
«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

    

ՀավելվածՀավելվածՀավելվածՀավելված    

««««ՎանաձորիՎանաձորիՎանաձորիՎանաձորի    ՀՀՀՀ. . . . ԹումանյանիԹումանյանիԹումանյանիԹումանյանի    անվանանվանանվանանվան    

պետականպետականպետականպետական    համալսարանհամալսարանհամալսարանհամալսարան» » » » հիմնադրամհիմնադրամհիմնադրամհիմնադրամիիիի    

ռեկտորիռեկտորիռեկտորիռեկտորի    02.03.201702.03.201702.03.201702.03.2017թթթթ. . . . թիվթիվթիվթիվ    156156156156    ԼԼԼԼ////ԿԿԿԿ    հրամանիհրամանիհրամանիհրամանի    

    

    

    

    

    

ԲԱԼԱՅԻՆԲԱԼԱՅԻՆԲԱԼԱՅԻՆԲԱԼԱՅԻՆ----ՌԵՅԹԻՆԳԱՅԻՆՌԵՅԹԻՆԳԱՅԻՆՌԵՅԹԻՆԳԱՅԻՆՌԵՅԹԻՆԳԱՅԻՆ    ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ    

    ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ    ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ    ՍՏՈՒԳՄԱՆՍՏՈՒԳՄԱՆՍՏՈՒԳՄԱՆՍՏՈՒԳՄԱՆ, , , , ԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆ        

ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՀԱՇՎԱՌՄԱՆՀԱՇՎԱՌՄԱՆՀԱՇՎԱՌՄԱՆՀԱՇՎԱՌՄԱՆ    ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 

    

    

    

 

 

Ընդունված է ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից 

Արձանագրություն թիվ 1 23.02.2017թ. 

 

 

    

 

Վանաձոր 

2017թ. 



I. I. I. I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸՆԴՀԱՆՈՒՐ    ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԴՐՈՒՅԹՆԵՐԴՐՈՒՅԹՆԵՐԴՐՈՒՅԹՆԵՐ    

1. Բոլոնիայի գործընթացին ինտեգրումը ենթադրում է տարբերակված աստիճաններով 

(բակալավրիատ, մագիստրատուրա, հետբուհական գիտակրթական) բարձրագույն կրթական 

համակարգի առկայություն` յուրաքանչյուր փուլում ավելի ճկուն, դասախոսի և ուսանողի 

ակադեմիական ազատություններին նպաստող ուսումնական գործընթացների կիրառմամբ: 

Մասնավորապես, ուսանողը հնարավորություն է ստանում ակտիվորեն մասնակցելու իր 

անհատական ուսումնական պլանի կազմմանը, հետևաբար և իր` որպես մասնագետի 

կայացմանը, իսկ դասախոսը` ընտրելու դասավանդման այնպիսի մեթոդներ և միջոցներ, որոնք 

ապահովում են ուսումնական գործընթացի բարձր որակ: 

Ուսումնական գործընթացում բարեփոխումների իրականացման համար կարևորվում է 

ակադեմիական կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման և գիտելիքների գնահատման 

բազմագործոնային համակարգերի ներդրումը, որոնք ենթադրում են մի շարք 

փոփոխությունների իրականացում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման գործում` 

էապես նպաստելով ուսանողների ակադեմիական ազատությանը: 

2. Սույն կանոնակարգը հիմնվում է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական 

մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքների, «ՀՀ բարձրագույն կրթության 

համակարգում կրեդիտային համակարգի ներդրման մասին» ՀՀ կառավարության 2005 թ. 

դեկտեմբերի 22-ի թիվ 2307-Ն որոշման, ՀՀ ԿԳ նախարարի 2007թ. հունիսի 9-ի թիվ 588-Ա/Ք 

հրամանով հաստատված «Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսումնական 

գործընթացի կրեդիտային համակարգով կազմակերպման օրինակելի կարգ»-ի, «Ուսումնական 

ծրագրերի (պլանների) կրեդիտային հենքով վերակառուցման և կրթական մոդուլներին 

կրեդիտների հատկացման մեթոդական ուղեցույց»-ի և ՀՀ ԿԳՆ հրահանգչական նամակների 

վրա: 

3. Կանոնակարգի դրույթները գործողության մեջ են դրվում Համալսարանի գիտական 

խորհրդում հաստատման օրից և նույն ժամանակից ուժը կորցրած է ճանաչվում «Բալային-

ռեյթինգային համակարգով ուսանողների գիտելիքների ստուգման, գնահատման և 

հաշվառման կանոնակարգ»-ը (ընդունված Համալսարանի գիտական խորհրդում 30.03.2015թ.): 

 

 

II. II. II. II. ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ    ՍՏՈՒԳՄԱՆՍՏՈՒԳՄԱՆՍՏՈՒԳՄԱՆՍՏՈՒԳՄԱՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆ    ՀԱՄԱԿԱՐԳԸՀԱՄԱԿԱՐԳԸՀԱՄԱԿԱՐԳԸՀԱՄԱԿԱՐԳԸ    

4. Համակարգի հիմնադրույթները. 

Համալսարանում գործում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի 

ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման բազմագործոնային 

համակարգ, որի կիրարկման հիմնական նպատակներն են` 

ա) ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների անընդհատ ստուգման և գնահատման 

օգնությամբ կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային գործընթաց, խթանել 

ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը և բարելավել դասահաճախումները, 

բ) անհատական առաջադրանքների, ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների 

(ստուգարքների և քննությունների), ուսումնական գործընթացի այլ բաղադրիչների 



հաշվառման օգնությամբ ապահովել ուսանողի գիտելիքների և կարողությունների 

արդյունարար գնահատման արժանահավատությունն ու օբյեկտիվությունը: 

5. Ստուգարքներին և քննություններին ուսանողի պատրաստվածության մակարդակին 

ներկայացվող պահանջները պետք է ապահովեն գիտելիքների համակողմանի ստուգումը, 

ապագա մասնագետի մասնագիտական հմտությունների և կարողությունների գնահատումը` 

համաձայն մասնագիտական համապատասխան կրթական չափորոշիչի: 

6. Հանրագումարային ստուգումները (քննությունները և ստուգարքները) նպատակ ունեն 

գնահատելու տվյալ կիսամյակում ուսանողի ստացած տեսական և գործնական գիտելիքները, 

դրանց կայունությունը, ուսանողի ստեղծագործական մտածողության զարգացումը,    

ինքնուրույն աշխատանքի հմտությունների ձեռքբերումը, ստացած գիտելիքների համադրումը 

և դրանց կիրառումը գործնական խնդիրների լուծման ժամանակ: 

7. Ընթացիկ ստուգումը կիսամյակի ընթացքում դասընթացի ուսումնասիրված բաժինների 

յուրացման մակարդակի ստուգման և գնահատման ձև է, որի կիրառումը` 

ա) նպաստում է առարկայից առավել կայուն գիտելիքների տիրապետմանըª կիսամյակի   

ընթացքում ուսանողի անընդհատ  և համաչափ աշխատանքի միջոցով, 

բ) դյուրացնում է հմտությունների և կարողությունների ձեռքբերման գործընթացը` 

հնարավորություն ընձեռելով ուսանողին դասընթացը հանձնելու մաս առ մաս,  

գ) բարձրացնում է ուսանողի ուսումնական կարգապահությունը: 

8.  Յուրաքանչյուր կիսամյակում ընթացիկ ստուգումների, ստուգարքների և քննությունների 

անցկացման ժամկետները որոշվում են ըստ ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի: 

9. Ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների կազմակերպման, անցկացման և ամփոփման, 

ինչպես նաև ուսանողների վարկանիշների հաշվառման աշխատանքները կատարվում են 

համապատասխան դեկանատների կողմից: 

10. Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը իրականացվում են հետևյալ բաղադրիչներով` 

ա) ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի գնահատում 

դասահաճախումների հաշվառման միջոցով, 

բ) գործնական (սեմինար) և  լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի մասնակցության, 
պարապմունքների ընթացքում նրա ակտիվության և հմտությունների հաշվառում և 

գնահատում, 

գ) ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական առաջադրանքների) հաշվառում- 

գնահատում, 

դ) կրթական մոդուլի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ առաջադրանքների    

կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ 

և հանրագումարային քննություններ կամ ստուգարքներ), 

ե) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի, 

անհատական առաջադրանքների, գործնական (սեմինար) և  լաբորատոր աշխատանքներին 

ուսանողի ակտիվության, հմտությունների և կարողությունների գնահատման, ընթացիկ և 



հանրագումարային գնահատումների հիման վրա դասընթացի (կրթական մոդուլի) 

արդյունարար գնահատականի ձևավորում: 

 

III. III. III. III. ԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆ    ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ    

11. Ելնելով մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների բնույթից, 

աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով 

դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական կարողությունների և 

հմտությունների ձևավորման գործում` դասընթացներն ըստ անփոփիչ  ստուգման 

կազմակերպման ձևի լինում են. 

ա) քննությամբ ավարտվող  դասընթացներ,  

բ)  ստուգարքով ավարտվող  դասընթացներ:     

Տվյալ մասնագիտության դասընթացներից ուսանողների գիտելիքների, մասնագիտական 

կարողությունների և հմտությունների ստուգման ձևերը  ամրագրվում են մասնագիտության 

ուսումնամեթոդական փաթեթում: 

12. Քննություններով ավարտվող առարկաների ցանկը որոշում է տվյալ ֆակուլտետի 

գիտական խորհուրդը: 

13. Քննությամբ ավարտվող դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող  

հանրագումարային քննության (այսուհետ` Հանրագումարային քննություն) հետ մեկտեղ 

նախատեսում է 2 ընթացիկ քննություն (ըստ աշխատանքային պլանի): Ընթացիկ քննությունը, 

որպես կանոն, անցկացվում է գրավոր (ուսանողների կամ տվյալ առարկայի դասախոսի 

հիմնավորված առաջարկությամբ և ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ կարող է 

անցկացվել նաև գրավոր-բանավոր ձևով): 

13.1. Սահմանվում են ընթացիկ քննության առաջադրանքի հետևյալ ձևերըª հարցաշար, թեսթ, 

ստուգողական աշխատանք, վերջիններիս զուգակցում կամ ստեղծագործական աշխատանք: 

13.2. Ընթացիկ գրավոր քննության առաջադրանքի առնվազն 8 միավորով գնահատվող 

հատվածը, որպես կանոն, կազմվում է թեսթային առաջադրանքի տեսքով: 

13.3. Հանրագումարային քննության ձևը (գրավոր, բանավոր կամ գրավոր - բանավոր) 
դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի առաջարկությամբ հաստատում է ֆակուլտետի 

գիտական խորհուրդը յուրաքանչյուր տարվա փետրվար ամսին` հաջորդ ուսումնական 

տարվա համար: 

14. Ստուգարքով եզրափակվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի ընթացքում 

ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2-4 ընթացիկ ստուգումների և մյուս 

բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով ամփոփվող ստուգարքով: 

15. Ընթացիկ ստուգումներն անցկացվում են կարճ հարցումների, փոքրածավալ 

գրավոր/ստուգողական աշխատանքների և նման կարգի այլ հանձնարարությունների 

կատարողականի ստուգման միջոցով: Ընթացիկ ստուգման ձևը (գրավոր, բանավոր կամ 

գրավոր-բանավոր) դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի առաջարկությամբ հաստատում է 



ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը յուրաքանչյուր տարվա փետրվար ամսին` հաջորդ 

ուսումնական տարվա համար: 

16. Ուսումնական պլանով նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների արդյունքների 

ամփոփման ու ներկայացման ձևը հաստատվում է համապատասխան ամբիոնում: 

Ուսանողները լաբորատոր աշխատանքները կատարում են տվյալ դասընթացը վարող 

դասախոսի անմիջական ղեկավարությամբ և հսկողությամբ: 

17. Քննությամբ ավարտվող դասընթացից (կրթական մոդուլից) ուսանողի ստացած 

արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գքնն.) ձևավորվում է ըստ հետևյալ 

բաղադրամասերի. 

17.1. 17.1. 17.1. 17.1. ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    լսարանայինլսարանայինլսարանայինլսարանային    պարապմունքներինպարապմունքներինպարապմունքներինպարապմունքներին    ուսանողիուսանողիուսանողիուսանողի    մասնակցությանմասնակցությանմասնակցությանմասնակցության    աստիճանիցաստիճանիցաստիճանիցաստիճանից` ` ` ` 

ԳԳԳԳ1111::::    

17.1.1. Լսարանային պարապմունքներին լիարժեք մասնակցության դեպքում ուսանողը 

վաստակում է  5 միավոր - դասախոսություններին հաճախելու համար, իսկ 15 միավոր - 

գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքներին հաճախելու համար (հավելված 1): 

17.1.2. Լսարանային պարապմունքներին հաճախումները որոշվում են համաձայն հետևյալ 

հաշվարկի. 

ՀՄ=Դ+Գ, 

որտեղª  

ՀՄ - հաճախումներին  հատկացվող միավորը, 

Դ - դասախոսությունների մասնակցությանը  միավորը,  

Գ - գործնական (սեմինար, լաբորատոր) պարապմունքների մասնակցությանը  միավորն են: 

17.1.3. Լսարանային պարապմունքներին 50% և ցածր հաճախումների դեպքում 

մասնակցության համար միավոր չի հատկացվում: 

17.1.4. Դասընթացի լսարանային պարապմունքների հաճախումների համար հատկացվող 

միավորը որոշվում է ըստ հաճախումների քանակի և համարժեք տոկոսի (հավելված 1): 

17.1.5. Լսարանային պարապմունքներին և պրակտիկաներին ուսանողների հաճախումները 

դասամատյանում գրանցում է դասախոսը կամ խմբի (կուրսի) ավագը այդ աշխատանքները 

վարող դասախոսի (պրակտիկայի ղեկավարի) հսկողությամբ: Յուրաքանչյուր շաբաթվա 

վերջում խմբի խորհրդատուն ամփոփում է հաճախումների արդյունքները դասամատյանում:   

17.1.6. Տվյալ առարկայի դասընթացից անհարգելի բացակայությունների և (կամ) ցածր 

առաջադիմության դեպքում ուսանողը յուրաքանչյուր ամսվա վերջում ակադեմիական 

խորհրդատուի կամ դեկանի կողմից ստանում է նախազգուշացում, ինչն ուսանողի 

ստորագրությամբ գրանցվում է հաշվառման մատյանում: 

17.1.7. Տվյալ ամսվա ընթացքում համապատասխան փաստաթղթով վավերացված հարգելի 

բացակայություններ ունեցող ուսանողների համար դեկանատի գրավոր թույլտվությամբ 

ամբիոնը կազմակերպում է չկատարած լաբորատոր աշխատանքների անցկացում և 



գործնական  (սեմինար) աշխատանքների խորհրդատվություն:  Այդ դասաժամերին 

ուսանողների մասնակցության դրական արդյունքների դեպքում բացթողումները համարվում 

են լրացված և ամրագրվում են մատյանում: 

17.1.8. Կիսամյակում դասընթացի լսարանային պարապմունքների մասնակցությանը  

համապատասխան միավորը գրանցվում է ամփոփիչ գնահատման տեղեկագրում: 

17.2. 17.2. 17.2. 17.2. ԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույն        կատարվողկատարվողկատարվողկատարվող    աշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքների    ((((անհատականանհատականանհատականանհատական    առաջադրանքներիառաջադրանքներիառաջադրանքներիառաջադրանքների)   )   )   )   

գնահատումիցգնահատումիցգնահատումիցգնահատումից` ` ` ` ԳԳԳԳ2222, , , , որինորինորինորին    հատկացվումհատկացվումհատկացվումհատկացվում    էէէէ    առավելագույնըառավելագույնըառավելագույնըառավելագույնը    10 10 10 10 միավորմիավորմիավորմիավոր::::    

17.2.1. Ինքնուրույն աշխատանքի ձևերից ենª ռեֆերատը, անհատական տնային 

առաջադրանքները, հանձնարարված մասնագիտական գրականության մշակումները, 

արտալսարանային ընթերցանությունը, թեմատիկ զեկուցումների նախապատրաստումը և 

այլն1: 

17.2.2. Կիսամյակի ընթացքում յուրաքանչյուր դասընթացից կարող են հանձնարարվել 

առնվազն 2 անհատական առաջադրանքներ:  

17.2.3. Եթե ինքնուրույն աշխատանքը (անհատական առաջադրանքը)  նշանակված 

ժամանակահատվածում կատարված է և ուսանողը կարողանում է այն ներկայացնել,  ապա 

աշխատանքը գնահատվում է դրական (8-20 միավոր): 

17.2.4. Բոլոր առաջադրանքների դրական գնահատականների (8-20) միջինի դեպքում 
տեղեկագրում համապատասխանաբար նշվում է գնահատականը: 8-ից ցածր արդյունքի 
դեպքում տեղեկագրում գրվում է զրո: Հանրագումարային միավորի հաշվարկման ժամանակ  
դրական գնահատված ինքնուրույն աշխատանքների համար տրվում է 10 միավոր: 

17.2.5. Ինքնուրույն աշխատանքի (անհատական առաջադրանքների) գնահատականները     

նշանակվում են մատյանում և տեղեկագրում: 

17.3. 17.3. 17.3. 17.3. ԳործնականԳործնականԳործնականԳործնական    ևևևև////կամկամկամկամ    սեմինարսեմինարսեմինարսեմինար    ուուուու    լաբորատորլաբորատորլաբորատորլաբորատոր    աշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքների    անցկացմաննանցկացմաննանցկացմաննանցկացմանն    ուսանողիուսանողիուսանողիուսանողի    

մասնակցությունիցմասնակցությունիցմասնակցությունիցմասնակցությունից    ևևևև    պարապմունքներիպարապմունքներիպարապմունքներիպարապմունքների    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    նրանրանրանրա    ակտիվությունիցակտիվությունիցակտիվությունիցակտիվությունից        ((((ԳԳԳԳ3), 3), 3), 3), որըորըորըորը    

գնահատվումգնահատվումգնահատվումգնահատվում    էէէէ    առավելագույնըառավելագույնըառավելագույնըառավելագույնը    20 20 20 20 միավորմիավորմիավորմիավոր::::    

17.3.1. Նշված պարապմունքները կրթական գործընթացի կարևորագույն տարրերից են, որոնց 

անցկացմանը ուսանողի մասնակցությունը և ակտիվությունը գնահատվում է դասախոսի 

կողմից և արձանագրվում է դասամատյանում: 

17.3.2. Կիսամյակում դասընթացի գործնական (սեմինար) ու լաբորատոր աշխատանքներին 

ուսանողների մասնակցության և ակտիվության գնահատման արդյունքների միջինը գրանցվում 

է ամփոփիչ գնահատման տեղեկագրում: 

17.3.3. Դրական (8 և ավելի) գնահատականների միջինի դեպքում տեղեկագրում 

համապատասխանաբար նշվում է գնահատականը, իսկ 8-ից ցածր արդյունքի դեպքում  

տեղեկագրում գրվում է զրո : Հանրագումարային միավորի հաշվարկման ժամանակ  դրական 
գնահատված գործնական և/կամ սեմինար ու լաբորատոր աշխատանքների  համար տրվում է 

20 միավոր: 

                                                
1 Տե′ս «Ուսանողների արտալսարանային ինքնուրույն աշխատանքների կազմակերպման և կատարման կարգ», 
հաստատված Համալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ (15.03.2013թ.) 



17.4. 17.4. 17.4. 17.4. ՈւսուցանվողՈւսուցանվողՈւսուցանվողՈւսուցանվող    նյութինյութինյութինյութի` ` ` ` ուսանողիուսանողիուսանողիուսանողի    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից    տեսությանտեսությանտեսությանտեսության    յուրացմանյուրացմանյուրացմանյուրացման    աստիճանիաստիճանիաստիճանիաստիճանի    ստուգմանստուգմանստուգմանստուգման    

նպատակովնպատակովնպատակովնպատակով    անցկացվողանցկացվողանցկացվողանցկացվող    2 2 2 2 ընթացիկընթացիկընթացիկընթացիկ    դրականդրականդրականդրական    (8 (8 (8 (8 ևևևև    բարձրբարձրբարձրբարձր) ) ) ) գնահատվածգնահատվածգնահատվածգնահատված    քննություններիքննություններիքննություններիքննությունների    միջինմիջինմիջինմիջին    

գնահատականիգնահատականիգնահատականիգնահատականի    կամկամկամկամ    քննությանքննությանքննությանքննության    ընթացքումընթացքումընթացքումընթացքում    այդայդայդայդ    միջինիմիջինիմիջինիմիջինի    բարձրացվածբարձրացվածբարձրացվածբարձրացված    արդյունքիցարդյունքիցարդյունքիցարդյունքից    ((((ԳԳԳԳ4):4):4):4):    

17.4.1. Ընթացիկ քննությունների դրական գնահատականների միջինը հաշվի է առնվում, եթե 

ուսանողի գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքները գնահատված են դրական: 

17.4.2. Տվյալ դասընթացի ընթացիկ քննություն(ներ)ից 8-ից ցածր միավոր ստացած կամ 

ընթացիկ քննությանը չներկայացած ուսանողը հնարավորություն է ստանում այն 

(վերա)հանձնելու հանրագումարային քննության օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա 

ընթացքում: 

17.4.3. Բանավոր քննության  թույլատրվում են այն ուսանողները, որոնք գրաֆիկով 

նշանակված ժամկետներում դրական գնահատականներով հանձնել են տվյալ դասընթացի 

ընթացիկ քննությունները և ակնկալում են դրական գնահատված մասերի համապատասխան 

գնահատականի բարձրացում (հանրագումարային քննության նախորդ օրը ընթացիկ 

քննություն(ներ)ը հանձնած ուսանողը հանրագումարային քննության չի թույլատրվում): 

17.4.4. Քննությունները գնահատվում են առավելագույնը 20 միավորով: Վերջնական 

գնահատման ժամանակ քննությունների գնահատականը կլորացվում է: 

17.4.5. Ընթացիկ և հանրագումարային քննությունների արդյունքները գրանցվում են 

քննությունների տեղեկագրում: 

17.5. 17.5. 17.5. 17.5. ՈւսանողիՈւսանողիՈւսանողիՈւսանողի` ` ` ` գիտելիքներիգիտելիքներիգիտելիքներիգիտելիքների    կիրառությանկիրառությանկիրառությանկիրառության    գործնականգործնականգործնականգործնական    հմտություններիցհմտություններիցհմտություններիցհմտություններից    ((((ԳԳԳԳ5555), ), ), ), որըորըորըորը            

գնահատվումգնահատվումգնահատվումգնահատվում    էէէէ    1111----10 10 10 10 միավորներովմիավորներովմիավորներովմիավորներով, , , , եթեեթեեթեեթե    ուսանողըուսանողըուսանողըուսանողը    հանձնելհանձնելհանձնելհանձնել    էէէէ    քննություննքննություննքննություննքննությունն    ուուուու    գործնականգործնականգործնականգործնական    

((((սեմինարսեմինարսեմինարսեմինար, , , , լաբորատորլաբորատորլաբորատորլաբորատոր) ) ) ) աշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքները    գնահատվելգնահատվելգնահատվելգնահատվել    ենենենեն    11111111----20 20 20 20 միավորներովմիավորներովմիավորներովմիավորներով    ևևևև            ինքնուրույնինքնուրույնինքնուրույնինքնուրույն    

կատարվողկատարվողկատարվողկատարվող    աշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքներըաշխատանքները    ((((անհատականանհատականանհատականանհատական    առաջադրանքներըառաջադրանքներըառաջադրանքներըառաջադրանքները) ) ) ) գնահատվելգնահատվելգնահատվելգնահատվել    ենենենեն    դրականդրականդրականդրական    

((((կախվածկախվածկախվածկախված    դասընթացիդասընթացիդասընթացիդասընթացի    բնույթիցբնույթիցբնույթիցբնույթից` ` ` ` ամբիոնիամբիոնիամբիոնիամբիոնի    որոշմամբորոշմամբորոշմամբորոշմամբ, , , , առաջնայինըառաջնայինըառաջնայինըառաջնայինը    կարողկարողկարողկարող    էէէէ    լինելլինելլինելլինել        ինքնուրույնինքնուրույնինքնուրույնինքնուրույն    

կատարվողկատարվողկատարվողկատարվող    աշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքներիաշխատանքների    11111111----20 20 20 20 միավորըմիավորըմիավորըմիավորը):):):):    

17.5.1. 10-ից բարձր  գնահատականի դեպքում գործնական կարողությունների համար տրվում 

է 10-ը գերազանցող միավորներին հավասար միավոր:   

17.6.17.6.17.6.17.6.    ՏվյալՏվյալՏվյալՏվյալ    դասընթացիդասընթացիդասընթացիդասընթացի    ((((կրթականկրթականկրթականկրթական    մոդուլիմոդուլիմոդուլիմոդուլի) ) ) ) ուսուցմանուսուցմանուսուցմանուսուցման    արդյունքումարդյունքումարդյունքումարդյունքում    ուսանողիուսանողիուսանողիուսանողի    ձեռքձեռքձեռքձեռք    բերածբերածբերածբերած    

կարողություններիկարողություններիկարողություններիկարողությունների    գնահատումիցգնահատումիցգնահատումիցգնահատումից    ((((ԳԳԳԳ6666), ), ), ), որինորինորինորին    հատկացվումհատկացվումհատկացվումհատկացվում    էէէէ    առավելագույնըառավելագույնըառավելագույնըառավելագույնը    20 20 20 20 միավորմիավորմիավորմիավոր::::    

17.6.1.    Ուսանողի ձեռք բերած կարողությունները գնահատվում են 8-20 միավորներով 

(քննության միավորին համարժեք), եթե ուսանողը հանձնել է քննությունը, գործնական 

(սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքները գնահատվել են դրական, ինքնուրույն կատարվող 

աշխատանքները (անհատական առաջադրանքները) գնահատվել են դրական:     

18. Դասընթացի (կրթական մոդուլի) հանրագումարային միավորը (գնահատականը)   

հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների 

գումար` 
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19. Ստուգարքով ավարտվող դասընթացից (կրթական մոդուլից) ուսանողի ստացած 

հանրագումարային/կիսամյակային միավորը (գնահատականը) (Գստ.) ձևավորվում է 

կիսամյակի ընթացքում ըստ հետևյալ բաղադրամասերի` 

19.1. դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության 

աստիճանից` Գ1, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը վաստակում է 20 միավոր 

(տես 17.1. կետը).          

19.2. ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական առաջադրանքների) 

գնահատումից` Գ2, որին հատկացվում է 10 միավոր (տես 17.2 կետը). 

19.3. գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի մասնակցությունից 

և  ակտիվությունից (Գ3), որին տրվում է 20 միավոր (տես 17.3 կետը).  

19.4. ուսանողի կողմից ուսուցանվող նյութի յուրացման աստիճանի ստուգման, ձեռքբերված 

գործնական հմտությունների ու կարողությունների գնահատման նպատակով  անցկացվող  2-4  

ընթացիկ  ստուգումների դրական  գնահատականների (8 և բարձր) արդյունքների միջին 

գնահատականից (Գ4): 

20. Ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 20 բալանոց համակարգով: 

Ստուգման արդյունքները գրանցվում են ստուգարքների տեղեկագրում: 

21. Տվյալ դասընթացի (կրթական մոդուլի) ուսուցման ընթացքում ուսանողի ձեռքբերած 

հմտությունների (Գ5) և կարողությունների (Գ6) գնահատումից: Այս դեպքում նորից 

հմտություններն ու կարողությունները արժևորվում են  տեսական և գործնական գիտելիքների 

դրական գնահատման դեպքում (տես 17.5 և 17.6 կետերը): 

22.  Դասընթացի (կրթական մոդուլի) ընդհանուր միավորը (գնահատականը) հաշվարկվում է 

որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար` 

ԳստԳստԳստԳստ. = . = . = . = ԳԳԳԳ1111    ++++ԳԳԳԳ2222+ + + + ԳԳԳԳ3333+ + + + ԳԳԳԳ4444+ + + + ԳԳԳԳ5555    ++++ԳԳԳԳ6666    

23. Ընթացիկ քննություններից կամ ստուգումներից չառաջադիմող ուսանողների հետ 

ամբիոնները պարտավոր են անցկացնել լրացուցիչ  և (կամ) անհատական պարապմունքներ` 

ըստ ժամանակացույցի:  

24.  Կուրսային աշխատանքի կազմակերպումը, գնահատումը կարգավորվում է «ՎՊՀ 

բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով կուրսային աշխատանքների 

կազմակերպման, կատարման և գնահատման կարգ»-ով: 

25. Պրակտիկան գնահատվում է քննության ձևով` 100 միավորանոց սանդղակով` ըստ 

մասնագիտական կրթական ծրագրի կողմից սահմանված չափանիշների: Ուսումնական կամ 

արտադրական պրակտիկաների կազմակերպումը, գնահատումը կարգավորվում է 

«Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպման և 
անցկացման կարգ»-ով (ընդունված Համալսարանի գիտական խորհրդում, 25.02.2016թ.), 

«Համալսարանի մագիստրոսական ծրագրով մանկավարժական (գիտամանկավարժական) 

պրակտիկայի կազմակերպման, անցկացման, արդյունքների գնահատման կանոնակարգ»-ով  

(ընդունված Համալսարանի գիտական խորհրդում, 25.02.2016թ.), «Համալսարանի 



մագիստրատուրայի ուսանողների գիտահետազոտական պրակտիկայի կազմակերպման և 

անցկացման կարգ»-ով (ընդունված Համալսարանի գիտական խորհրդում, 25.02.2016թ.): 

26. Ամփոփիչ ատեստավորումն իրականացվում է համաձայն  «Հայաստանի Հանրապետության 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ 

ատեստավորման անցկացման մասին» կարգի (հաստատված ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարի 2011 թ. հոկտեմբերի 31-ի N 1197-Ն հրամանով): 

 

IV. IV. IV. IV. ԿԻՐԱՐԿՄԱՆԿԻՐԱՐԿՄԱՆԿԻՐԱՐԿՄԱՆԿԻՐԱՐԿՄԱՆ    ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

27. Ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների ենթակա ուսումնական նյութի 

բովանդակությունը, ստուգումների ձևերը, հարցաշարերը, թեսթային կամ այլ 

առաջադրանքները և ստուգումների անցկացման ժամանակացույցը, ինչպես նաև գնահատման 

մեթոդներն ու չափանիշներն ուսանողներին տրամադրվում են նախապես (կիսամյակի 

առաջին 2 շաբաթվա  ընթացքում): Գրավոր ստուգման տարբերակում յուրաքանչյուր հարցի 

համար պետք է նշվի գնահատման առավելագույն միավորը, իսկ առաջադրանքի ծավալը 

համապատասխանի հատկացվող ժամանակահատվածին (ընթացիկ քննության համար` 

առնվազն 120 րոպե): Ընթացիկ քննության հարցատոմսը պետք է պարունակի առնվազն 8-

միավորանոց թեստային առաջադրանք: 

28.  Ընթացիկ քննությունների ու ստուգումների, ստուգարքների ու քննությունների 

ժամանակացույցերը կազմվում են ֆակուլտետներում, ներկայացվում ուսումնամեթոդական 

վարչություն  և հաստատվում ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի կողմից:   

29. Արգելվում է առանց ռեկտորատի թույլտվության և ուսանողների համաձայնության 

քննության վաղաժամկետ ընդունումը կամ հետաձգումը: 

30. Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ըստ հաստատված ժամանակացույցի: 

31. Ընթացիկ քննության օրերին ուսանողներն ազատվում են այդ օրվա դասերից:                   

32. Ստուգարքով ավարտվող առարկայի ընթացիկ ստուգումներն անցկացվում են 

ստուգումների թվով համամասնորեն բաժանված ժամանականահատվածներում: Ընթացիկ 

ստուգումն անցկացվում է տվյալ առարկան դասավանդող դասախոսի կողմից` դասացուցակով 

առարկային հատկացված ժամերին (ուսանողը դասերից չի ազատվում): 

33. Ընթացիկ քննության կամ ստուգման քննարկումն անցկացվում է դասերից հետո` 

անհատական աշխատանքների համար նախատեսված ժամերի շրջանակում` առարկան 

դասավանդող դասախոսի կամ ամբիոնի որոշմամբ` նույն առարկան դասավանդող այլ 

դասախոսի կողմից` ստուգմանը հաջորդող աշխատանքային երկու օրվա ընթացքում: 

34. Գրավոր ստուգման արդյունքները վերջնական ամփոփումից հետո գրանցվում են 

համապատասխան տեղեկագրում (արդյունքները փակցվում են ի տես բոլորի): 

35. Հետագա մեկ օրվա ընթացքում ուսանողն իրավունք ունի որոշակի հարց(եր)ի գնահատումը 

բողոքարկելու նպատակով գրավոր դիմելու դեկանին, որը համապատասխան ամբիոնի վարիչի 

հետ կազմակերպում է բողոքի քննարկումը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:  



36. Քննարկման արդյունքի մասին կազմվում է արձանագրություն, որը կցվում է տեղեկագրին: 

37. Ընթացիկ կամ հանրագումարային ստուգմանը (ստուգարքին, քննությանը) դասախոսի 

բացակայության դեպքում ստուգումն իրականացվում է դեկանի գրավոր կարգադրությամբ` 

ըստ ամբիոնի վարիչի առաջարկի (այլ դասախոսի կամ հանձնաժողով):  

38. Ընթացիկ ստուգումից բացակայության դեպքում լրացուցիչ ստուգում չի կազմակերպվում և 
մատյանում գրանցվում է «Չներկայացած»: Ուսանողը այն վերահանձնում է ստուգարքների 

համար նախատեսված շաբաթվա ընթացքում: 

 

V. V. V. V. ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ    ԱՄՓՈՓՈՒՄԸԱՄՓՈՓՈՒՄԸԱՄՓՈՓՈՒՄԸԱՄՓՈՓՈՒՄԸ    

39. Ստուգարքներն ամփոփվում են յուրաքանչյուր կիսամյակի ուսումնական 

պարապմունքների վերջին շաբաթվա ընթացքում: 

40. Ուսումնական պարապմունքների նախավերջին շաբաթվա ընթացքում իրականացվում է 

բաց թողնված դասերի լրացում: Նախավերջին շաբաթում, ըստ հաստատված ժամանակցույցի, 

լրացվում են բաց թողած լաբորատոր, գործնական-սեմինար պարապմունքները2: 

41. Եթե ուսանողը հանձնել է բոլոր ընթացիկ ստուգումները և ունի 58 կամ ավելի միավոր, 

ապա  տվյալ  առարկայի ստուգարքը համարվում է հանձնված:  

42. 0-57 միավորների դեպքում ուսանողը գնահատվում է «Չստուգված»: 

 

VI. VI. VI. VI. ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ    

43. Քննություններն անցկացվում են կիսամյակային քննաշրջաններում` 18-20-րդ 

շաբաթներում` ըստ հաստատված ժամանակցույցի: 

44. Քննությունների անցկացման ժամանակացույցը` ուսանողական խմբերի առաջադրմամբ, 

կազմվում է դեկանատներում, ներկայացվում ուսումնամեթոդական վարչություն և 

հաստատվում ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի կողմից քննաշրջանը 

սկսվելուց առնվազն մեկ ամիս առաջ: 

45. Քննություններն անցկացվում են հարցատոմսերով, թեստերով, որոնք հաստատվում են 

ամբիոնի նիստում քննաշրջանից առնվազն մեկ ամիս առաջ:  

46. Քննությունները կարող են կազմակերպվել համակարգչային տեխնիկայի միջոցով:  

47. Քննության ընթացքում տվյալ դասընթացից խնդիրներ կամ այլ գործնական 

առաջադրանքներ տալու դեպքում դասախոսը պարտավոր է ուսանողներին ապահովել 

խնդրագրքերով, առաջադրանքների կատարման համար անհրաժեշտ մեթոդական և  

տեղեկատու ձեռնարկներով: 

                                                
2 Լաբորատոր, գործնական և սեմինար պարապմունքների լրացումը իրականացվում է դասախոսի բեռնվածքի 
սահմաններում ինքնուրույն աշխատանքի ղեկավարման համար հատկացված ժամերի սահմաններում: 



48. Կրթական յուրաքանչյուր մոդուլ գնահատվում է առանձին, և հարցատոմսերն ընդգրկում 

են միայն տվյալ կիսամյակում դասավանդված թեմաները: 

49. Բանավոր քննության ընթացքում ստացած գնահատականին ուսանողի 

անհամաձայնության դեպքում ուսանողը քննասենյակում հայտարարում է, որ համաձայն չէ իր 

գնահատականին և անմիջապես այդ մասին գրավոր դիմում է դեկանին, որն էլ 

համապատասխան ամբիոնի վարիչի (անհրաժեշտության դեպքում նաև քննությունները 

վերահսկող հանձնաժողովի ներկայացուցչի) հետ կազմակերպում է քննության քննարկումը, 

որի մասին կազմվում է համապատասխան արձանագրություն` գնահատականը փոփոխելու 

կամ նույնը թողնելու վերաբերյալ:  

50. Տվյալ առարկայից դրական գնահատական (58 և ավելի միավորներ) ունեցող ուսանողը 

կարող է չմասնակցել այդ առարկայի քննությանը` պահպանելով իր  գնահատականը, կամ 

մասնակցելով քննությանը` բարձրացնել դրական գնահատականը, որը ենթակա չէ իջեցման: 

51. Քննության (ստուգարքի) վերջում քննվող երեք ուսանողները քննասենյակից դուրս են գալիս 

վերջին ուսանողի պատասխանից հետո:  

52. Դեկանը ստուգման օրը դասախոսին տրամադրում է ուսումնամեթոդական վարչության և 

դեկանի կողմից հաստատված տեղեկագիրը: Տեղեկագրի մեջ դեկանի կողմից կարող են 

կատարվել հետևյալ գրառումները. 

- «Քննության չի թույլատրված» (թանաքով)՝ այն ուսանողների անվան դիմաց, որոնք 

քննաշրջանին կամ տվյալ առարկայի քննությանը (ստուգարքին) մասնակցելու թույլտվություն 

չունեն, 

- բազմագործոնային համակարգով դրական գնահատված քննության (կամ ստուգարքի) 

գնահատականի նիշը և «Փոխանցվում է» գրառումը (թանաքով), եթե ուսանողը տվյալ կրթական 

մոդուլից ունի դրական գնահատական (այլ բուհից տեղափոխություն, ուսանողական 

իրավունքի վերականգնում և այլն) և չի ցանկանում մասնակցել այդ քննությանը (ստուգարքին), 

ինչի մասին նա նախօրոք գրավոր տեղեկացնում է դեկանին: 

53. Քննության ներկայանալիս ուսանողը պարտավոր է դասախոսին ներկայացնել ստուգման 

գրքույկը: Դասախոսը քննական տեղեկագրում գրանցում է ուսանողի ստուգման գրքույկի 

համարը, հարցատոմսի համարը, ուսանողի պատասխանից հետո` բարձրաձայն հայտնում 

գնահատականը, որից հետո գրանցում է տեղեկագրում, դրական գնահատականը նաև 

ստուգման գրքույկում: Կարգի խախտման դեպքում դասախոսը ենթակա է նկատողության: 

54. Ամփոփված քննական տեղեկագիրը դեկանատ է ներկայացվում քննության ավարտից 

անմիջապես հետո:  

55. Բանավոր քննությունը կազմակերպվում է մեկ օրվա ընթացքում մեկ ենթախմբի համար: 

 

VII.  VII.  VII.  VII.  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆ    ՍԱՆԴՂԱԿԸՍԱՆԴՂԱԿԸՍԱՆԴՂԱԿԸՍԱՆԴՂԱԿԸ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՆՇԱԳՐՈՒՄԸՆՇԱԳՐՈՒՄԸՆՇԱԳՐՈՒՄԸՆՇԱԳՐՈՒՄԸ    

56. Համալսարանում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար 

կիրառվում է գնահատականների 100 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է հավելված 
2-ում:  



57. Այն դասընթացներին, որոնցից ուսանողը վաստակել է 58-ից ցածր արդյունարար  միավոր  

կամ գնահատվել «Չստուգված», կրեդիտներ չեն հատկացվում և ստուգարքային գրքույկում 

նշում չի կատարվում: 

58. Գնահատումը կատարվում է ըստ տվյալ դասընթացի գնահատման սահմանված 

չափանիշների. 

- 8-20 միավորները համարվում են դրական գնահատական,  

- 1-7 միավորները համարվում են բացասական (չի նշվում ուսանողի ստուգման գրքույկում): 

59. Քննության ժամանակ կամ գրավոր աշխատանքի կատարման ընթացքում  ուսանողի  

անազնվությունը հայտնաբերելիս (ծածկաթերթիկից կամ այլ արգելված աղբյուրից օգտվելու 

դեպքում) (տե′ս «Ակադեմիական ազնվության կարգ»-ը) այդ ուսանողի քննությունը (գրավոր 

աշխատանքը) դադարեցվում է և տեղեկագրում գրանցվում է 0 (զրո): 

 

VIII. VIII. VIII. VIII. ՈՒՍԱՆՈՂԻՈՒՍԱՆՈՂԻՈՒՍԱՆՈՂԻՈՒՍԱՆՈՂԻ    ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ    ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ    

60. 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 (հավելված 3): 

61. Ուսանողի վաստակած կրեդիտները վավերագրվում և կուտակվում են նրա ակադեմիական 

տեղեկագրում և մնում են ուժի մեջ նրա ուսումնառության ողջ ընթացքում` անկախ 

ուսումնառության ընդհատումից կամ ուսումնական ծրագրի հետագա հնարավոր 

փոփոխություններից: 

62. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները  ներկայացնելու  

համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ 

կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակահատվածն ուսանողի առաջադիմությունն 

ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական 

ցուցանիշներ` 

- ծրածրածրածրագգգգրայինրայինրայինրային    ((((գգգգումարայինումարայինումարայինումարային) ) ) ) կրեդիտներիկրեդիտներիկրեդիտներիկրեդիտների    ((((ԾԿԾԿԾԿԾԿ) ) ) ) քանակըքանակըքանակըքանակը,,,,    

----    գգգգնահատվածնահատվածնահատվածնահատված    կրեդիտներիկրեդիտներիկրեդիտներիկրեդիտների    ((((ԳԿԳԿԳԿԳԿ) ) ) ) քանակըքանակըքանակըքանակը,,,,    

----    վարկանիշայինվարկանիշայինվարկանիշայինվարկանիշային    միավորներըմիավորներըմիավորներըմիավորները    ((((ՎՄՎՄՎՄՎՄ)))),,,,        

----    միջինմիջինմիջինմիջին    որակականորակականորակականորակական    գգգգնահատականընահատականընահատականընահատականը    ((((ՄՈԳՄՈԳՄՈԳՄՈԳ): ): ): ):     

63. Ծրագրային (գումարային) կրեդիտը (ԾԿ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները 

բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած բոլոր կրեդիտների գումարն է: 



64. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) այն դասընթացների կրեդիտների գումարն է, որոնք 

գնահատված են. 

ԳԿԳԿԳԿԳԿ    = = = = ∑∑∑∑    ((((ԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտ))))    

65. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) բոլոր գնահատված կրեդիտների և դրանց 

համապատասխանող   ECTS գնահատականների արտադրյալների գումարն է.  

ՎՄՎՄՎՄՎՄ    = = = = ∑ (∑ (∑ (∑ (ԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտ    x x x x ԹԳԹԳԹԳԹԳ),),),),    

որտեղ ԹԳ-ն տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար ECTS թվային 

գնահատականն է: Օրինակ, եթե 5 կրեդիտով դասընթացը գնահատվել է 72 միավոր, ապա 

տվյալ դասընթացից վարկանիշային միավորը հավասար է  5 կրեդիտ x 72 = 360` 500  

հնարավորից:    

66. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով չափված գնահատականների 

միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների 

գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 0,01  ճշտությամբ).   

ՄՈԳՄՈԳՄՈԳՄՈԳ	 = ՎՄՎՄՎՄՎՄ
		∑ԳԿԳԿԳԿԳԿ

                                        

67. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային  (հաշվարկված 

տվյալ կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի համար) 

վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը: 

68. Ուսանողի հիմնավորված պահանջի դեպքում Համալսարանը պարտավոր է, համաձայն 

գործող կարգի, տրամադրել նրա ակադեմիական տեղեկագիրը ավարտված ուսումնառության 

կամ ուսումնական ծրագրի չավարտված մասի համար:  

69. Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար 

ուսումնական ծրագրով սահմանված բոլոր դասընթացների անհրաժեշտ կրեդիտները (30 

կրեդիտ` մեկ կիսամյակի համար): 

70.  30 կրեդիտ չհավաքած ուսանողին հնարավորություն է տրվում ուղղելու թերացումներն ու 

բացթողումները և ձեռք բերելու սահմանված կրեդիտները գործող կարգի համաձայն3:  

 

IIIIX. X. X. X. ԴԱՍԸՆԹԱՑԻԴԱՍԸՆԹԱՑԻԴԱՍԸՆԹԱՑԻԴԱՍԸՆԹԱՑԻ    ՎԵՐԱՀԱՆՁՆՈՒՄԸՎԵՐԱՀԱՆՁՆՈՒՄԸՎԵՐԱՀԱՆՁՆՈՒՄԸՎԵՐԱՀԱՆՁՆՈՒՄԸ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԿՐԿՆՈՒՄԸԿՐԿՆՈՒՄԸԿՐԿՆՈՒՄԸԿՐԿՆՈՒՄԸ    

71. Դրական գնահատված դասընթացի քննության (ստուգման) կրկնում (վերահանձնում)  չի 

թույլատրվում: 

72. Ստուգմանը, ստուգարքին կամ քննությանը չներկայանալը համարվում է հարգելի` 

քննության օրը և դրան հաջորդող երկու աշխատանքային օրերի ընթացքում Համալսարանի 

ընդհանուր բաժնում գրանցված բժշկական տեղեկանքի կամ բացակայությունը հիմնավորող 

այլ փաստաթղթի առկայության դեպքում: 

                                                
3 Տե′ս «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողների 
հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳ նախարարի՝ 17.11.2011թ. № 1242-Ն 
հրամանը: 



73. Սահմանված ժամկետներում ընթացիկ ստուգումներն ու քննությունն անհարգելի 

պատճառով չհանձնած կամ արդյունարար նվազագույն 58 միավորը չհավաքած (գտնվում է 0-

57 միջակայքում) ուսանողներն իրավունք ունեն դրանք լրացնելու և հանձնելու համաձայն 

գործող կարգի, ընդ որում` այս շրջանում ստացած դրական գնահատականներով ուսանողը չի 

կարող մասնակցել նպաստների և ուսանողական կրթաթոշակի հատկացման համար 

անցկացվող մրցույթին4:  

74. Ակադեմիական պարտքերը հանձնում են պարտքերի մարման շրջանում, որը հաստատվում 

է ժամանակացույցով: 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: Վերահանձնման կամ 

կրկնման համար կազմվում է անհատական ժամանակացույց, որի մեկ օրինակը տրամադրվում 

է ուսանողին5: 

75. Պրակտիկային մասնակցած, բայց չորակավորված ուսանողների համար դեկանը 

պրակտիկայի պարտքերի մարման համար հաստատում է   ժամանակացույց: 

76. Հաջողությամբ հանձնված դասընթացների կրեդիտները կուտակվում են ուսանողի 

ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ` անկախ կիսամյակում ցածր 

առաջադիմությամբ կամ այլ պատճառներով պայմանավորված ուսման ընդհատման 

հանգամանքից: 

 

X. X. X. X. ՔՆՆԱՇՐՋԱՆԻՔՆՆԱՇՐՋԱՆԻՔՆՆԱՇՐՋԱՆԻՔՆՆԱՇՐՋԱՆԻ    ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ    ԱՄՓՈՓՈՒՄԸԱՄՓՈՓՈՒՄԸԱՄՓՈՓՈՒՄԸԱՄՓՈՓՈՒՄԸ    

77. Քննաշրջանի արդյունքների ամփոփումը կատարվում է դեկանատներում:  

78. Այն ուսանողները, որոնք հաջողությամբ կատարել են ուսումնական տարվա պլանով  

նախատեսված բոլոր առաջադրանքները, դեկանի ներկայացմամբ և ռեկտորի հրամանով 

փոխադրվում են հաջորդ կուրս: 

79. Կիսամյակում գերազանցիկ է համարվում այն ուսանողը, որը տվյալ կիսամյակում 
ստուգարքային և քննական առարկաներից, կուրսային աշխատանքներից (նախագծերից), 

պրակտիկաներից հավաքել է 86-100 միավորներ («Գերազանց» գնահատականներ):  

80. Քննաշրջանի արդյունքները ուսումնասիրվում և քննարկվում են ամբիոնների, ֆակուլտետի 

գիտական խորհրդի, ռեկտորատի և Համալսարանի գիտական խորհրդի նիստերում:  

 

                                                
4 Տե′ս «Համալսարանի ուսանողական նպաստների, պետական և անվանական կրթաթոշակների տրամադրման 
կարգ (ընդունված Համալսարանի գիտական խորհրդում, 18.12.2014թ.): 
5
 Տե′ս «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողների 

հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳ նախարարի՝ 17.11.2011թ. № 1242-Ն 

հրամանը: 

 



XI. XI. XI. XI. ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ    ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԸՓՈԽԱՆՑՈՒՄԸՓՈԽԱՆՑՈՒՄԸՓՈԽԱՆՑՈՒՄԸ    

81. Ակադեմիական կրեդիտների կուտակումը և փոխանցումը կատարվում է համաձայն 

«Ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգով ուսումնական 

գործընթացի կազմակերպման կանոնակարգի»: 

 

XIXIXIXIIIII. . . . ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻՍՏՈՒԳԱՐՔՆԵՐԻ    ԱՆՑԿԱՑՄԱՆԱՆՑԿԱՑՄԱՆԱՆՑԿԱՑՄԱՆԱՆՑԿԱՑՄԱՆ    ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ    

82. Քննությունների և ստուգարքների անցկացման նկատմամբ հսկողությունն   իրականացվում 

է ամբիոնի վարիչի, դեկանատի, ուսումնամեթոդական վարչության և քննությունները 

վերահսկող հանձնաժողովի կողմից: 

83. Քննությունները վերահսկող հանձնաժողովը ստեղծվում է ռեկտորի հրամանով  և 

հաշվետու է ռեկտորին ու ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորին:  

84. Քննությունները վերահսկող հանձնաժողովը իրավասու է դեկանի գիտությամբ ստուգելու 

ֆակուլտետում անցկացվող բոլոր տեսակի քննություններն ու ստուգարքները, նրանց 

համապատասխանությունը սույն կանոնակարգին և լսելու ուսանող(ներ)ի պատասխան(ներ)ը: 

85. Քննության կամ ստուգարքի ընթացքի, դասախոսի կամ ուսանողի պարտականությունների 

կամ իրավունքների որևէ խախտում նկատելու դեպքում հանձնաժողովի անդամներն 

իրավասու են միջամտելու և (դեկանի օգնությամբ) կանխելու նկատված խախտումը:  

86. Ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում հանձնաժողովի անդամներն իրավասու են, 

անմիջապես գրավոր տեղյակ պահելով Համալսարանի ռեկտորին կան ուսումնական 

աշխատանքների գծով պրոռեկտորին, դեկանից պահանջելու քննության կամ ստուգարքի 

դադարեցում: Քննության (ստուգարքի) շարունակման կամ դադարեցման և նոր քննության 

(ստուգարքի) անցկացման մասին որոշումը կայացվում է Համալսարանի ռեկտորի, 

ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի և դեկանի կողմից:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ՀավելվածՀավելվածՀավելվածՀավելված    1111    
ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    լսարանայինլսարանայինլսարանայինլսարանային    պարապմունքներինպարապմունքներինպարապմունքներինպարապմունքներին    ուսանողիուսանողիուսանողիուսանողի    մասնակցությանմասնակցությանմասնակցությանմասնակցության    hhhhամարամարամարամար    

հատկացվողհատկացվողհատկացվողհատկացվող    միավորներըմիավորներըմիավորներըմիավորները    ևևևև    համարժեքհամարժեքհամարժեքհամարժեք    տոկոսներըտոկոսներըտոկոսներըտոկոսները    

Մասնակցության % 

Հատկացվող միավորը 

Դասախոսություն    
Գործնական (սեմինար, 

լաբորատոր) աշխատանք    

96-100 5 15 

91-95 5 15 

86-90 4 14 

81-85 4 14 

76-80 3 13 

71-75 3 13 

66-70 2 12 

61-65 2 12 

56-60 1 11 

51-55 1 11 

0-50 0 0 

 

    
    
    

ՀավելվածՀավելվածՀավելվածՀավելված    2222    
ՈւսումնառությանՈւսումնառությանՈւսումնառությանՈւսումնառության    արդյունքներիարդյունքներիարդյունքներիարդյունքների    գգգգնահատմաննահատմաննահատմաննահատման            100100100100----միավորանոցմիավորանոցմիավորանոցմիավորանոց    սանդղակսանդղակսանդղակսանդղակ    

Գնահատականը ըստ  5 

բալանոց համակարգի 
Գնահատականը ըստ  100 

բալանոց համակարգի 
Գնահատականը ըստ  ECTS 

համակարգի 
«Գերազանց» (5) 96-100 A+ 

«Գերազանց»  (5) 91-95 A 
«Գերազանց»  (5) 86-90 A- 

«Լավ»  (4) 81-85 B+ 
«Լավ»  (4) 76-80 B 
«Լավ»  (4) 71-75 B- 

«Բավարար»  (3) 67-70 C+ 
«Բավարար»  (3) 62-66 C 
«Բավարար»  (3) 58-61 C- 
«Անբավարար» 0-57 D 

«Ստուգված» 58-100 S 
«Չստուգված» 0-57 U 

                    

 

 

 

 

 

 



ՀավելվածՀավելվածՀավելվածՀավելված    3333    
((((օրինակելիօրինակելիօրինակելիօրինակելի    ձևձևձևձև)))) 

ՎԱՆԱՁՈՐԻՎԱՆԱՁՈՐԻՎԱՆԱՁՈՐԻՎԱՆԱՁՈՐԻ    ՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆՊԵՏԱԿԱՆ    ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ    
ՈՒՍԱՆՈՂԻՈՒՍԱՆՈՂԻՈՒՍԱՆՈՂԻՈՒՍԱՆՈՂԻ    ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ    

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ    ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՏԵՂԵԿԱԳԻՐՏԵՂԵԿԱԳԻՐՏԵՂԵԿԱԳԻՐ    
 ԱնձնականԱնձնականԱնձնականԱնձնական        

ԱնունԱնունԱնունԱնուն,,,,    հայրանունհայրանունհայրանունհայրանուն,,,,    ազգանունազգանունազգանունազգանուն                
ՄասնագիտությունՄասնագիտությունՄասնագիտությունՄասնագիտություն     

 համարհամարհամարհամար                    
 

                         
 

            

 1-11  ԱբգարյանԱբգարյանԱբգարյանԱբգարյան    ԱբգարԱբգարԱբգարԱբգար    ԱբգարիԱբգարիԱբգարիԱբգարի            ԻրավագիտությունԻրավագիտությունԻրավագիտությունԻրավագիտություն    
 

           

 ԲակալավրիԲակալավրիԲակալավրիԲակալավրի    կրթականկրթականկրթականկրթական    ծրագիրծրագիրծրագիրծրագիր          
 

          
 

        1-1-1-1-ինինինին    կիսամյակկիսամյակկիսամյակկիսամյակ    ,  ,  ,  ,  ԱշնանայինԱշնանայինԱշնանայինԱշնանային    կիսամյակկիսամյակկիսամյակկիսամյակ    2016 2016 2016 2016 թթթթ....     
 

 
ԹվանիշԹվանիշԹվանիշԹվանիշ    ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը        

ԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտ    ԳնահատականԳնահատականԳնահատականԳնահատական    ԹվայինԹվայինԹվայինԹվային    
 

     միավորներմիավորներմիավորներմիավորներ    
 

           

 N/N ****  Դասընթաց 1 5.0 A 100 
 

          

       N/N ****  Դասընթաց 2 5.0 B- 71 
 

             

 N/N ****  Դասընթաց 3  5.0 A 100 
 

 N/N ****  Դասընթաց 4  5.0 B 75 
 

           

 N/N ****  Դասընթաց 5 5.0 A 100 
 

          

        N/N ****  Դասընթաց 6 5.0 B- 71 
 

             

 
ԾրագրայինԾրագրայինԾրագրայինԾրագրային    կրեդիտներկրեդիտներկրեդիտներկրեդիտներ    ԳնահատվածԳնահատվածԳնահատվածԳնահատված    կրեդիտներկրեդիտներկրեդիտներկրեդիտներ    ՎարկանիշայինՎարկանիշայինՎարկանիշայինՎարկանիշային    ԿիսամյակայինԿիսամյակայինԿիսամյակայինԿիսամյակային    

 

 միավորներմիավորներմիավորներմիավորներ    ՄՈԳՄՈԳՄՈԳՄՈԳ     

     
 

            

  30   30    2585 86.1 
 

   ԸնդհանրացվածԸնդհանրացվածԸնդհանրացվածԸնդհանրացված    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    2015201520152015թթթթ    ԱշնանայինԱշնանայինԱշնանայինԱշնանային    կիսամյակիցկիսամյակիցկիսամյակիցկիսամյակից    հետոհետոհետոհետո        
 

 ԼրացվածԼրացվածԼրացվածԼրացված    ծրագրայինծրագրայինծրագրայինծրագրային     ԼրացվածԼրացվածԼրացվածԼրացված    գնահատվածգնահատվածգնահատվածգնահատված    
կրեդիտներկրեդիտներկրեդիտներկրեդիտներ    

    ՎարկանիշայինՎարկանիշայինՎարկանիշայինՎարկանիշային    ԱմփոփիչԱմփոփիչԱմփոփիչԱմփոփիչ    ՄՈԳՄՈԳՄՈԳՄՈԳ     

 կրեդիտներկրեդիտներկրեդիտներկրեդիտներ      միավորներմիավորներմիավորներմիավորներ    
 

            

  30   30    2585 86.1 
 

         
 

 2-2-2-2-րդրդրդրդ    կիսամյակկիսամյակկիսամյակկիսամյակ, , , , ԳարնանայինԳարնանայինԳարնանայինԳարնանային    կիսամյակկիսամյակկիսամյակկիսամյակ    2016201620162016թթթթ....    
 

 
ԹվանիշԹվանիշԹվանիշԹվանիշ        

ԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացիԴասընթացի            անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը        
ԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտԿրեդիտ    ԳնահատականԳնահատականԳնահատականԳնահատական    ԹվայինԹվայինԹվայինԹվային    

 

         միավորներմիավորներմիավորներմիավորներ    
 

          

         N/N ****  Դասընթաց  1    5.0 B 75 
 

           

        N/N ****  Դասընթաց  2  5.0 A 84 
 

           

        N/N ****  Դասընթաց 3  5.0 A+ 100 
 

           

        N/N ****  Դասընթաց 4  5.0 A+ 97 
 

           

        N/N ****  Դասընթաց 5  5.0 B 75 
 

           

        N/N ****  Դասընթաց 6  5.0 A+ 99 
 

           

 ԾրագրայինԾրագրայինԾրագրայինԾրագրային    կրեդիտներկրեդիտներկրեդիտներկրեդիտներ    ԳնահատվածԳնահատվածԳնահատվածԳնահատված    կրեդիտներկրեդիտներկրեդիտներկրեդիտներ    ՎարկանիշայինՎարկանիշայինՎարկանիշայինՎարկանիշային    ԿիսամյակայինԿիսամյակայինԿիսամյակայինԿիսամյակային    
 

 միավորներմիավորներմիավորներմիավորներ    ՄՈԳՄՈԳՄՈԳՄՈԳ     

          
 

            

  30   30    2650 88.3 
 

ԼրացվածԼրացվածԼրացվածԼրացված    ծրագրայինծրագրայինծրագրայինծրագրային    
կրեդիտներկրեդիտներկրեդիտներկրեդիտներ    ԼրացվածԼրացվածԼրացվածԼրացված    գնահատվածգնահատվածգնահատվածգնահատված    կրեդիտներկրեդիտներկրեդիտներկրեդիտներ    ՎարկանիշայինՎարկանիշայինՎարկանիշայինՎարկանիշային    

միավորներմիավորներմիավորներմիավորներ    ԱմփոփիչԱմփոփիչԱմփոփիչԱմփոփիչ    ՄՈԳՄՈԳՄՈԳՄՈԳ    
 

 

60  60    5235  87.25 
 

 

ԱմփոփիչԱմփոփիչԱմփոփիչԱմփոփիչ        աաաարդյունքներրդյունքներրդյունքներրդյունքներ    
 

ԾրագրայինԾրագրայինԾրագրայինԾրագրային    կրեդիտներկրեդիտներկրեդիտներկրեդիտներ    ԳնահատվածԳնահատվածԳնահատվածԳնահատված    կրեդիտներկրեդիտներկրեդիտներկրեդիտներ    
    ՎարկանիշայինՎարկանիշայինՎարկանիշայինՎարկանիշային        

ԱմփոփիչԱմփոփիչԱմփոփիչԱմփոփիչ    ՄՈԳՄՈԳՄՈԳՄՈԳ     

    միավորներմիավորներմիավորներմիավորներ        
 

                        
 

          

60  60   5235   87.25 
 



    

    


