➢ սահմանված կարգով փոխադրվելու մեկ այլ բարձրագույն ուսու-

մնական հաստատություն` ներառյալ օտարերկրյա պետություն-

ների բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները,  

➢ ուսման բարձր առաջադիմության, հասարակական ակտիվու-

թյան և գիտահետազոտական աշխատանքներին մասնակցելու 

համար ստանալու բարոյական և (կամ) նյութական խրախու-

սանք` ՀՀ օրենսդրությամբ և Համալսարանի սահմանած կարգով: 
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Համալսարանի սովորողներն ունեն ՀՀ օրենսդրությամբ և իրավա-
կան ակտերով սահմանված այլ իրավունքներ:  

Կրթությունն ընդհատած նախկին ուսանողը ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով իրավունք ունի վերականգնվելու Համալսարա-

նում:  

Համալսարանի սովորողները պարտավոր են` 

➢ սահմանված ժամկետներում կատարել բոլոր ուսումնական առա-

ջադրանքները.  

➢ տիրապետել բարձր որակավորում ունեցող ապագա մասնագետի 

համար անհրաժեշտ գիտելիքներին, կարողություններին, կոմպե-

տենցիաներին և հմտություններին.  

➢ անշեղորեն կատարել Համալսարանի կանոնադրության, Համալ-

սարանի ներքին կարգապահական կանոնների, Համալսարանի 

էթիկայի և վարքագծի կանոնների, ներքին իրավական մյուս 

ակտերի պահանջները.  

➢ հաճախել ուսումնական ծրագրերով նախատեսված դասընթաց-

ներին.  

➢ հոգատար վերաբերվել Համալսարանի գույքին.  

➢ բարձր պահել Համալսարանի պատիվն ու հեղինակությունը, 

պահպանել հասարակական համակեցության և բարոյականութ-

յան նորմերը.  

➢ լինել կարգապահ, Համալսարանի բոլոր ուսումնական, ուսում-

նաարտադրական և այլ կառույցներում պահպանել մաքրություն.  

➢ հետևել բարոյական և էթիկական նորմերին, չխոչընդոտել աշխա-

տողներին և այլ սովորողներին՝ կատարելու իրենց պարտակա-

նությունները,  

➢ հարգել աշխատակիցների և սովորողների իրավունքները և ազա-

տությունները, անձի արժանապատվությունը,  

➢ կրել լիակատար նյութական պատասխանատվություն իր մեղքով 

Համալսարանին նյութական վնաս պատճառելու դեպքում:  

 

 

 

 

 
 

Դասասկզբից 10 րոպեից ավելի դասախոսի չներկայանալու 
դեպքում խմբի ավագը պարտավոր է այդ մասին հայտնել 

համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ: 
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Վճարովի հիմունքներով կրթություն ստացող ուսանողները 

պարտավոր են սահմանված ժամկետներում վճարել ուսման վարձը, 

ուսման վարձի ժամանակին չվճարելու դեպքում այդ ուսանողները 

կարող են հեռացվել Համալսարանից: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ԴԵՐՆ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

Խորհրդատուն կազմակերպում է որոշ թվով ուսանողների ողջ 

ուսումնական գործընթացը: Խորհրդատուն պետք է՝ 

✓ աջակցի ուսանողին անհատական կրթական ծրագրի ընտրու-

թյան 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,  

✓ մասնակցել ուսանողի ակադեմիական կարգավիճակի, առաջա-

դիմության քննարկման հանձնախմբերի աշխատանքներին,  

✓ կազմակերպել խմբային աշխատանք և միջխմբային համագոր-

ծակցություն,  

✓ կազմել ուսանողների անձնական տվյալների բազա 

 

Դասերին չմասնակցելու դեպքում սովորողը պարտավոր է 
չներկայացած օրվանից սկսած երեք աշխատանքային օրվա 
ընթացքում այդ մասին գրավոր տեղեկացնել համապատաս-

խան ֆակուլտետի դեկանին:  
Համալսարան հաճախելու առաջին իսկ օրը ներկայացնել 

բացակայությունը վավերացնող փաստաթղթերը: 
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ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ 

Բուհում կիրառվում է ուսումնական պարապմունքների հետևյալ 

ձևերը. 

ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 

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 Ձեզ շատ քիչ գիտելիք կտա, եթե Դուք համակ 

ուշադրությամբ չլսեք այն:  

Ուսումնական տարվա սկզբում ուսանողին տրվում է ուսումնա-

մեթոդական էլեկտրոնային նյութերը (նյութերը տեղադրված են 

onedrive.live.com էլեկտրոնային հարթակում, ուսանողին տրվում է այդ 

էլեկտրոնային հարթակի հղումը), 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: 

ՍԵՄԻՆԱՐ 

Ուսումնագործնական 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, կա-

տարել եզրակացություններ: Սեմինարը նաև միջոց է, որ դասախոսը 

վերահսկի ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը: 

Սեմինարին պատրաստվել անհրաժեշտ է հիմնական և 
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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:  

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 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: 

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐ  

Ուսանողները 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 անցկացվում է 3 փուլով: 

Աշխատանքին նախապատրաստումը պահանջում է համապատասխան 

գրականության խորը ուսումնասիրություն: Լաբորատոր 

աշխատանքների տետրում ուսանողը կատարում է տեսությանը հա-

մապատասխան գրառում, որից հետո դասախոսը ստուգում է դրանք, 

ապա անցնում են կատարման գործընթացին: Փորձն իրականացնելուց 

հետո արդյունքը գրանցում են, ապա կատարում համապատասխան 

եզրակացություն:  

ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
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Ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և 

մեթոդական ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական 

ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են՝ 

✓ Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր աշխատանքի 

ձևերից մեկն է, որտեղ ուսանողը շարադրում է որևէ հարցի կամ թեմայի 

էությունը` հենվելով գրական աղբյուրների վրա (դասագրքեր, ձեռնարկ-

ներ և այլն): 

✓ Գործարար խաղեր – պայմանական իրավիճակներում սոցիալ-

տնտեսական համակարգերի և մարդկանց մասնագիտական գործու-

նեության կառավարման գործընթացների նմանակեղծային մոդելա-

վորումն են` առաջացող հիմնախնդիրների ուսումնասիրման և լուծման 

նպատակով: 

✓ Էսսե  – արձակ ստեղծագործություն է` քննադատության և լրագ-

րության ժանրի որևէ խնդրի ազատ վերլուծություն: 

✓ Կլոր սեղան – ինքնուրույն աշխատանքի ձևին բնորոշ է թեմա-

տիկ բանավեճի համադրումը խմբային աշխատանքի հետ: 

✓ Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն – ուսանողների ակտիվ 

գործունեության կազմակերպման ամենաարդյունավետ և տարածված 

ձևերից մեկն է, որը զարգացնում է մասնագիտական և կեցությանը վե-

րաբերող տարբեր հարցերի վերլուծության կարողությունը: 

✓ Նախագծերի մեթոդ  – ուսումնաճանաչողական, ստեղծագոր-

ծական կամ խաղային համատեղ գործունեության տեսակ է, սովորող-

գործընկերների միջև, որոնք ունեն ընդհանուր նպատակ և համաձայնեց-

ված միջոցներ` ուղղված որևէ խնդրի լուծման կամ որոշակի արդյունքի 

ձևակերպման: 

✓ Հարցի նախապատրաստման մոդել – մոդելի իրագործման մե-

խանիզմը հետևյալն է. կամավորության սկզբունքով ընտրված ուսանողն 

իր նախընտրած հակիրճ ձևով նախապատրաստում է տվյալ առարկայից 
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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 համապա-

տասխանությունը տվյալ առարկայի բովանդակությանը: 

✓ Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաները կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` 

համացանցում անհրաժեշտ տեղեկատվության որոնման համար, երկ-

խոսություն համացանցում, թեմատիկ ցանցային էջերի օգտագործում: 

✓ Աշխատանքային տետր – նախատեսված է ուսանողների ինք-

նուրույն աշխատանքների համար և թույլ է տալիս գնահատել ուսումնա-

կան նյութի յուրացման աստիճանն ուսանողների կողմից: 

✓  Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ 

կատարած եզրակացությունների, ստացած արդյունքների ներկայացում 

ուսանողի կողմից: 

✓  Կուրսային աշխատանք – ուսումնահետազոտական աշխա-

տանքի ձևերից մեկն է և պարտադիր է բոլոր ուսանողների համար: 

✓  Հարցազրույց  – վերահսկողության միջոց, որը կազմակերպվում 

է որպես հատուկ զրույց դասավանդողի և ուսանողների միջև` կապված 

այնպիսի թեմայի հետ ինչպիսին կարգապահությունն է, և նախատես-

ված է հստակեցնել ուսանողների գիտելիքների շրջանակը կոնկրետ թե-

մայի, հարցի վերաբերյալ: 

✓ Թեստ – առաջադրանքների ստանդարտացված համակարգ է, 

որը թույլ է տալիս ավտոմատ ձևով չափել ուսանողների գիտելիքների և 

կարողությունների աստիճանը: 

✓ Կուրսային աշխատանք - Ուսումնահետազոտական աշխատան-

քի 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 կիսամյակնե-

րում (հեռակա բաժին): Մագիստրատուրայում կուրսային աշխատանք-

ները կատարվում են 2-րդ կիսամյակում (առկա, հեռակա բաժիններ): 
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ՊՐԱԿՏԻԿԱ 

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 գոր-

ծունեության միջև: Պրակտիկայի տեսակները, տևողությունը և ժամկետ-

ները որոշվում են ուսումնական պլանով` ըստ մասնագիտությունների:  

Ուսումնական պրակտիկայի նպատակն է յուրացված տեսական 

գիտելիքների ամրապնդումը, ուսանողների մասնագիտական կողմնո-

րոշումը, հմտությունների և կարողությունների ձեռքբերումը:  

Արտադրական պրակտիկայի նպատակն է յուրացված տեսական 

գիտելիքների ամրապնդումը և ուսանողների մոտ գործնական գործու-

նեության հիման վրա մասնագիտական հմտությունների ձևավորումը:  

Գիտամանկավարժական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել 

ուսանողների մոտ պրակտիկ գործունեության հմտություններ և 

հավաքագրել նյութեր ավարտական մասնագիտական աշխատանքի 

համար:  

Գիտահետազոտական պրակտիկայի նպատակն է աջակցել պը- 

րակտիկանտների գիտահետազոտական գործունեության զարգացմանը:  

 

 

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՏՈՒԳԱՐՔ 

Բուհում ուսանողի առաջադիմությունը ստուգելու հիմնական մի-

ջոցը համարվում է գնահատականը, որը նա ստանում է քննությունների 

և ստուգարքների ժամանակ, որոնք, որպես կանոն, հանձնվում են տա-

րին երկու անգամ՝ ձմեռային և ամառային քննաշրջանների ժամանակ: 

Ստուգարքը և քննությունն ուսանողի կիսամյակային աշխատան-

քի արդյունք է որևէ թեմատիկ դասընթացի կամ նրա մի մասի վերաբեր-

յալ: 
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Ստուգարքը որևէ թեմայի կամ դասընթացի մեծ բաժինների 

վերաբերյալ ուսանողի ստացած գիտելիքները ստուգելու և գնահատելու 

միջոց է, որոնց ուսուցման ընթացքում ուսանողը ձեռք է բերում գործնա-

կան գիտելիքներ: Ստուգարքն անց է կացնում այն դասախոս(ները), 

որոնք դասավանդել են այդ առարկան: 

Ստուգարքը ստանալու համար ուսանողը պետք է ուսումնական 

կիսամյակի ընթացքում կատարի ինքնուրույն աշխատանքները, 

պատրաստ ներկայանա բոլոր դասերին, ակտիվ մասնակցի 

սեմինարներին և գործնական աշխատանքներին, 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: Հակառակ դեպքում դասընթացը կգնահատվի 

«չստուգված»:  

 

 

 

 

 

 

Քննությունը գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների 

ստուգման տարբերակ է: Այն համակարգում է ուսանողների գիտական 

գիտելիքները, բարձրացնում նրանց պատասխանատվությունն ուսման 

նկատմամբ, ստուգում նրանց ապագա մասնագիտության նկատմամբ 

ունեցած մոտեցման լրջությունը: Առաձնացնում ենք քննության երկու 

տեսակ՝ միջանկյալ և հանրագումարային:  

 

Եթե ուսանողը ստացել է ստուգարքը, դասախոսը 

նրա ստուգման գրքույկում թվանշանի փոխարեն գրում է 

«ստուգված»: «Չստուգված» ստանալու պարագայում 
ուսանողին հնարավորություն է տրվում վերահանձնել 
ստուգարքը պարտքերի մարման շրջանում (2 անգամ): 
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Միջանկյալ քննություններն օգնում են ավելի փոքր բաժիններով 

յուրացնել նյութը: Միջանկյալ քննությունները կիսամյակի ընթացքում 

նշանակվում են 2 անգամ: Եթե միջանկյալ քննությունների ժամանակ 

ուսանողի հավաքած միջին գնահատականը իրեն բավարարում է, ապա 

ուսանողը կարող է չմասնակցել հանրագումարային քննությանը: Եթե 

ուսանողին չի գոհացնում իր միջին գնահատականը, նա կարող է 

վերջնական, հանրագումարային քննության ժամանակ պատասխանել 2 

ընթացիկ քննությունների մեջ ներառված բոլոր թեմաները՝ 

բարձրացնելով գնահատականը (հանրագումարային քննությունը, որ- 

պես կանոն, անցկացվում է բանավոր):  

Քննական առարկաները որոշվում են ուսումնական պլանի համա-

ձայն: Ուսանողն ուսուցման առաջին իսկ օրվանից պետք է իմանա, թե ո՞ր 

առարկաներից և ե՞րբ պետք է անցկացվեն քննությունները: Քննություն-

ների գրաֆիկը կազմվում է դեկանի կողմից շրջանից մեկ ամիս առաջ: 

 

 

 

 

 

Եթե ուսանողը ստացել է քննությունը՝ դասախոսը նրա ստուգ- 

ման գրքույկում «թվանշան»-ի սյունակում գրում է թվանշանը: Եթե ուսա- 

նողը չի ստանում քննությունը, ապա նրան հնարավորություն է տրվում 

վերահանձնել այն պարտքերի մարման շրջանում (2 անգամ): 

Պարտքերի մարման համար սահմանվում է երկու շրջան՝ ըստ 

ժամանակացույցի: Ժամանակացույցն ուսանողը ստանում է դեկանա- 

տից, որտեղ նշվում է քննության ներկայանալու օրը և ժամը: 

Ընթացիկ անբավարար առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանող-

ներին, բացառությամբ պարտադիր զինվորական ծառայությունից տար-

կետման իրավունքով ընդունված ուսանողների, իրավունք է վերապահ-

վում մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը, լրացնելու 

 

Քննական առարկաների քանակը կիսամյակի ընթացքում 

չպետք է գերազանցի 5-ը:  

Քննությունների միջև տևողությունը պետք է լինի                         

առնվազն 3 օր:    
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առավելագույնը 12 կրեդիտ կազմող ակադեմիական պարտքերը՝ վերա-

հանձնելով առարկաները ևս 2 անգամ կամ կրկնելով դրանք: 

 

 

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ 
 

Պատրաստել քննական նյութը՝ ուշադիր ուսումնասիրելով 

ուսումնական ծրագիրը: Առանձնացնել այն բաժինները, որոնք լավ է 

յուրացված, և, որոնք լավ չէ յուրացված: Դա կօգնի Ձեզ ճիշտ 

պլանավորել ժամանակը կրկնության համար և ուշադրություն դարձնել 

ավելի շատ այն բաժիններին, որոնք լավ չեք յուրացրել:  

 Կրկնությունը կարելի է սկսել ուշադիր կարդալով դասախո-

սական նյութը, հատուկ ուշադրություն դարձնելով հիմնական եզրակա-

ցություններին, գիտնականների տարբեր տեսակետներին տվյալ հարցի 

շուրջ: Ապա խորհուրդ է տրվում անցնել գրքի (դասագրքի) ընթերցմանը: 

Վերջում պետք է առանձնացնել պարտադիր կամ լրացուցիչ գրականու-

թյունից արված համառոտագրերի եզրակացությունները և 

յուրաքանչյուր հարցի համար կազմել համառոտ պլան, աղյուսակ, որով 

հնարավոր է համակարգել գիտելիքները: 

 

 

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 

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 ըն-

դունող ուսումնական հաստատությունում: Միաժամանակ նշվում են 
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ակադեմիական տարբերությունների մարման ժամկետների վերաբերյալ 

սովորողի պարտավորությունները: 

 

 

 

 

 

 

 

Հակառակ պարագայում ուսանողին առաջարկվում է փոխադրվել 

ավելի ցածր կիսամյակում կամ այլ հարակից մասնագիտությամբ 

սովորելու, որի դեպքում առարկայական անհամապատասխա- 

նությունների նշված պահանջը բավարարվում է:  

Տեղափոխվող ուսանողը սահմանված ժամկետում դիմում է ներ-

կայացնում ռեկտորին` համապատասխան խնդրանքով, հիմնավորված 

պատճառաբանությամբ: Ուսանողի տեղափոխությունը թույլատրվում է 

տվյալ մասնագիտության գծով, լիցենզիայով հատկացված ընդունելու-

թյան սահմանային տեղերի (ըստ ուսուցման ձևերի և որակավորման 

աստիճանների) շրջանակում: 

  

 

 

Ուսանողի տեղափոխությունը թույլատրվում է, եթե 

տեղափոխման պահին ուսումնառած ծրագրի և ընդունող 

ծրագրի բովանդակությունների տարբերությամբ 

պայմանավորված՝ առարկայական տարբերությունների 

թիվը չի գերազանցում 20 կրեդիտը: 

 



51 
 

 

 

 

Դիմումներն ընդունվում են տվյալ ուսումնական տարվա 
յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբին նախորդող և հաջորդող 2 
շաբաթների ընթացքում: 

 

 

ԶԵՂՉԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

ՎՊՀ-ում գործում է զեղչային համակարգ, որը նախատեսված է 

փոխհատուցելու (լրիվ կամ մասնակի) ուսանողի ուսման վճարը՝ ՀՀ պե-

տական 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 հա-

մաձայն «Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսա-

րան» հիմնադրամի ուսանողական նպաստների, պետական և անվանա-

կան կրթաթոշակների տրամադրման կարգի (կարգին մանրամասն կա-

րող եք ծանոթանալ այստեղ՝ http://www.vsu.am/karg/npast.pdf : 
ՎՊՀ-ն իրավասու է նաև սեփական և ՀՀ օրենսդրությամբ չարգել-

ված այլ միջոցների հաշվին սահմանելու անվանական կրթաթոշակներ: 

Անվանական կրթաթոշակը ֆինանսական խրախուսանք է, տրամա-

դրվում է ՎՊՀ-ում առկա ուսուցմամբ առնվազն 4 կիսամյակ անընդմեջ 

ուսումնառած, գերազանց առաջադիմություն ունեցած, ՎՊՀ-ի, ֆակուլ-

տետի ուսանողական, հասարակական աշխատանքերին ակտիվ մաս-

նակցություն 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 փոխհա-

տուցում են սոցիալապես կարիքավոր ուսանողների ուսման վճարը: 

Գործունեության թափանցիկությունն ու անաչառությունն ապահովելու 

համար բոլոր վարձավճարների փոխհատուցումը կատարվում է անկան-

խիկ՝ բանկային փոխանցումներով, իսկ ցուցակները փակցվում են բոլոր 

մուտքերին և ցուցատախտակներին՝ տեսանելի լինելու համար: 

 

 

 

Առաջին կուրսի, ուսանողները ուսման վճարի 

մասնակի փոխհատուցման իրավունքից կարող են օգտվել 

միայն 2-րդ կիսամյակից սկսած: 

http://www.vsu.am/karg/npast.pdf
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ՎՊՀ-ն իր միջոցների հաշվին, ուսանողական նպաստի ձևով, 
մասնակի փոխհատուցում է ներքոհիշյալ տարակարգերով 
ուսանողների ուսման վարձը՝ 
➢ սոցիալապես անապահով ընտանիքների ուսանողներ (ընտանիքի 

անապահովության միավորը՝ 25-30), 

➢ 18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 

ուսանողներին մինչև 23 տարին լրանալը, 

➢ 23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ /միածնող/ 

ուսանողներին, 

➢ մինչև 1 տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին, 

➢ 3 և ավելի անչափահաս կամ 3 և ավելի ուսանող երեխաներ 

ունեցող ընտանիքիների երեխաներին 

➢ 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում՝ հաշմանդամ 

ազատամարտիկ ծնող ունեցող մինչև 23 տարեկան 

ուսանողներին, 

➢ զորամասերում մարտական հերթապահություն իրականացնող 

պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության անցած 

ուսանողներին 

➢ վճարովի ուսուցման համակարգում 2 և ավելի ուսանող 

երեխաներ ունեցող ընտանիքներին ուսանողներից միայն 

մեկին, 

➢ հեռավոր լեռնային կամ սահմանամերձ գկուղերի բնակիչ 

ուսանողներին 

➢ ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված բարձր 

առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին (բակալավրիատում՝ 

4 կիսմայակ անընդմեջ գերազանցիկ ուսանող, 

մագիստրատուրայում՝ 2 կիսամյակ անընդմեջ գերազանցիկ 

ուսանող) 
 

Այլ կարգավիճակ ունեցողների համար տե՛ս. 
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ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ 

ՏԵՂԱԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Գլխավոր մասնաշենք: Առաջին հարկի լսրանների համարակա-

լումը սկսվում է 1-ով, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ հարկերի լսրանների համարակա-

լումը, համապատասխանաբար, սկսվում է 2-ով, 3-ով, 4-ով (համարա-

կալումը ձախից դեպի աջ): 
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Ֆիզիկամաթեմատիկական և Կենսաբանաքիմիական ֆակուլ-

տետները գտնվում են 2-րդ մասնաշենքում: 

Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի հատվածամասը բաղ-

կացած է 2 աստիճանավանդակից (Առաջինը գտնվում է ձախ հատվա-

ծում, երկրորդը՝ աջ (միայն առաջին աստիճանավանդակ)): Լսարանների 

համարակալումը իրականացվում է նույն սկզբունքով՝ ձախից դեպի աջ:  

 

 
Կենսաբանաքիմիական մասնաշենքը ամբողջապես գտնվում է 

աջակողմյան հատվածամասում: Լսարանները գտնվում են աջակողմյան 

1-ին հարկում և 2-րդ հարկում (միայն 2-րդ աստիճանավանդակ): 
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ՆՇՈՒՄՆԵՐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR կոդը բացելու համար անհրաժեշտ է ներբեռնել                                              

Сканер QR & штрих-кодов կամ QR code Creator բջջային հավելվածը:  

 

Հացսե՝ Ք. Վանաձոր, Միգրան Մեծի 36 

Կայքէջ՝ vsu.am 

Հարցերի համար դիմել Վանաձորի պետական համալսարանի 

Ուսումնամեթոդական վարչություն 
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