ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
2016/2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՈՒՄ ՀԱՊՀ ԿԱՊԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի
2017 թվականի հոկտեմբերի 7-ի թիվ _________ նիստում

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի տնօրեն ________________ Ա.Ռ. Կոստանդյան

ԿԱՊԱՆ 2017

ՆԱԽԱԲԱՆ
2016/17 ուսումնական տարում մասնաճյուղի գործունեության հիմնական արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության մեկնարկը տրվել է ՀԱՊՀ ռեկտորի 2017թ. օգոստոսի
30-ի թիվ 01-03/335 հրամանով:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարվել է մասնաճյուղի տնօրենի փոփոխություն. մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 7-ը մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար է
եղել մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Լեռնիկ Նահապետի
Պետրոսյանը, իսկ 2016 թվականի դեկտեմբերի 9-ից մասնաճյուղի տնօրենի
պաշտոնակատար է նշանակվել տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Արթուր Ռուբենի
Կոստանդյանը (ընտրվել է որպես տնօրեն 15.02.2017թ.-ին):
Սույն հաշվետվությունը ներկայացնում է ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի զարգացման
2012-2016թթ. ռազմավարական ծրագրի եզրափակիչ տարվա կատարողականը` ներառելով մասնաճյուղի 2016/17 ուսումնական տարվա գործունեության, 2016թ. օրացուցային
տարվա և 2017 թվականի հունվարի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 15-ն ընկած ժամանակաշրջանի ֆինանսատնտեսական գործունեության ամփոփումը:
2017 թվականի մայիսին ձևավորվեց 2012-2016թթ. ռազմավարական ծրագրի
իրականացման արդյունքների վերլուծության և 2017-2021թթ. ռազմավարական ծրագրի
մշակման աշխատանքային խումբ: Ներկայումս ավարտման փուլում է գտնվում վերլուծության գործընթացը, որին կհաջորդի նոր ռազմավարական ծրագրի մշակումը:
Հաշվետվության կազմմանը նախորդել են ստորաբաժանումների հաշվետվությունների քննարկումները, որոնք իրենց արտացոլումն են գտել սույն հաշվետվությունում:

2

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Անվանումը
Գործունեության
իրավական
հիմքերը
Կառավարման
մարմինները

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան»
հիմնադրամի Կապանի մասնաճյուղ
ՀՀ օրենքներ և իրավական ակտեր,
ՀԱՊՀ կանոնադրություն,
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի կանոնադրություն
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդ,
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի տնօրեն

Մասնաճյուղի տնօրենը
Ազգանունը,
անունը, հայրանունը

Գիտական

Կոստանդյան Արթուր Ռուբենի

Գիտական
կոչումը

աստիճանը

տնտ. թեկնածու

դոցենտ

Մասնաճյուղի տնօրենի տեղակալները
Ազգանունը, անունը,
հայրանունը

Գիտական
աստիճանը

Գիտական
կոչումը

Սարգսյան Արթուր Մելիքսեթի

մ.գ.
թեկնածու

դոցենտ

Գործունեության
ոլորտը
ՈՒսումնամեթոդական
աշխատանքների
համակարգում
(մինչև 31.08.2017թ.)

Բալասանյան Սեյրան Շամիրի

տ.գ.
դոկտոր

դոցենտ

Հարությունյան Արմեն Հայկի

Գիտական
աշխատանքների
համակարգում
Վարչատնտեսական
աշխատանքների
համակարգում
(մինչև 10.03.2017թ.)

Մասնաճյուղի բաժինները
Անվանումը
Ընդհանուր բաժին
Ծրագրամեթոդական աշխատանքների և
կրթության կազմակերպման բաժին
Կրթության որակի ապահովման և
արտաքին կապերի բաժին
Ֆինանսատնտեսագիտական բաժին
Տնտեսավարման և սպասարկման բաժին

Ղեկավար
Ավագյան Հասմիկ (մինչև 31.08.2017թ.)
Ավետիսյան Արուս Ռոբերտի (01.09.2017թ.-ից)
Գրիգորյան Արամ Ժորայի, տ.գ.թ., դոցենտ
Իսակյան Նունե Լիպարիտի
Մարտիրոսյան Հերմինե Աշոտի
Խաչատրյան Իվան Գուրգենի
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Մասնաճյուղի ուսումնական կառուցվածքային միավորները
հ/հ

Անվանումը
Ֆ ա կ ու լ տ ե տ ն ե ր

1.

Բնական գիտությունների և տեղեկատվական համակարգերի
(ԲԳ և ՏՀ)

2.

Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության (Տ և ՃՏ)

Ղեկավար
Այվազյան Անահիտ
Ապավենի, տ.գ.թ., դոցենտ
Եղիազարյան Անիկ Վանյայի,
տ.գ.թ., դոցենտ

Ա մ բ ի ո ն ն ե ր (ամբիոնների կոդերը)
3.
4.
5.

Մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների /Մ և ԲԱ/ (1.51.1)
Հումանիտար առարկաների և մարմնակրթության /ՀԱ և Մ/
(1.51.2)
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ինֆորմատիկայի և
ավտոմատացված համակարգերի /ՏՏԻ և ԱՀ/ (1.51.3)

6.

Ընդերքաբանության և շինարարության /Ը և Շ/ (1.52.1)

7.

Մետալուրգիայի և նյութագիտության /Մ և Ն/ (1.52.2)

8.

Ճյուղային տնտեսագիտություն և կառավարում /ՃՏ և Կ/ (1.52.3)

Նահապետյան Ռուբիկ
Շմավոնի, ֆ/մ.գ.թ., դոցենտ
Մարգարյան Քրիստինա
Արայի
Համբարձումյան Սիրվեն
Գեղամի
Աղամյան Տիմեյա Սամվելի,
տ.գ.թ., դոցենտ
Ավագյան Թամարա
Ռոբերտի, տ.գ.թ., դոցենտ
Եղիազարյան Լիլիթ
Գարսևանի

2016/17 ուսումնական տարում ուսուցանվող մասնագիտությունները (բակալավրիատ)
Մասնագիտության անվանումը
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում
(լեռնամետալուրգիական ճյուղում)
Տնտեսագիտություն
Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների
արտադրություն
Շինարարություն
Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում
Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում
Օգտակար հանածոների հարստացում
Մետալուրգիա և նյութագիտություն
Մետալուրգիա
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության
կազմակերպում և կառավարում
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Ուսուցման ձև
առկա և
հեռակա
առկա և
հեռակա
առկա և
հեռակա
առկա և
հեռակա
հեռակա
առկա և
հեռակա
առկա և
հեռակա
հեռակա
առկա և
հեռակա
առկա և
հեռակա
առկա
հեռակա

Դասիչը
090100
061105.00.6
080600
031101.00.06
270100
073201.00.6
130100
072401.00.6
072402.00.6
150100
071501.00.6
010400
190300

Լաբորատորիաներ, առարկայական կաբինետ, համակարգչային սենյակ, հեռավար
ուսուցման լսարաններ
Ամբիոնի
անվանումը

Լաբորատորիաներ
Ֆիզիկայի լաբորատորիա-լսարան

Մ և ԲԱ
Քիմիայի լաբորատորիա-լսարան
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների
լաբորատորիա-լսարան
Էլեկտրատեխնիկայի լաբորատորիա
ՏՏ Ի և ԱՀ

Քոմփյութերային լաբորատորիա-լսարան
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների -հեռավար
(online) ուսուցման լսարան

Համամասնաճյուղային

գլխավոր
մասնաշենք

52
48,2
71,9
22,1
66,3
42,6

42,8

Մետալուրգիայի և նյութագիտության
լաբորատորիա-լսարան

ուսումնական
մասնաշենք (2)

87,4

Ճարտարագիտական լաբորատորիա

ուսումնական
մասնաշենք (2)

65,6

գլխավոր
մասնաշենք

23,4

Մոբայլ լուծումների և Սյունիքի մարզի
դպրոցականների համար ինժեներական
լաբորատորիաներ

ուսումնական
մասնաշենք (3)

216,57

Վերականգնվող էներգիայի և
էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների
լաբորատորիա

ուսումնական
մասնաշենք (2)

22,1

գլխավոր
մասնաշենք

43,1

ուսումնական
մասնաշենք (2)

67

Շինարարության լաբորատորիա
Գեոդեզիայի կաբինետ

ՄևՆ

գլխավոր
մասնաշենք
գլխավոր
մասնաշենք
գլխավոր
մասնաշենք
գլխավոր
մասնաշենք
գլխավոր
մասնաշենք

Ընդհանուր
մակերեսը
(քմ)

ուսումնական
մասնաշենք (2)
ուսումնական
մասնաշենք (2)
գլխավոր
մասնաշենք

Ընդերքաբանության լաբորատորիա-լսարան
ԸևՇ

Մասնաշենքի
անվանումը

GOLDI հիբրիդային լաբորատորիա

Ինժեներական լաբորատորիա
Հեռաուսուցման լսարան

5

43,7

27

ՆՊԱՏԱԿ 1
ԱՊԱՀՈՎԵԼ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՄՈՒՏՔԻ ԲԱԶՄԱԶԱՆԵՑՈՒՄ ԵՎ
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ, ԲԱՎԱՐԱՐ
ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՀԱՍՑՆԵԼ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄԸ

ԽՆԴԻՐ 1.1. Համապատասխանեցնել մասնաճյուղի ընդունելության կառուցվածքը և չափաքանակները աշխատաշուկայի և կրթաշուկայի պահանջներին:
Հաշվետու տարում, հաշվի առնելով մասնագիտական աշխատաշուկայի պահանջները և պոտենցիալ դիմորդների մասնագիտական կողմնորոշվածությունը, որոշում
կայացվեց 2017 թվականին Կապանի մասնաճյուղում բակալավրի կրթական ծրագրով
ընդունելության մասնագիտությունները թողնել անփոփոխ.
Աղյուսակ 1.1
Դասիչը

Մասնագիտությունը

031101.00.6
061105.00.6
071501.00.6
072401.00.6

Առկա ուսուցում
Տնտեսագիտություն
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Մետալուրգիա
Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում
Հեռակա ուսուցում

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

071501.00.6

Մետալուրգիա

072401.00.6

Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում

072402.00.6

Օգտակար հանածոների հարստացում

073201.00.6

Շինարարություն

ԽՆԴԻՐ 1.2. Ակտիվացնել ընդունելության մարքեթինգային գործընթացները:
2016/17 ուսումնական տարում դիմորդների մասնագիտական կողմնորոշման,
ընդունելության գովազդարշավի ընդլայնման և բազմազանեցման ուղղությամբ
իրականացված աշխատանքներում առավելագույնս ներգրավված էին ֆակուլտետները,
մասնագիտական ամբիոնները, ուսանողական խորհուրդը, հիմնական գործընկեր
ձեռնարկություններն ու այլ շահագրգիռ կազմակերպությունները: Աշխատանքներն
իրականացվել են համաձայն նախօրոք հաստատված ընդունելության գործընթացի
նախապատրաստման և կազմակերպման միջոցառումների պլանի ու ժամանակացույցի:
Մասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված միջոցառումներ են իրականացվել
Կապանի, Քաջարանի, Մեղրիի, Ագարակի և այլ հանրակրթական ու ավագ
դպրոցներում: Տպագրվել են շուրջ 350 օրինակ գովազդային բուկլետներ, որոնք
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բաժանվել են տարածաշրջանի դպրոցներին և միջին մասնագիտական ուսումնական
հաստատություններին: Ուսումնական տարվա ընթացքում ընդունելության վերաբերյալ
տեղեկատվությունն ու հայտարարությունները գովազդային տեսահոլովակների տեսքով
պարբերաբար հեռարձակվել են Սյունիքի մարզում ու Կապան քաղաքում հեռարձակվող
«ՍՈՍԻ» հեռուստաալիքով: Մասնաճյուղի գործունեությունը պարբերաբար լուսաբանվել է
նաև «Սյունյաց երկիր» մարզային թերթի միջոցով:

Նկ.1.1 «Բաց դռների օր» ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղում

2017 թվականի ապրիլի 12-ին և մայիսի 22-ին մասնաճյուղում կազմակերպվել են
«Բաց դռների օր», որին մասնակցել են Կապանի և հարակից գյուղական համայնքների
հիմնական, միջնակարգ և ավագ դպրոցների ավարտական դասարանների աշակերտները: Դպրոցականներին ներկայացվել են ուսուցանվող մասնագիտությունները, ապագա
դիմորդների համար կազմակերպվել շրջայց մասնաճյուղում` հնարավորություն ընձեռելով
նրանց անձամբ տեսնելու ուսուցման պայմանները, լաբորատորիաները, գնահատելու
ուսուցման կազմակերպման պայմաններն ու հնարավորությունները: Այդ օրն իրականացված բոլոր միջոցառումները ցուցադրվել են տեղական հեռուստաալիքներով:
2017թ. ընդունելության կազմակերպման և անցկացման նպատակով սահմանված
կարգով կազմավորվել է ընդունող հանձնաժողով: Ընդունելության համար առանձնացվել
և կահավորվել է փաստաթղթերի ընդունման համար նախատեսված սենյակ, որտեղ
տեղադրվել են մասնագիտությունները լուսաբանող և գովազդող նյութեր, ընդունելության
պլանային ցուցանիշները, կանոները և դիմորդների շարժն ըստ մասնագիտությունների
լուսաբանող վահանակներ:
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Ընդունելության կարգերը, մասնագիտությունների, ընդունելության քննությունների,
հատկացված տեղերի և ուսման վարձերի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը
ժամանակին տեղադրվել է մասնաճյուղի կայքում:
Կատարված աշխատանքները թույլ տվեցին ներկայիս ժողովրդագրական վիճակի ոչ
բարենպաստ պայմաններում ունենալ առկա ուսուցման 48 և հեռակա ուսուցման 110
դիմորդ` վերջին 9 տարիների ընթացքում հեռակա ուսուցման ընդունելության
դիմորդների առավելագույն քանակն է :
Հաշվի առնելով ներկայիս ժողովրդագրական վիճակը, 2018 թվականին սպասվող
դիմորդների թվի կտրուկ նվազումը, Կապանում «Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա» հիմնադրամի նորաստեղծ մասնաճյուղի առկայությունը, առավել
քան օրհասական է մասնաճյուղի կազմում դպրոցի ստեղծումը:
Կապանի և Քաջարանի դպրոցների աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված գործընթացներում իր էական դերակատարություն է սկսում ձեռք բերել
դպրոցականների համար մասնաճյուղի Մոբայլ լուծումների լաբորատորիայում և
Ինժեներական լաբորատորիայում կազմակերպվող խմբակները:
ԽՆԴԻՐ 1.3. Զարգացնել լրացուցիչ և շարունակական կրթության համակարգը:
Դիմորդների հոսքի նվազման պարագայում կարևոր նշանակություն ունի նաև
լրացուցիչ և շարունակական կրթության համակարգի զարգացումը: 2016 թվականի
նոյեմբերի 5-ից 9-ը «Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ» ՓԲԸ-ի 6 աշխատողների
համար կազմակերպել է «AutoCAD-ի հիմունքներ» դասընթաց (180 000 ՀՀ դրամ), իսկ
2017 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին նույն կոմբինատի 24 աշխատողների համար
կազմակերպվել են վոլեյբոլի և ֆուտբոլի մարզումները, որը մասնաճյուղին տվեց
լրացուցիչ 980 000 ՀՀ դրամ ֆինանսական մուտք:
Մասնաճյուղը աշխատանքներ է տանում նաև տարածաշրջանի հանքաարդյունաբերական ձեռնարկությունների աշխատողների համար մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներ իրականցնելու ուղղությամբ: Սակայն դեռևս ցանկալի
արդյունքներ չեն արձանագրվել:
Ամփոփ տեղեկատվություն մասնաճյուղի 2017 թվականի ընդունելության և
ուսանողական համակազմի վերաբերյալ
1. Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման ընդունելություն
Սյունիքի մարզում 2017 թվականին հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ է ավարտել 1071 շրջանավարտ (2016թ.-ին` 1325 շրջանավարտ):
Կապանում «Մաթեմատիկա» առարկայից միասնական քննության հայտ ներկայացրած 136 շրջանավարտներից 45-ը (2016թ.-ին` 62) ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի
դիմորդներն էին: Առաջին հայտով մասնաճյուղ դիմած առկա ուսուցման 47 դիմորդներից
45-ը հանձնել են միասնական քննություն մաթեմատիկայից, իսկ 22-ը՝ նաև «Ֆիզիկա»
առարկայից:
09.06.2017թ.` «Ֆիզիկա» և 16.06.2017թ. «Մաթեմատիկա» առարկաներից կայացած
քննությունների արդյունքում առաջին փուլով դրական են ստացել 37 դիմորդ, 2 դիմորդ էլ
ընդունվել են 2016 թվականի միասնական քննության վկայագրերով: 1-ին փուլում
դրական ստացած 1 դիմորդ ատեստատ չի ներկայացրել:
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Երկրորդ փուլով դիմել է 1 դիմորդ, որն էլ ստացել է դրական գնահատական:
Իրականացված մրցույթի արդյունքում Կապանի մասնաճյուղ դիմած 48 դիմորդներից ընդունվել են 39-ը, իսկ որպես առաջին կուրսի ուսանող հրամանագրվել են 37-ը
(հրապարակված մրցույթի արդյունքներից հետո 2 դիմորդ հետ են վերցրել իրենց
փաստաթղթերը): 2017թ. ընդունելության պլանը կատարվել է 43.93%-ով:
2017 թվականին առաջին հայտով անվճար 14 (2016թ.՝ 14) տեղին հավակնում էին 46
(2016թ.՝ 58), իսկ վճարովի 71 (2015թ.՝ 64) տեղին՝ 2 (2016թ.՝ 4) դիմորդ:
Մասնաճյուղի 2017 թվականի ընդունելության դիմորդների բաշխվածությունն ըստ
մասնագիտությունների ներկայացված է աղյուսակ 1.2-ում:
Աղյուսակ 1.2
Դասիչ
031101.00.6
061105.00.6
072401.00.6
071501.00.6

Մասնագիտությունը
Տնտեսագիտություն
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Լեռնային գործ և օգտակար
հանածոների արդյունահանում
Մետալուրգիա
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Ընդունելության
պլանային տեղերը
ԸՆԴ. ԱՆՎՃ. ՎՃ.
25
3
22
25
4
21

Դիմորդների
թիվը
ԱՆՎՃ.
ՎՃ.
5
2
18
0

20

4(1)

16

16

0

15
85

3
14 (1)

12
71

7
46

0
2

Աղյուսակ 1.3-ում բերված են 2017 թվականի առկա ուսուցման դիմորդների թիվն
ըստ մասնագիտությունների և դիմորդների հոսքում մասնագիտությունների մասնաբաժինները:
Աղյուսակ 1.3
Դասիչ
031101.00.6
061105.00.6
072401.00.6
071501.00.6

Մասնագիտություններ
Տնտեսագիտություն
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Լեռնային գործ և օգտակար
հանածոների արդյունահանում
Մետալուրգիա
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

9

Դիմորդների թիվը
7
18

Դիմորդների հոսքում
մասնագիտությունների
մասնաբաժինները, (%)
14.58
3 7 . 51

16

33.33

7
48

14.58
100

Նկ.1.2 2017 թվականի առկա ուսուցման դիմորդների հոսքում մասնագիտությունների
մասնաբաժինները

Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման 2017 թվականի ընդունելության
ամփոփիչ արդյունքներն ըստ մասնագիտությունների բերված են աղյուսակ 1.4-ում:
Աղյուսակ 1.4
Ընդունելության
պլանային տեղերը
ընդ. անվճ. վճ.
25
3
22
25
4
21

Մասնագիտությունը
Տնտեսագիտություն
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Լեռնային գործ և օգտակար
հանածոների արդյունահանում
Մետալուրգիա
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Ընդունված
Դիմորդներ
անվճ.
վճ.
ընդ.
3
7
10
4
9
13

Թափուր
տեղեր
15
12

20

4

16

4

7

11

9

15
85

3
14 (1)

12
71

3
14

0
23

3
37

12
48

Վերջին հինգ տարիներին բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման
ընդունելության վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունը բերված է աղյուսակ 1.5-1.7-ում:
Աղյուսակ 1.5
Փաստթղթեր հանձնած դիմորդների թիվը

Ընդունված դիմորդների թիվը

2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13
48

62

53

69

66

85

37

53

46

59

45

56

Աղյուսակ 1.6
Դիմումհայտերը

Ընդունելության տեղերը

Մրցութային
գործակիցը

Ընդունված
դիմորդներ

ՈՒս.
տարի

Մասնագիտ.
թիվը

ընդ.

անվճ.

այդ
թվում
բ/զ

վճ.

ընդ.

անվճ.

անվճ.

ընդհ.

ընդ.

անվճ.

վճ.

2013/14

6

142

14

1

128

66

28

2,0

0.46

45

15

30

2014/15

6

120

14

1

106

69

31

2,21

0.58

59

15

44

2015/16

6

120

14

1

106

53

23

1,64

0.44

46

14

32

2016/17

4

78

14

1

64

62

58

4,14

0.79

53

14

39

2017/18

4

85

14

1

71

48

46

3.29

0.56

37

14

23

Աղյուսակ 1.7
Անվճար ուսուցման
համակարգ

Ընդհանուր
Ուս.
տարի

2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18

պլ.
տեղ.
թիվը

դիմ.
թիվը

142
120
120
78
85

66
69
53
62
48

փաստ.
ընդ.
ուս.
թիվը

45
59
43
53
37

Վճարովի ուսուցման
համակարգ

Պլանի
կատարողականը,
%

պլ.
տեղ.
թիվը

փաստ.
ընդ.
ուս.
թիվը

Պլանի
կատարո
ղականը,
%

պլան.
տեղ.
թիվը

փաստ.
ընդ.
ուս.
Թիվը

Պլանի
կատարողականը,
%

31,69
49,2
38,3
67,95
43.93

14
14
14
14
14

15
14*
13*
14
14

107,1
100
92,86
100
100

128
106
106
64
71

30
44
32
39
23

23,4
41,51
30,19
60,94
32.39

*- 2014/15 և 2015/16 ուստարվա անվճար ուսուցման համակարգ փաստացի ընդունված ուսանողների թվում

10

ներառված չէ արտոնությամբ ընդունված դիմորդների թիվը:

Նկ.1.3 Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման ընդունելությունը վերջին 5
տարիների կտրվածքով

2. Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման ընդունելություն
Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման 2017 թվականի ընդունելության
պլանային 70 տեղի համար դիմել է 110 դիմորդ (2016թ.-ին` 70):
Հեռակա ուսուցման դիմորդների համար 2017 թվականի սեպտեմբերի 5-ից 25-ն
ընկած ժամանակահատվածում կազմակերպվել է անվճար խորհրդատվություն «Մաթեմատիկա» և «Ֆիզիկա» առարկաներից: Կազմակերպված անվճար խորհրդատվության
իրականացմանն աջակցել է նաև ՀԱՊՀ երևանյան կրթահամալիրը՝ գործուղելով Կապան
Ընդհանուր մաթեմատիկական կրթության ամբիոնի վարիչ, թեկնածու, դոցենտ Հ.Վ.
Խոսրովյանին:
Աղյուսակ 1.8-ում բերված են ըստ մասնագիտությունների 2017 թվականի հեռակա
ուսուցման ընդունելության պլանային տեղերը և դիմում-հայտերի թիվը, դիմորդների
հոսքում մասնագիտությունների մասնաբաժինները:
Աղյուսակ 1.8
Դասիչ

031101.00.6
061105.00.6
072401.00.6
071501.00.6
073201.00.6
072402.00.6

Մասնագիտությունը

Տնտեսագիտություն
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
Լեռնային գործ և օգտակար
հանածոների արդյունահանում
Մետալուրգիա
Շինարարություն
Օգտակար հանածոների
հարստացում

11

Ընդունելության
պլանային
տեղերը

Դիմումհայտերի
թիվը

Դիմորդների
հոսքում մասնագիտությունների
մասնաբաժինները, (%)

20 (2)

24

21.8

10 (1)

10

9.1

14 (1)

28

25.5

8 (1)
8(1)

23
10

20.9
9.1

10 (1)

15

13.6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

70 (7)

110

100

Նկ.1.4 2017 թվականի հեռակա ուսուցման դիմորդների հոսքում մասնագիտությունների
մասնաբաժինները

Աղյուսակ 1.9-ում ներկայացված են 2016 թվականի բակալավրի կրթական ծրագրով
հեռակա ուսուցման ընդունելության ամփոփիչ արդյունքները:
Աղյուսակ 1.9
Ընդունելու
թյան
պլանային
տեղերը
20 (2)
15 (2)

Մասնագիտություն
Տնտեսագիտություն
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների
արդյունահանում
Մետալուրգիա
Արդյունաբերական և քաղաքացիական
շինարարություն
Օգտակար հանածոների հարստացում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Դիմորդների թիվը

Ընդունված
ներ

Թափուր
տեղեր

25
11

17
9

3
6

15 (2)

14

11

4

10 (1)

4
3

5
3

5
7

13
70

10
55

0
25

10 (1)
10 (1)
80 (9)

Վերջին հինգ տարիներին բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման
ընդունելության վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունը բերված է աղյուսակ 1.10-ում:
Աղյուսակ 1.10
Ուս. տարի

Մասնագիտ.
թիվը

Դիմորդ.
թիվը

2012/13
2013/14
2014/15

4
4
6

85
67
69

Պլան.
տեղ.
թիվը
70
80
125

12

Փաստ.
ընդուն.
թիվը
47
47
49

Պլանի
կատարողականը, %
67,14
58,75
39,2

Ընդհանուր
մրցութային
ցուցանիշը
1,21
0,84
0,55

2015/16
2016/17

6
6

78
70

100
80

56
55

56
68,75

0,78
0.88

3. Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր
առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտների` բակալավրի կրթական ծրագրով
ընդունելություն
Կապանի մասնաճյուղում 2017 թվականին բակալավրի կրթական ծրագրով ուսումը
երկրորդ կուրսում շարունակելու են Սյունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի
բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 5 շրջանավարտ. «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ»-հեռակա ուսուցում՝ 1, «Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում»առկա ուսուցում՝ 1 և հեռակա ուսուցում՝ 1, «Մետալուրգիա»- առկա ուսուցում՝ 1 և հեռակա
ուսուցում՝ 1:
Երկրորդ կուրսում ուսումը շարունակողների թիվն ավելի կլինի, եթե մասնաճյուղն
իրականացնի նաև միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ուսուցում:
4. Առաջին կուրս ընդունվածների վերաբերյալ վերլուծություն
Բակալավրի ԿԾ-ով առկա ուսուցման համակարգում
ընդունված ուսանողների միասնական
քննությունների նվազագույն միավորը
(անվճար/վճարովի)

Բակալավրի ԿԾ-ով առկա ուսուցման համակարգում
նպատակային տեղերում ընդունվածների թիվը

Բակալավրի ԿԾ-ով հեռակա ուսուցման համակարգ
ընդունվածների թիվը (պլանային/փաստացի)

25/10

25.75/11.17

24.0/9.0

-

-

25/13

33.0/11.17

26.0/7.75

-

-

20/11

21.13/8.81

17.50/7.5

-

-

15/3

25.83/0

21.50/-

-

-

-

-

-

-

-

Բակալավրի ԿԾ-ով առկա ուսուցման համակարգում
ընդունվածների թիվը (պլանային/փաստացի)

Բակալավրի ԿԾ-ով առկա ուսուցման համակարգում
ընդունված ուսանողների միասնական
քննությունների միջին միավորը (անվճար/վճարովի)

Աղյուսակ 1.11

Մասնագիտություն, կրթական ծրագիր

Բակալավրիատ
031101.00.6 Տնտեսագիտություն
031101.01.6 Տնտեսագիտություն
061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
072401.00.6 Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների
արդյունահանում
072401.01.6 Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների
արդյունահանում
071501.00.6 Մետալուրգիա
071501.01.6 Մետալուրգիա

073201.00.6 Շինարարություն
073201.01.6 Արդյունաբերական և քաղաքացիական
շինարարություն
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072402.00.6 Օգտակար հանածոների հարստացում
072402.01.6 Օգտակար հանածոների հարստացում
Ընդամենը

-

-

-

-

-

85/37

26.02/10.52

17.5/7.5

-

-

Առկա ուսուցման դիմորդների թվի կայունացման և հետագա ավելացման
նպատակով անհրաժեշտ է էլ ավելի ակտիվացնել Կապանի, Քաջարանի, Մեղրիի,
Ագարակի հանրակրթական ու ավագ դպրոցների բարձր դասարանի աշակերտների հետ
տարվող մասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված միջոցառումները, ինչպես նաև
ավարտին հասցնել ավագ դպրոց ունենալուն միտված աշխատանքները:
Ըստ մասնագիտությունների առկա ուսուցման ընդունելության արդյունքները
համեմատելով 2016 թվականի հետ, արձանագրում ենք, որ այս տարի ևս ամենաքիչ
դիմորդ ընդունվել է «Մետալուրգիա» մասնագիտությամբ (3, միայն անվճար):
Մասնաճյուղի ուսանողական համակազմը
Աղյուսակ 1.12-ում բերված է մասնաճյուղի ուսանողների թվաքանակը վերջին 5
տարիների կտրվածքով (2013/14-2016/17 ուսումնական տարիներ` նոյեմբերի 1-ի
դրությամբ, 2017/18 ուսումնական տարի` սեպտեմբերի 15-ի դրությամբ).
Աղյուսակ 1.12
Կրթական ծրագրի անվանումը

Ուսումնական տարի
2014/15
2015/16
2016/17
135 (90)
173 (115)
177 (112)
66,67
66,47
63,28

Բակալավր-առկա ուսուցում
Վճար. հաշվեկշիռը, %

2013/14
124 (83)
66,94

2017/18
179 (121)
67,6

Բակալավր-հեռակա ուսուցում
Վճար. հաշվեկշիռը, %

270(261)
96,67

269 (262)
97,4

268 (264)
98,5

260 (256)
98,46

190* (188*)
98,95

ՄՄԿ ծրագիր-առկա
Վճար. հաշվեկշիռը, %

23 (19)
82,61

21(17)
80,95

8(4)
50

-

-

Ընդամենը
Վճար. հաշվեկշիռը, %

417 (363)
87,05

425 (369)
86,82

449 (383)
85,3

437 (368)
84,21

369* (309)
83,74

*- 2017/18 ուսումնական տարվա ուսանողական համակազմում ներառված չեն բակալավրի կրթական ծրագրով
հեռակա ուսուցման առաջին կուրսի ուսանողները:
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Նկ.1.6 Բակալավրի կրթական ծրագրով ուսուցման ուսանողների թվաքանակը վերջին 5
տարիների կտրվածքով ( 2017/18 ուսումնական տարվա ուսանողական համակազմում ներառված չեն բակալավրի
կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման առաջին կուրսի ուսանողները:)

Աղյուսակ 1.13-ում բերված է Կապանի մասնաճյուղի ուսանողական համակազմը
2016/17 ուսումնական տարում (01.11.2016թ. դրությամբ, բակալավրիատ):
Աղյուսակ 1.13
Այդ թվում

Մասնագիտություն
(կրթական ծրագիր)

Տնտեսագիտություն
(Տնտեսագիտություն)
Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և
կառավարում (լմ. ճյուղում)
Լեռնային գործ և օգտակար
հանածոների
արդյունահանում
(Լեռնային գործ և
օգտակար հանածոների
արդյունահանում)
Օգտակար հանածոների
հետախուզում և մշակում
Մետալուրգիա
(Մետալուրգիա)
Մետալուրգիա և
նյութագիտություն
Շինարարություն
(Արդյունաբերական և
քաղաքացիական
շինարարություն)
Շինարարություն, շին.
իրերի և կառուցվածքների
արտադրություն
Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության
կազմակերպում և
կառավարում
Օգտակար հանածոների
հարստացում (Օգտակար
հանածոների հարստացում)
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
(Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ)
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
Ինֆորմատիկա և
կիրառական մաթեմատիկա

ՈՒսանողների
քանակը

Անվճար
ուսուցման
համակարգում
սովորող ուսանողների թիվը

Վճարովի
ուսուցման
համակարգում
սովորող ուսանողների թիվը

Նպատակային
տեղերում
սովորողների
թիվը

առկա

հեռակա

առկա

15

17

առկա

հեռակա

առկա

17

17

2

37

80

5

2

32

78

12

11

4

0

8

11

14

51

9

0

5

51

6

5

4

0

2

5

10

29

7

1

3

28

0

3

0

0

0

3

11

17

7

0

4

17

0

11

0

1

0

10

0

10

0

0

0

10

20

9

4

0

16

9

32

17

9

0

23

9

18

0

6

0

12

0

15

հեռակա

հեռակա

Ընդամենը

177

260

57

4

120

248

Աղյուսակ 1.14-ում բերված է ուսանողական համակազմը 2017/18 ուսումնական
տարում (15.09.2017թ. դրությամբ, բակալավրիատ):
Աղյուսակ 1.14
Այդ թվում

Մասնագիտություն
(կրթական ծրագիր)

Տնտեսագիտություն
(Տնտեսագիտություն)
Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և
կառավարում (լմ. ճյուղում)
Լեռնային գործ և օգտակար
հանածոների
արդյունահանում
(Լեռնային գործ և
օգտակար հանածոների
արդյունահանում)
Օգտակար հանածոների
հետախուզում և մշակում
Մետալուրգիա
(Մետալուրգիա)
Մետալուրգիա և
նյութագիտություն
Շինարարություն
(Արդյունաբերական և
քաղաքացիական
շինարարություն)
Շինարարություն, շին.
իրերի և կառուցվածքների
արտադրություն
Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության
կազմակերպում և
կառավարում
Օգտակար հանածոների
հարստացում (Օգտակար
հանածոների հարստացում)
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
(Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ)
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
Ինֆորմատիկա և
կիրառական մաթեմատիկա
Ընդամենը

ՈՒսանողների
քանակը

Անվճար
ուսուցման
համակարգում
սովորող ուսանողների թիվը

Վճարովի
ուսուցման
համակարգում
սովորող ուսանողների թիվը

առկա

հեռակա

առկա

հեռակա

առկա

հեռակա

28

14

5

0

23

14

31

54

4

1

27

53

23

11

8

0

15

11

11

33

7

0

4

33

12

8

7

0

5

8

6

14

4

0

2

14

0

5

0

0

0

5

7

10

5

0

2

10

0

10

0

1

0

9

0

7

0

0

0

7

29

8

8

0

21

8

22

16

6

0

16

16

10

0

4

0

6

0

179

190

58

2

121

188

Նպատակային
տեղերում
սովորողների
թիվը
առկա

հեռակա

2017/18 ուսումնական տարվա ուսանողական համակազմում ներառված չեն բակալավրի կրթական ծրագրով
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հեռակա ուսուցման առաջին կուրսի ուսանողները:

17

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով նախանշված առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ
ցուցանիշները և նպատակ 1-ի կատարողականը
Հ/Հ

1.

2.

17
3.

4.

ՌԾ-ով նախանշված ցուցանիշը

Բացառապես աշխատուժի շուկայի և կրթության շուկայի պահանջմունքներով պայմանավորված ընդունելության պլանավորում
(մասնագիտությունների անվանացանկ և չափաքանակներ):

Հիմնական, լրացուցիչ և շարունակական կրթության ծրագրերով
ընդունելության ծավալը 2016թ.-ին` առնվազն 200, այդ թվում.
Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցում- առնվազն 100,
Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցում- առնվազն 60,
9-ամյա հանրակրթական դպրոցի հենքի վրա միջին մասնագիտական
կրթական ծրագրով- առնվազն 20,
լրացուցիչ և շարունակական կրթության ծրագրով- առնվազն 20:

2013/14
ուստարի

2014/15
ուստարի

2015/16
ուստարի

2016/17
ուստարի

-

-

-

-

բակալավր
առկա -5

բակալավր
առկա -6

բակալավր
առկա -6

բակալավր
առկա -6

բակալավր
առկա -4

բակալավր
հեռակա -4

բակալավր
հեռակա -4

բակալավր
հեռակա -6

բակալավր
հեռակա -6

բակալավր
հեռակա -6

111

92

128

110

108

56
47

45
47

59
49

46
56

53
55

8

-

-

-

-

-

20
Ստեղծման
ուղղությամբ
տարվել են
աշխատանքներ
425
(01.11.2014թ.
դրությամբ)
135
269

8
Ստեղծման
ուղղությամբ
տարվել են
աշխատանքներ
449
(01.11.2015թ.
դրությամբ)
173
268

6
Ստեղծման
ուղղությամբ
տարվել են
աշխատանքներ
437
(01.11.2016թ.
դրությամբ)
177
260

Մասնաճյուղի կազմում գործող ավագ դպրոցի ստեղծում` 2013թ.-ին:

Չի ստեղծվել

Տարածաշրջանի ավագ դպրոցներում գործող հենակետային դասարան` 1-2:

440
(01.11.2012թ.
դրությամբ)
179
238

Ստեղծման
ուղղությամբ
տարվել են
աշխատանքներ
417
(01.11.2013թ.
դրությամբ)
124
270

23

23

21

8

-

-

-

20

8

6

Հիմնական, լրացուցիչ և շարունակական կրթության ծրագրերով
ուսանողական համակազմը 2016թ.-ին` առնվազն 700, այդ թվում.

5.

2012/13
ուստարի
ՄՄԿ ծրագրով
(հիմն. կրթ.
հիմքով)-2

-

Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցում- առնվազն 400,
Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցում- առնվազն 200,
9-ամյա հանրակրթական դպրոցի հենքի վրա միջին մասնագիտական
կրթական ծրագրով- առնվազն 80,

-

լրացուցիչ և շարունակական կրթության ծրագրով- առնվազն 20:

ՆՊԱՏԱԿ 2
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԵԼ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻՆ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂ ՈՐԱԿՅԱԼ
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

ԽՆԴԻՐ 2.1. Ներհամալսարանական համակարգի շրջանակներում ներդնել
ուսուցման որակի գնահատման և ապահովման ներմասնաճյուղային համակարգ`
բարձրագույն կրթության որակի ներքին արժևորման եվրոպական ENQA չափանիշների պահանջներին համապատասխան:
2016/17 ուսումնական տարում շարունակվել են ENQA (Բարձրագույն կրթության
որակի ապահովման եվրոպական ասոցիացիայի) չափանիշներին համատեղելի
համալսարանում ձևավորված Որակի ներքին ապահովման համակարգի շրջանակներում
մասնաճյուղում ուսուցման որակի գնահատման և ապահովման համակարգի լավարկման
աշխատանքները: Մասնավորապես, համաձայն հաստատված ՀԱՊՀ ՈԱ էլեկտրոնային
համակարգի շահագործման միջոցառումների պլան-ժամանակացույցի, մասնաճյուղի
«Կրթության որակի ապահովման և արտաքին կապերի» (ԿՈԱ և ԱԿ) բաժնի
աշխատակիցները մասնակցել են Երևանի կրթահամալիրի կողմից իրականացված
տարբեր hանդիպումներին և քննարկումներին: «Կրթության որակի ապահովման և
արտաքին կապերի» (ԿՈԱ և ԱԿ) բաժնի աշխատակիցների կողմից շարունակվել են
համագործակցված աշխատանքները Հայաստանի Մասնագիտական կրթության որակի
ապահովման ազգային կենտրոնի (ՄԿՈԱԱԿ), ինչպես Երևանի կրթահամալիրի, այնպես
էլ ՀԱՊՀ մյուս մասնաճյուղերի որակի ապահովման պատասխանատուների հետ:
ԽՆԴԻՐ 2.2. Ապահովել արդի միջազգային չափանիշներին և աշխատաշուկայի
պահանջներին համահունչ ՀԱՊՀ-ում մշակվող նոր ծրագրերի ներդրումը
մասնաճյուղում:
Մասնաճյուղը առաջնորդվում է համալսարանի կողմից մշակված առկա և հեռակա
ուսուցման բակալավրի կրթական ծրագրով գործող մասնագիտությունների ուսուցման
պլաններով («թյունինգյան» մեթոդաբանության չափանիշներին համահունչ վերահաշվարկված դասընթացների և մոդուլների կրեդիտներով), որոնք համապատասխանում են
արդի միջազգային չափանիշներին և համահունչ են աշխատաշուկայի կողմից առաջադրված պահանջներին: Կապանի մասնաճյուղը իր մասնակցությունն է ցուցաբերել ՀԱՊՀ
կրթական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման վերահսկման (մոնիթորինգի), գնահատման և պարբերական վերանայման գործընթացում:
Հաշվի առնելով գործատու կազմակերպությունների հետ իրականացված հարցումների արդյունքները, մասնաճյուղում կարևորվում են ուսանողների գործնական պատրաստականության մակարդակի բարելավման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները՝
արդյունավետորեն օգտագործելով արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաների ընձեռած հնարավորությունները:
Դասավանդման և ուսումնառության որակի շարունակական վերահսկմանը և
բարձրացմանը նպաստելու նպատակով, ՈԱ պորտալի գործիքամիջոցներով, համաձայն
կրթական ծրագրերի որակի ապահովման մշակված ընթացակարգերի, ԿՈԱ և ԱԿ
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բաժինը հաշվետու տարում իրականացրել է շրջանավարտների կողմից կրթական
ծրագրի գնահատման առցանց հարցումներ, որոնց վերլուծությունները կատարվել են
երևանյան կրթահամալիրում:
Ստորև ներկայացված են 2016 և 2017 թվականների առկա ուսուցման շրջանավարտների կողմից կրթական ծրագրերի գնահատման հարցման միջին գնահատականների տրամագրերը:

Նկ 2.1 ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի շրջանավարտների կողնից կրթական ծրագրերի
բավարարվածության գնահատում

Արդյունքների համադրումը թույլ է տալիս գնահատել շրջանավարտների
բավարարվածության աստիճանի դինամիկան՝ ըստ մասնագիտություների: Հարցումների
արդյունքները ցույց են տվել, որ 2017 թվականին տեղի է ունեցել հիմնականում կրթական
ծրագրերի բավարարվածության գնահատման աստիճանի նվազում՝ նախորդ տարվա
համեմատ:
Հաշվետու տարում 2015⁄2016 ուստարվա համեմատ գրանցվել է «Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ» մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրից շրջանավարտների
բավարարվածության աստիճանի կտրուկ նվազում: Նախորդ տարվա համեմատ ՏՏ
մասնագիտությամբ շրջանավարտները ցածր են գնահատել բավարար որակավորմամբ
դասախոսական կազմի առկայությունը, որոշ ուսումնական լաբորատորիաների
տեխնիկական հագեցվածությունն ու ուսումնամեթոդական նյութերով և անհրաժեշտ
մասնագիտական գրականությամբ ապահովվածությունը: Ցածր են գնահատել նաև
մասնագիտական հաջող գործունեության տեսանկյունից անհրաժեշտ օտար լեզուների
իմացությունը և պրակտիկաների կազմակերպումը:
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Նկ 2.2 «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրից
բավարարվածության պատկերը

Հարցմանը մասնակցած շրջանավարտներն կրթական ծրագրերի բարելավման և
ուսումնական գործընթացների արդյունավետ կազմակերպման համար կատարել են
ընդհանրական մի շարք առաջարկություններ.
 դասախոսական կազմի վերապատրաստում,
 մասնագիտական պրակտիկաների արդյունավետ կազմակերպում,
 գործնական և լաբորատոր դասերի/դասաժամերի ավելացում,
 կիրառել ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ,
 բարելավել և ավելացնել օտար լեզուների ժամաքանակներն ու ուսուցման
մակարդակը:
ՀԱՊՀ-ի կողմից իրականացված վերլուծությունների արդյունքները տրամադրվել են
ֆակուլտետներին և ամբիոններին՝ հետագա վերլուծությունների և եզրակացությունների
համար:
ԽՆԴԻՐ 2.3. Մանաճյուղում ապահովել կրեդիտային համակարգի ընդլայնված
կիրառությունը:
Մասնաճյուղում արդեն ներդրված կրեդիտների հաշվարկման համակարգում
(«թյունինգյան» մեթոդաբանության չափանիշներին համահունչ) շարունակվում են
աշխատանքներ տարվել ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի դերի և ուսումնառության արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև կրեդիտային համակարգի
ընդլայնված կիրառման ապահովման ուղղությամբ:
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ԽՆԴԻՐ 2.4. Ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ և մեխանիզմներ` ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման գործընթացների էական բարելավման համար:
Մասնաճյուղում իրականացվում են գործընթացներ, որոնք ուղղված են ուսումնական
գործընթացի կատարելագործմանն ու կրթության որակի բարձրացմանը:
ԿՈԱ և ԱԿ բաժնի կողմից պարբերաբար իրականացվող կրթական ծրագրի
գնահատման հարցումից բացի, իրականացվել են նաև «Կրթություն–ուսումնառությունորակ» և «Դասախոսը ուսանողի հայացքով» սոցիոլոգիական հարցումները:
Կարևորելով ուսանողների և դասախոսների դերը կրթական գործընթացներում՝
կրթության ոլորտում առկա խնդիրների շուրջ իրականացված հարցմանն իրենց տեսակերտներն են հայտնել ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի ուսանողներն ու դասախոսները:
Հնարավո՞ր է այսօր ստանալ որակյալ կրթություն կամ ի՞նչը կարող է նպաստել լավ
ուսումնառությանը: Ուսանողները գտնում են, որ հնարավոր է, երբ կա սովորելու ձգտում:
Որակյալ կրթություն և լավ ուսումնառություն ստանալու գործում նրանք կարևորում են
որակյալ դասախոսական կազմի և հագեցված լաբորատորիաների առկայությունը:
Աղյուսակ 2.1
1
2
3
4
5
6
7
8

Ինչն է նպաստում լավ ուսումնառությանը
Որակավորված դասախոսական կազմի առկայությունը
Հագեցված լաբորատորիների առկայությունը
Մասնագիտության ճիշտ ընտրությունը
Ուսուցման որակը
Սովորելու ձգտումը
Մասնագիտությամբ աշխատատեղի առկայությունը
Ուսումնական գործընթացում ժամանակակից տեխնոլոգիաների
կիրառումը
Բուհում ուսանողների ակտիվության և
նախաձեռնողականության առկայությունը

Ուսանողներ
67.24
34.48
50.00
36.21
37.93
27.59

Դասախոսներ
84.62
73.08
26.92
30.77
53.85
38.46

37.93

15.38

10.34

42.31

Նկ 2.3 Ինչն է նպաստում լավ ուսումնառությանը. դասախոսների և ուսանողների պատասխանը
արտահայտված տոկոսներով (ցույց են տրված առավել կարևորված գործոնները)
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Այսօր, երբ արագ զարգանում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, և երբ
համացանցի ներգրավվածությունը կրթական գործընթացում ավելի ու ավելի է աճում, երբ
անհրաժեշտ է ուսանողներին շահագրգռել լավ սովորելուն, լինել ստեղծագործ և քայլել
ժամանակի հետ համահունչ, ուսանողներն այս անգամ էլ կարևորում են.
 դասախոսական կազմի ամենամյա վերապատրաստումները,
 կրթական բազայի՝ լաբորատորիաների վերազինումը և կահավորումը,
 արտադրական ձեռնարկություններում պրակտիկաների կազմակերպումը,
 ժամանակակից դասավանդման մեթոդների կիրառումը՝ բարձրացնելով էլեկտրոնային ուսուցման դերը:
ԽՆԴԻՐ 2.5. Նախապատրաստվել ՄԿՈԱԱԿ-ի կողմից մասնաճյուղի կրթական
ծրագրերի արտաքին փորձաքննական գնահատման և հավատարմագրման փուլային
գործընթացին:
2012 թվականից մասնաճյուղը համալսարանի կազմում մասնակցել է ենթակառուցվածքային (ինստիտուցիոնալ) հավատարմագրման գործընթացին` ըստ ՄԿՈԱԱԿ-ի
սահմանած որակի ապահովման և հավատարմագրման չափանիշների: Այժմ էլ
մասնաճյուղը շարունակում է համագործակցված աշխատանքները ՀԱՊՀ Երևանի
կրթահամալիրի հետ՝ կրթական ծրագրերի որակի արտաքին գնահատման և
հավատարմագրման գործընթացներում:

Տեղեկատվություն 2016/17 ուսումնական տարում մասնաճյուղում ուսումնական
գործընթացի կազմակերպման վերաբերյալ
Իրականացվող մասնագիտական կրթական ծրագրերի ուսումնական պլանների
ապահովվածություն
Աղյուսակ 2.2
Մասնագիտության անվանումը
(կոդը)

Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ (061105.00.6)
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ (090100)
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ (090100)
Ինֆորմատիկա և կիրառական
մաթեմատիկա (010400)
Ինֆորմատիկա և կիրառական
մաթեմատիկա (010400)
Տնտեսագիտություն
(031101.00.06)
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (լմ.
ճյուղում) (080600)

Կրթական ծրագրի
անվանումը
Առկա ուսուցում
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ

Տնտեսագիտություն
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Գիտական խորհրդի
կողմից հաստատման
տարեթիվը

Տվյալ պլանով
ուսումնառվող
ուսանողների
թիվը
(01.11.2016թ.)

08.04.2016թ.

20

19.05.2015թ.

23

30.04.2014թ.

9

19.05.2015թ.

12

30.04.2014թ.

6

28.03.2017թ.

17

19.05.2015թ.

32

Աղյուսակ 2.2-ի շարունակությունը
Մասնագիտության անվանումը
(կոդը)

Կրթական ծրագրի
անվանումը

Գիտական խորհրդի
կողմից հաստատման
տարեթիվը

Տվյալ պլանով
ուսումնառվող
ուսանողների
թիվը
(01.11.2016թ.)

30.04.2014թ.

5

08.04.2016թ.

12

19.05.2015թ.

11

30.04.2014թ.

3

08.04.2016թ.

6

19.05.2015թ.

6

30.04.2014թ.

4

19.05.2015թ.

8

30.04.2014թ.

3

08.04.2016թ.

9

19.05.2015թ.

17

28.03.2017թ.

17

19.05.2015թ.

35

30.04.2014թ.

45

08.04.2016թ.

11

19.05.2015թ.

28

30.04.2014թ.

23

08.04.2016թ.

5

Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և
կառավարում (լմ. ճյուղում)
(080600)
Լեռնային գործ և օգտակար
հանածոների արդյունահանում
(072401.00.6)
Օգտակար հանածոների
հետախուզում և մշակում
Օգտակար հանածոների
հետախուզում և մշակում
Մետալուրգիա (071501.00.6)
Մետալուրգիա և
նյութագիտություն
Մետալուրգիա և
նյութագիտություն
Շինարարություն, շինարարական
իրերի և կառուցվածքների
արտադրություն (270100)
Շինարարություն, շինարարական
իրերի և կառուցվածքների
արտադրություն (270100)
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
(061105.00.6)
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
(090100)
Տնտեսագիտություն
(031101.00.06)
Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և
կառավարում (լմ. ճյուղում)
(080600)
Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և
կառավարում (լմ. ճյուղում)
(080600)
Լեռնային գործ և օգտակար
հանածոների արդյունահանում
(072401.00.6)
Օգտակար հանածոների
հետախուզում և մշակում
Օգտակար հանածոների
հետախուզում և մշակում
Մետալուրգիա (071501.00.6)

Լեռնային գործ և
օգտակար
հանածոների
արդյունահանում

Մետալուրգիա

Հեռակա ուսուցում
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ

Տնտեսագիտություն

Լեռնային գործ և
օգտակար
հանածոների
արդյունահանում

Մետալուրգիա
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Աղյուսակ 2.2-ի շարունակությունը

Մասնագիտության անվանումը
(կոդը)

Կրթական ծրագրի
անվանումը

Մետալուրգիա և
նյութագիտություն
Մետալուրգիա և
նյութագիտություն
Արդյունաբերական և
քաղաքացիական
շինարարություն

Շինարարություն
(073201.00.6)
Շինարարություն, շինարարական
իրերի և կառուցվածքների
արտադրություն (270100)
Շինարարություն, շինարարական
իրերի և կառուցվածքների
արտադրություն (270100)

Օգտակար
հանածոների
հարստացում

Օգտակար հանածոների
հարստացում (072402.00.6)
Փոխադրումների և
ճանապարհային երթևեկության
կազմակերպում և կառավարում

Գիտական խորհրդի
կողմից հաստատման
տարեթիվը

Տվյալ պլանով
ուսումնառվող
ուսանողների
թիվը
(01.11.2016թ.)

19.05.2015թ.

10

30.04.2014թ.

19

08.04.2016թ.

3

19.05.2015թ.

4

30.04.2014թ.

13

16.09.2016թ.

10

19.05.2015թ.

11

Ուսումնական գործընթացի հսկողությունը (16.09.2016թ.-15.09.2017թ. դրությամբ)
Աղյուսակ 2.3
Գործընթաց, ուսանողների թիվը
Հեռացում

Ազատում

24 (21)

5+4* (2+1*)

Ուսումնառության
ընդհատում

38 (35)

Վերականգնում

12 (8)

Այլ հաստ.
տեղափություն

4 (1)

Մասնագ.
փոփոխ.

4 (1)

Ուս. ձևի
փոփոխ.

3 (5)

Ուսումնառության
շարունակում

32 (34+3*)

*ՄՄԿ ծրագիր:
Փակագծում նշված են նախորդ տարվա տվյալները:

Պրակտիկաների կազմակերպումը
Հաշվետու տարում ակադեմիական խմբերի ուսումնական պրակտիկաները
կազմակերպվել են ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղում, իսկ արտադրական և
նախաավարտական պրակտիկաները` 5 գործընկեր կազմակերպություններում, որոնց
հետ կնքված են պրակտիկաների անցկացման երկարաժամկետ պայմանագրեր
(աղյուսակ 2.4):
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Նկ 2.4 ՁՏ և Կ մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողներն արտադրական պրակտիկայի
ժամանակ

Աղյուսակ 2.4

Դասիչը

Մասնագիտությունը

080600

Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և
կառավարում
(լեռնամետալուրգիական
ճյուղում)

090100

010400

Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
Ինֆորմատիկա և
կիրառական
մաթեմատիկա

ՈՒսանողների
թիվը

«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատ» ՓԲԸ
Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ
ՓԲԸ
«Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ»
ՓԲԸ
Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ
ՓԲԸ
«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատ» ՓԲԸ
«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատ» ՓԲԸ
Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ
ՓԲԸ
Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ
ՓԲԸ

38
7
2
15
7
2
8
9

130100

Օգտակար հանածոների
հետախուզում և մշակում

150100

Մետալուրգիա և
նյութագիտություն

270100

Շինարարություն,
շինարարական իրերի և
կառուցվածքների
արտադրություն

Պրակտիկայի պայմանագրերի ցանկը

5

«Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ»

10

«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատ» ՓԲԸ

22

«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատ» ՓԲԸ

7

«Արքիթեքթոնիք» ՍՊԸ

5

Կապանի «Նորոգշին» ՍՊԸ

25

Առաջադիմության ցուցանիշներն ըստ ուսումնական կիսամյակների
2016/17 ուսումնական տարում մասնաճյուղի ուսանողների առաջադիմությունն
աշնանային կիսամյակում կազմել է 89,91%, գարնանային կիսամյակում՝ 61,27%, իսկ
միջին տարեկան առաջադիմությունը` 73,53%:
Աղյուսակներ 2.5-ում բերված են ուսանողների առաջադիմության ցուցանիշներն ըստ
կիսամյակների և կուրսերի՝ բակալավրի (առկա և հեռակա) կրթական ծրագրերի համար:
Աղյուսակ 2.5
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88.2

94.12

63.6

90.9

71.4

100

93.8

100

82.4
87.5

96.08
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2

97.2
76.9

100
100

4

100

100

Գերազանց սովորողների թիվը

Ամառային քննաշրջանի արդյունքը
(վերահանձնումներով)

Բակալավրիատ/ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/
061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
1
87.5
100
061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
072401.00.6 Լեռնային գործ և օգտակար
հանածոների արդյունահանում
1
60.0
90
072401.01.6 Լեռնային գործ և օգտակար
հանածոների արդյունահանում
071501.00.6 Մետալուրգիա
1
83.3
100
071501.01.6 Մետալուրգիա
031101.00.6 Տնտեսագիտություն
1
87.6
100
031101.01.6 Տնտեսագիտություն
Ընդամենը
1
81.3
97.92
090100 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
2
87.5
100
130100 Օգտակար հանածոների հետախուզում և
2
100
100
մշակում
150100 Մետալուրգիա և նյութագիտություն
2
100
100
080600 Ձեռնարկությունների
2
100
100
տնտեսագիտություն և
կառավարում/լեռնամետալուրգիական ճյուղում
270100 Շինարարություն, շինարարական իրերի
2
100
100
և կառուցվածքների արտադրություն
010400 Ինֆորմատիկա և կիրառական
2
100
100
մաթեմատիկա
100
Ընդամենը
97.2
090100 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
3
100
100
130100 Օգտակար հանածոների հետախուզում և
3
100
100
մշակում

Ամառային քննաշրջանի արդյունքը
(առանց վերահանձնումների)

Կուրս

Ձմեռային քննաշրջանի արդյունքը
(վերահանձնումներով)

Մասնագիտություն, կրթական ծրագիր

Ձմեռային քննաշրջանի արդյունքը
(առանց վերահանձնումների)

Քննաշրջանի արդյունքների վերլուծություն

2

1

27

100

100

94.1

100

80.0

100

100

100

89.6
100

100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
89.7

100
98.79

57.14

16.67

14.29
58.80
20.0

44.44
38.60

Գերազանց սովորողների թիվը

Ամառային քննաշրջանի
արդյունքը
(վերահանձնումներով)

150100 Մետալուրգիա և նյութագիտություն
3
100
100
080600 Ձեռնարկությունների
3
82.4
94.1
տնտեսագիտություն և
կառավարում/լեռնամետալուրգիական ճյուղում
270100 Շինարարություն, շինարարական իրերի
3
50.0
100
և կառուցվածքների արտադրություն
010400 Ինֆորմատիկա և կիրառական
3
100
100
մաթեմատիկա
Ընդամենը
3
87.5
97.95
090100 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
4
100
100
130100 Օգտակար հանածոների հետախուզում և
4
100
100
մշակում
150100 Մետալուրգիա և նյութագիտություն
4
100
100
080600 Ձեռնարկությունների
4
100
100
տնտեսագիտություն և
կառավարում/լեռնամետալուրգիական ճյուղում
270100 Շինարարություն, շինարարական իրերի
4
100
100
և կառուցվածքների արտադրություն
010400 Ինֆորմատիկա և կիրառական
4
100
100
մաթեմատիկա
Ընդամենը
4
100
100
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
90.1
98.77
Բակալավրիատ/ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/
061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
1
62.50
061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
072401.00.6 Լեռնային գործ և օգտակար
հանածոների արդյունահանում
1
54.55
072401.01.6 Լեռնային գործ և օգտակար
հանածոների արդյունահանում
071501.00.6 Մետալուրգիա
1
60.00
071501.01.6 Մետալուրգիա
031101.00.6 Տնտեսագիտություն
1
40.00
031101.01.6 Տնտեսագիտություն
073201.00.6 Շինարարություն
073201.01.6 Արդյունաբերական և
1
33.33
քաղաքացիական շինարարություն
072402.00.6 Օգտակար հանածոների
հարստացում
1
55.56
072402.01.6 Օգտակար հանածոների
հարստացում
Ընդամենը
50.98

Ամառային քննաշրջանի
արդյունքը
(առանց վերահանձնումների)

Կուրս

Ձմեռային քննաշրջանի
արդյունքը
(վերահանձնումներով)

Մասնագիտություն, կրթական ծրագիր

Ձմեռային քննաշրջանի
արդյունքը
(առանց վերահանձնումների)

Աղյուսակ 2.5-ի շարունակություն

1

2

12

91.67

91.67

2

80.0

22.22

2

66.67

33.33

2

80.00

80.0

2

75.00

25.00

2

100

0

3

82.0
80.0

56.00
80.0

3

64.71

43.75

3

50.0

100

3

78.95

63.16

3

50.0

50.0

68.63

60.00

4

87.50

62.50

4

100

100

4

65.0

65.00

4

11.11

25.00

4

60.98

60.0

5

86.67

-

5

73.33

-

5

76.00

-

5

25.00

-

74.58
67.86

52.79

Գերազանց սովորողների թիվը

2

Ամառային քննաշրջանի
արդյունքը
(վերահանձնումներով)

090100 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
130100 Օգտակար հանածոների հետախուզում և
մշակում
150100 Մետալուրգիա և նյութագիտություն
080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
և կառավարում/լեռնամետալուրգիական ճյուղում
270100 Շինարարություն, շինարարական իրերի և
կառուցվածքների արտադրություն
190300 Փոխադրումների և ճանապարհային
երթևեկության կազմակերպում և կառավարում
Ընդամենը
090100 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
130100 Օգտակար հանածոների հետախուզում և
մշակում
150100 Մետալուրգիա և նյութագիտություն
080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
և կառավարում/լեռնամետալուրգիական ճյուղում
190300 Փոխադրումների և ճանապարհային
երթևեկության կազմակերպում և կառավարում
Ընդամենը
130100 Օգտակար հանածոների հետախուզում և
մշակում
150100 Մետալուրգիա և նյութագիտություն
080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
և կառավարում/լեռնամետալուրգիական ճյուղում
270100 Շինարարություն, շինարարական իրերի և
կառուցվածքների արտադրություն
Ընդամենը
130100 Օգտակար հանածոների հետախուզում և
մշակում
150100 Մետալուրգիա և նյութագիտություն
080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
և կառավարում/լեռնամետալուրգիական ճյուղում
270100 Շինարարություն, շինարարական իրերի և
կառուցվածքների արտադրություն
Ընդամենը
Ընդամենը հեռակա ուսուցմամբ

Ամառային քննաշրջանի
արդյունքը
(առանց վերահանձնումների)

Կուրս
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Ձմեռային քննաշրջանի արդյունքը
(վերահանձնումներով)

Մասնագիտություն, կրթական ծրագիր

Ձմեռային քննաշրջանի արդյունքը
(առանց վերահանձնումների)

Աղյուսակ 2.5-ի շարունակություն

Թեև 2015/2016 ուսումնական տարվա համեմատ աշնանային կիսամյակում
16,23%-ով աճել է ուսանողների առաջադիմությունը, սակայն գարնանային կիսամյակում
այն նվազել է 16,66%: Արդյունքում միջին տարեկան առաջադիմությունը նվազել է 2,14%,
որը պայմանավորված է ամառային քննաշրջանում առաջադիմության նվազմամբ:
Առաջադիմության բարձրացման նպատակով անհրաժեշտ է առավել արդյունավետ
դարձնել
ուսանողների
հետ
կազմակերպվող
ընթացիկ
և
նախաքննական
կոնսուլտացիաները: Խիստ ուշադրություն դարձնել գործնական և լաբորատոր
պարապմունքների անկացման որակի վրա, որի արդյունքում ավելի շոշափելի և
առարկայական կդառնան ձեռք բերած տեսական գիտելիքները:
Դիպլոմային աշխատանքների պաշտպանության արդյունքների վերլուծությունը
ներկայացված է աղյուակներ 2.6-ում և 2.7-ում:
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Մասնաճյուղի շրջանավարտները
2016/17 ուսումնական տարում բակալավրի կրթական ծրագրով ուսուցման ավարտական կուրսերի 90 ուսանողներից 2-ը չեն ներկայացել դիպլոմային աշխատանքի
պաշտպանությանը: Մասնաճյուղը տվել է 88 շրջանավարտ, որոնցից 9-ը ստացել են
գերազանցության դիպլոմ: 15 շրջանավարտ ուսումը շարունակում են մագիստրատուրայում:
Աղյուսակ 2.8-ում բերված է շրջանավարտների վերաբերյալ տեղեկատվությունը
հնգամյա կտրվածքով, իսկ աղյուսակ 2.9-ում ներկայացված են 2016/17 ուսումնական
տարվա շրջանավարտներն ըստ կրթական ծրագրերի և մասնագիտությունների: Իսկ
աղյուսակ 2.10-ում ներկայացված է շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման
վերլուծությունը:
Աղյուսակ 2.8
Կրթական ծրագիր
Բակալավրի կրթական ծրագիր,
ընդհանուր (վճարովի)
Միջին մասնագիտական կրթական
ծրագիր, ընդհանուր (վճարովի)
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ,
ընդհանուր (վճարովի)

2012/13

Ուսումնական տարի
2013/14 2014/15 2015/16

113 (73)

78 (65)

49 (46)

104 (87)

88(71)

-

-

9 (9)

6 (2)

-

113 (73)

78 (65)

58 (55)

110 (89)

88(71)

2016/17

Աղյուսակ 2.9
Դասիչը

Շրջանավարտների թիվը

Մասնագիտություն

Ստացել են
գերազ.
դիպլոմ

առկա հեռակա առկա հեռակա
090100
080600
010400
130100
150100
270100

Բակալավրի կրթական ծրագիր
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և
կառավարում /լեռնամետալուրգիական ճյուղում/
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում
Մետալուրգիա և նյութագիտություն
Շինարարություն, շին. իրերի և կառուցվածքների
արտադրություն
Ընդամենը

32

9

-

3

-

5

24

-

3

6
3
4

15
14

2
-

1

3

5

-

88

9

Աղյուսակ 2.10
Շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման վերլուծություն

Մասնագիտություն, կրթական ծրագիր

1

33

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և
կառավարում /լեռնամետալուրգիական ճյուղում/
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
Մետալուրգիա և նյութագիտություն
Շինարարություն, շին. իրերի և կառուցվածքների
արտադրություն
Ընդամենը
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և
կառավարում /լեռնամետալուրգիական ճյուղում/
Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում
Մետալուրգիա և նյութագիտություն
Շինարարություն, շին. իրերի և կառուցվածքների
արտադրություն
Ընդամենը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Շրջանավարտների թիվը

Աշխատանքի
ընդունվածների թիվը

Նրանցից
մասնագիտությամբ աշխատողների թիվը

ՈՒսումը
շարունակողների
թիվը

Ոչ
մասնագիտությամբ
աշխատողների թիվը

2

3

4

5

6

6

1

2

5

5

2

-

2

2

6
4

1
1

1

2
1

1

3

2

-

-

2

14

3

7

11

24

18

5

7

13

15
14

15
12

12
5

1
-

3
7

5

5

5

-

-

58
88

50*
64

27
30

8
15

23
34

Բակալավրիատ
ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
9

30
ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

*-Հեռակա ուսուցման աշխատող շրջանավարտների մեծ մասն աշխատանքի էր ընդունվել մինչև ուսումնառության ավարտը:

Աղյուսակ 2.6
2016/2017 ուսումնական տարվա դիպլոմային աշխատանքների պաշտպանության արդյունքների վերլուծություն
Առկա ուսուցում
ՈՒսանողների թիվը

Գերազանց
գնահատվածների թիվը

Լավ գնահատվածների թիվը

Բավարար
գնահատվածների
թիվը

Անբավարար
գնահատվածների թիվը,
(չն/չթ)

1

2

3

4

5

6

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

6

6

-

-

-

9

4

5

-

-

3

1

1

1

-

4

4

-

-

-

5

3

2

-

-

3

2

1

-

-

30

20

9

1
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Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Մասնագիտացում՝ «Ինֆորմացիայի մշակման և
կազմակերպչական կառավարման ավտոմատացված
համակարգեր»
Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում
Մասնագիտացում՝ «Օգտակար հանածոների հարստացում»
Մետալուրգիա և նյութագիտություն
Մասնագիտացում` «Գունավոր մետաղների մետալուրգիա»
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում
/լեռնամետալուրգիայի ճյուղում/
Շինարարություն, շինարարական իրերի և
կառուցվածքների արտադրություն
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Աղյուսակ 2.7
2016/2017 ուսումնական տարվա դիպլոմային աշխատանքների պաշտպանության արդյունքների վերլուծություն
Հեռակա ուսուցում

31
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ՈՒսանողների թիվը

Գերազանց
գնահատվածների թիվը

Լավ
գնահատվածների
թիվը

Բավարար
գնահատվածների
թիվը

Անբավարար
գնահատվածների թիվը,
(չն/չթ)

1

2

3

4

5

6

15

6

3

6

-

15

1

6

7

(-/1)

25

9

12

3

(-/1)

6

1

2

2

(-/1)

61

17

23

18

(-/3)

Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում
Մասնագիտացում՝ «Բաց հանքային աշխատանքներ»
Մետալուրգիա և նյութագիտություն
Մասնագիտացում` «Գունավոր մետաղների մետալուրգիա»
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում
/լեռնամետալուրգիայի ճյուղում/
Շինարարություն, շինարարական իրերի և
կառուցվածքների արտադրություն
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով նախանշված առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և
նպատակ 2-ի կատարողականը

Հ/Հ

1.

2.

34

3.

ՌԾ-ով նախանշված ցուցանիշը
Մասնաճյուղում ուսուցման որակի գնահատման և
ապահովման գործող ներքին համակարգ` համահունչ
եվրոպական արժևորման չափանիշների
պահանջներին – 2012թ.:
Մասնաճյուղում իրականացվող բակալավրական
կրթական ծրագրերի վերլուծության և որակի
ամենամյա գնահատման պրակտիկայի
արմատավորում` սկսած 2012/13 ուստարվանից:

Առաջարկվող մասնագիտությունների վերանայված
ցանկ` համապատասխանեցված աշխատաշուկայի
առկա պահանջներին` 2013/2014 ուստարի:

4.

Շուկայի պահանջմունքներով ձևավորված նոր
մասնագիտություններ և մասնագիտացումներ`
առնվազն 1-հնգամյա կտրվածքով:

5.

Փուլային անցում կրթական ծրագրերի մշակման և
ներկայացման նոր` բանիմացության ձևավորմանն
ուղղված եվրոպական կառուցվածքի` սկսած
2012/2013 ուստարվանից:

2012/13 ուս.տարի

2013/14 ուս.տարի

2014/15 ուս.տարի

Եղել է ձևավորման
փուլում

Եղել է ձևավորման
փուլում

Եղել է ձևավորման
փուլում

Իրականացվել են
նախապատրաստական
աշխատանքներ

Իրականացվել են
նախապատրաստական
աշխատանքներ

Իրականացվել են
նախապատրաստական
աշխատանքներ

Կազմվել է
մասնաճյուղի
2012-2016թթ.
ընդունելության
կողմնորոշիչ
հեռանկարային
ցանկ

Առկա է

-

Աշխատանքներ է
տարվել 1 նոր
մասնագիտությամբ ուսուցում
կազմակերպելու
ուղղությամբ:

1 նոր մասնագիտություն, աշխատանքներ են տարվել
հեռակա ուսուցման 2
նոր մասնագիտություններով ուսուցում
կազմակերպելու
ուղղությամբ:

2 նոր
մասնագիտություն
հեռակա
ուսուցմամբ

-

Ներդրվել է

Նախապատրաստվել է 2-րդ փուլի
իրականացումը

2015/16 ուս.տարի

2016/17 ուս.տարի

Գործել է, ՀԱՊՀ-ի
հետ համատեղ
իրականացվում են
գործընթացներ
Գործընթացները
իրականացվել են
ՀԱՊՀ-ի հետ
համատեղ
Վերանայվել է ըստ
ՀՀ բարձրագույն
մասնագիտական
կրթության
մասնագիտությունների և
որակավորումների
նոր ցանկի

Գործել է, ՀԱՊՀ-ի
հետ համատեղ
իրականացվում են
գործընթացներ
Գործընթացները
իրականացվել են
ՀԱՊՀ-ի հետ
համատեղ

Իրականացված է

-

1 նոր
մասնագիտություն
հեռակա
ուսուցմամբ

Իրականացվել է

Իրականացված է

Հ/Հ

6.

7.

ՌԾ-ով նախանշված ցուցանիշը
Մասնաճյուղի շրջանավարտներից և կրթական ծրագրերից գործատուների բավարարվածության պարբերական ուսումնասիրություններ` սկսած 2012/2013
ուստարվանից` առնվազն 2 անգամ յուրաքանչյուր
մասնագիտության համար (հնգամյա կտրվածքով):
Վերանայված և մեթոդական ու կազմակերպական
առումներով կատարելագործված կրեդիտային
համակարգ. ներդրման ավարտը` 2012/13 ուստարի:

2012/13 ուս.տարի

2013/14 ուս.տարի

2014/15 ուս.տարի

2015/16 ուս.տարի

Կատարվել է

Կատարվել է

Կատարվել է

Կատարվել է

Շարունակաբար
իրականացվել է

Շարունակաբար
իրականացվել է

Շարունակաբար
իրականացվել է

Ներդրվել է

Ներդրված է

Առանձին
բաղադրիչներով
իրականացվել են
մասնաճյուղի
դասախոսական
կազմի մանկավարժական
գործունեության
գնահատումներ

Առանձին
բաղադրիչներով
իրականացվել են
մասնաճյուղի
դասախոսական
կազմի մանկավարժական
գործունեության
գնահատումներ
Իրականացվել են
գնահատումներ

8.

-

-

Համալսարանի
կողմից
հաստատված
ձևաչափով
իրականացվել են
գնահատումներ

Ուսումնառությունից մասնաճյուղի ուսանողների
բավարարվածության ամենամյա պարտադիր
գնահատման համակարգ` սկսած 2012/2013
ուստարվանից:

Իրականացվել են
գնահատումներ

Իրականացվել են
գնահատումներ

Իրականացվել են
գնահատումներ

Իրականացվել են
գնահատումներ

10.

Մասնաճյուղի գործունեության և կրթական ծրագրերի
ինքնավերլուծություն` ըստ ՄԿՈԱԱԿ-ի սահմանած
որակի ապահովման և հավատարմագրման
չափանիշների` 2012-2013 թթ.:

ՀՊՃՀ-ի հետ
մասնաճյուղը մասնակցել է ենթակառուցվածքային հավատարմագրման
համար իրականացված
ինքնավերլուծությանը

Նախապատրաստական
աշխատանքներ են
տարվել կրթական
ծրագրերի
ինքնավերլուծության
գործընթացի
ուղղությամբ

11.

Մասնաճյուղի կրթական ծրագրերի (մասնագիտությունների) պետական հավատարմագրում.
գործընթացի ավարտը` 2015 թ.:

Նախապատրաստական փուլում էր

Նախապատրաստական փուլում էր

Կրթական
ծրագրերի
ինքնավերլուծության գործընթացի
ուղղությամբ
տարվել են
ընթացիկ
շարունակական
աշխատանքներ
Իրականացվել է
համալսարանի հետ
համատեղ

Կրթական
ծրագրերի
ինքնավերլուծության գործընթացի
ուղղությամբ
տարվել են
ընթացիկ
շարունակական
աշխատանքներ
Իրականացվում է
համալսարանի հետ
համատեղ

Մասնաճյուղի դասախոսական կազմի մանկավարժական գործունեության ամենամյա գնահատման
գործող ներքին համակարգ` սկսած 2012/2013
ուստարվանից:
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2016/17 ուս.տարի

Կատարվել է

Այս գործընթացի
ուղղությամբ
տարվել են
ընթացիկ
աշխատանքներ

Իրականացվում է
համալսարանի հետ
համատեղ

ՆՊԱՏԱԿ 3
ԱՊԱՀՈՎԵԼ ԱՐԴԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ԲԱՎԱՐԱՐՈՂ ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ
ԿԱԶՄ, ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՕՊՏԻՄԱԼ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ԽՆԴԻՐ 3.1. Շարունակել բարելավել և համալրել դասախոսական կազմը` արդի
կրթական պահանջներին համապատասխան:
2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ հիմնական դասախոսական կազմում
ընգրկված էր 37, իսկ լրիվ դասախոսական կազմում` 52 դասախոս, որոնցից 2-ը՝
ժամավճարային հիմունքներով: Հիմնական կազմում գիտական աստիճան ունեին
37,8%-ը, իսկ լրիվ կազմում՝ 30,8%-ը (ներառյալ ժամավճարային հիմունքներով
ձևակերպվածները): Հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմը ձևակերպված էր
աշխատանքային պայմանագրով (առանց մրցույթի): 2016/2017 ուսումնական տարվա
ընթացքում 1 դոցենտ տեղափոխվել է պրոֆեսորի պաշտոնի, իսկ 2 դասախոս՝
ասիստենտի
պաշտոնի
(թեկնածուական
ատենախոսություն
է
պաշտպանել
ասիստենտներից 1-ը):
2017 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ հիմնական դասախոսական կազմում
ընգրկված է 35, իսկ լրիվ դասախոսական կազմում` 66 դասախոս, որոնցից 19-ը՝
ժամավճարային հիմունքներով: Հիմնական կազմում գիտական աստիճան ունեն 40%-ը,
իսկ լրիվ կազմում՝ 40,9%-ը (ներառյալ ժամավճարային հիմունքներով ձևակերպվածները):
Հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմը ձևակերպված է աշխատանքային
պայմանագրով (առանց մրցույթի):
Աղյուսակ 3.1
Գիտական աստիճան և կոչում ունեցող դասախոսների բաշխումը
(սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ)
2016/17 ուս. տարի
լրիվ կազմում
հիմնական
(այդ թվում՝ ժ/վճ)
կազմում
Գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր
Գիտությունների դոկտոր,
դոցենտ
Գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ
Գիտությունների թեկնածու,
ասիստենտ
Ընդամենը

2017/18 ուս. տարի
լրիվ կազմում
հիմնական
(այդ թվում՝ ժ/վճ)
կազմում

1

2(1)

2

4(2)

1

1

-

-

8

9(1)

8

17(7)

4

4

4

6(1)

14

16(2)

14

27(10)

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի զգալի մասը փորձառու դասախոսներ են, առկա
դասախոսական ներուժը բավարարում է մասնաճյուղում ներկայումս ուսուցանվող
մասնագիտություններով դասավանդման անհրաժեշտ որակի ապահովման համար:
Ինչպես նաև 2017/2018 ուսումնական տարում ուսումնական գործընթացում ընդգրկվել են
գիտական աստիճան և կոչում ունեցող ՀԱՊՀ երևանյան կրթահամալիրի 9 դասախոս
36

(դիպլոմային աշխատանքի ղեկավարում և դասընթացների վարում՝ 1, դիպլոմային
աշխատանքի ղեկավարում` 5, հեռավար դասախոսությունների վարում՝ 3), ևս 1 դոկտոր,
պրոֆեսոր՝ ՃՇՀԱՀ-ից (դիպլոմային աշխատանքի ղեկավարում):
Հաշվի առնելով, որ դեռևս աստիճանակիր դասախոսների հաշվեկշիռը չի գերազանցում 50%-ը, անհրաժեշտ է լուրջ ուշադրություն դարձնել գիտական կադրերով
(հատկապես` երիտասարդ) դասախոսական կազմի համալրման խնդրին, ինչպես նաև
սեփական գիտական կադրերի պատրաստմանը, որի նպատակով ակտիվորեն օգտագործվում է գիտական հայցորդների ինստիտուտը (2016/2017 ուսումնական տարում
հայցորդ էին մասնաճյուղի 4 դասախոս):
Մասնաճյուղում անհրաժեշտ ուշադրություն է դարձվում դասավանդման արդյունավետության շարունակական բարձրացման, դասախոսների մասնագիտական ունակությունների և մանկավարժական հմտությունների կատարելագործման ուղղությամբ տարվող
աշխատանքներին:
2017 թվականի փետրվար ամսից սկսվել են մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստման դասընթացները, որին մասնակցում են 14
դասախոս:
Աղյուսակ 3.2
Հաշվետու ժամանակում վերապատրաստում, ստաժավորում անցած դասախոսների
կազմը
Հ/Հ

Վերապատրաստվողների
քանակը

Պրոֆեսորադասախոսական
կազմ, այդ թվում`
ինստիտուտի
1.1
տնօրեն/ֆակուլտետի դեկան
1.2 ամբիոնի վարիչ
1.3 պրոֆեսոր
1.4 դոցենտ
1.5 ասիստենտ
1.6 դասախոս
2
ուսումնաօժանդակ կազմ
Ընդամենը
1

Ստաժավորում
անցածների քանակը

14

4
2
2
6
14

ԽՆԴԻՐ 3.2. Ապահովել հաստիքների օպտիմալ օգտագործում և վարչակազմի
շարունակական համալրում ու որակական առաջընթաց:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում շարունակվել են դասախոսական, վարչական,
ուսումնաօժանդակ և սպասարկող կազմի քանակական ու որակական ցուցանիշների
բարելավման, մասնաճյուղի կառավարման գործընթացում դասախոսների մասնակցության ապահովման, ինչպես նաև` մասնաճյուղի կառավարման համակարգի որակյալ և
կայուն ռեզերվի ստեղծման ու կոլեկտիվ պատասխանատվության արմատավորման
ուղղություններով իրականացվող աշխատանքները:
Մասնաճյուղում ուսումնական բեռնվածքների հաշվառումը և պաշտոնացանկի
ձևավորումն իրականացվում է էլեկտրոնային համակարգի կիրառմամբ, որի շնորհիվ
ավելի դյուրին է դարձել պրոֆեսորադասախոսական կազմի հաստիքացուցակների
կազմման և բեռնվածքների հաշվարկման աշխատանքները:
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2016/17 ուսումնական տարում, պայմանավորված միջին մասնագիտական կրթական
ծրագրով ուսուցման բացակայությամբ, 1304 ժամով նվազել էր ուսումնական բեռնվածքի
ծավալը: Սակայն 1 պայմանական հաստիքի համար 720 ժամ բեռնվածության նորմի
սահմանման հետևանքով, 2015/16 ուսումնական տարվա համեմատ պայմանական
հաստիքների թիվը աճել էր 4,81-ով:
2017/18 ուսումնական տարում 2016/17 ուսումնական տարվա համեմատ 1271 ժամով
նվազել է ուսումնական բեռնվածքի ծավալը, որի հետևանքով էլ պրոֆեսորադասախոսական կազմի հաստիքների թիվը նվազել է 1,94-ով:
Հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի ՀՕԳ-ը (հաստիքի օգտագործման
գործակից) 2016/17 ուսումնական տարվա համեմատ նվազել է 0,04-ով և դարձել 0,83:
Հաշվետու տարում հիմնական դասախոսական կազմի միջին տարիքը կազմել է
48,2 տարի, իսկ լրիվ կազմինը (առանց ժամավճարային հիմունքներով ձևակերպվածների) – 47,7 տարի:
Ներկայումս հիմնական դասախոսական կազմի միջին տարիքը կազմում է 50,1
տարի, իսկ լրիվ կազմինը (առանց ժամավճարային հիմունքներով ձևակերպվածների) –
48,8 տարի:
Մասնաճյուղի ժամաքանակների վերաբերյալ տվյալները բերված են աղյուսակներ
3.3-ում և 3.4-ում, իսկ պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերաբերյալ վիճակագրական
տվյալները` աղյուսակներ 3.5.-3.9-ում:
Հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմում մեծ է կանանց հաշվեկշիռը`
56,8%:
Աղյուսակ 3.3
Տարեկան ուսումնական բեռնվածքի ծավալն ըստ կրթական ծրագրերի
Ուսումնական
տարի
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18

Միջին մասնագիտական
կրթական ծրագիր
2991,5
2853,9
1018
-

Բակալավրի կրթական
ծրագիր
25719,5
22158,9
27496
27210
25939

Ընդամենը
28711
25012,8
28514
27210
25939

28711

-

25012,8
28514

1799 2730

-

-

120

-

1382 2677

132

263,1 933,6 1900 2900 197,5

290
390

178,6 866,1 1899 1555
112
854 1745 3460

1077

717

2309

40

180

340

114

907

2181

394

1805

40

180

280

88

759

2016/17 7090 5275

4512

2017/18 6577 4869 4455
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120

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

237

120
120

525

2048,1 290 290
2239 200 300

1453
1048

Պետական քննական
հանձնաժողով

Գրախոսում

Ամփոփիչ քննական
հանձնաժողով, ԴԱՊՀ

Ավարտական (դիպլոմային)
աշխատանքի ղեկավարում

300

-

Կուրսային նախագիծ
(աշխատանք)

ՀՈւ ստուգողական
աշխատանքներ

Հաշվեգրաֆիկական
աշխատանք (ռեֆերատ)

Նախաավարտական

Արտադրական

Ուսումնական

395

-

330 150

761
707

2014/15 7073 5406 2783
2015/16 8323 5540 3476

2112

Ամբիոնի ղեկավարում

2013/14 6904 5829 2584 2238 912,8

Պրակտիկաներ
Քննություններ

Հարցումներ և մոդուլներ,
ստուգարքներ

Կոնսուլտացիաներ

Լաբորատոր պարապմունք

Գործնական պարապմունք

Դասախոսություն

Աղյուսակ 3.4
Տարեկան ուսումնական բեռնվածքի ծավալն ըստ ուսումնական գործընթացի բաղադրիչների

27210
25939

Աղյուսակ 3.5
Մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական կազմի պայմանական հաստիքների թիվը
2013/2014
32,92+0,54 (ժ/վճ)
33,45

2014/2015
28,62+0,32 (ժ/վճ)
28,94

2015/2016
32,06+0,92 (ժ/վճ)
32,98

2016/2017
37,55+0,24 (ժ/վճ)
37,79

2017/2018
34,12+1,73 (ժ/վճ)
35,85

Աղյուսակ 3.6
Մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական կազմի պայմանական հաստիքների բաշխումն
ըստ տարակարգերի և ձևակերպման ձևի (հաստիք/անձ)
2016/2017
2017/2018

Պրոֆեսոր
Դոցենտ
Ավագ
դասախոս
Ասիստենտ
Դասախոս
Ընդամենը

ԱՊ
6,32/5

(01.09.2016թ. դրությամբ)
ՆՀ
ԱՀ
Ընդ.
0,52/1
0,4/1
0,92/2
2,2/4
8,52/9

ԱՊ
0,65/1
5,56/5

(01.09.2017թ. դրությամբ)
ՆՀ
ԱՀ
Ընդ.
0,63/1
1,28/2
1,39/3
0,82/2
7,77/10

1,49/1

-

-

1,49/1

1,49/1

-

-

1,49/1

3,67/5
15,8/16
27,28/27

2,17/5
4,89/10

0,5/1
4,48/11
5,38/13

4,17/6
22,45/32
37,55/50

3,71/5
13,14/14
24,55/26

0,55/1
2/4
4,57/9

0,93/2
3,25/8
5/12

5,19/8
18,39/26
34,12/47

Նկ.3.1 Մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական կազմն ըստ տարակարգերի
և ձևակերպման ձևի
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Աղյուսակ 3.7
Մասնաճյուղի հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի պայմանական հաստիքների
օգտագործման գործակիցը և միջին տարիքը
2016/2017
2017/18
(01.09.2016թ. դրությամբ)
(01.09.2017թ. դրությամբ)
Ամբիոն
ՀՕԳ
Միջին տարիք
ՀՕԳ
Միջին տարիք
Մ և ԲԱ
0,72
50
0,77
52,4
ՀԱ և Մ
0,79
44,3
0,74
50
ՏՏ Ի և ԱՀ
0,92
50,7
0,93
53,5
ԸևՇ
1,11
55,8
1
56,8
ՄևՆ
0,69
50,7
0,69
51
ՃՏ և Կ
1,06
32,4
0,83
33,8
Ըստ մասնաճյուղի
0,87
48,2
0,83
50,1

Նկ.3.2 Մասնաճյուղի հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի պայմանական
հաստիքների օգտագործման գործակիցը

Նկ.3.3 Մասնաճյուղի հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի միջին տարիքը

40

Աղյուսակ 3.8
Գիտական աստիճան ունեցողների հաշվեկշիռը, %
2016/2017
2017/2018
Ամբիոնի անվանումը
Մ և ԲԱ
ՀԱ և Մ
ՏՏ Ի և ԱՀ
ԸևՇ
ՄևՆ
ՃՏ և Կ
Ընդամենը

(01.09.2016թ. դրությամբ)

հիմնական
կազմում
87,5
14,3
33,3
42,9
20
37,8

լրիվ կազմում
(առանց ժ/վճ)
70
11,1
27,3
42,9
14,3
30

(01.09.2017թ. դրությամբ)

հիմնական
կազմում
100
28,6
33,3
33,3
20
40

լրիվ կազմում
(առանց ժ/վճ)
88,8
22,2
22,2
33,3
33,3
34

Նկ.3.4 Գիտական աստիճան ունեցողների հաշվեկշիռը (հիմնական կազմում), %

Հաշվի առնելով, որ հաշվետու ուսումնական տարին մասնաճյուղի 2012-2016թթ.
ռազմավարական ծրագրի համար հանդիսացել է եզրափակիչ տարի, ապա
համեմատելով պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի հաստիքների
կառուցվածքը 2011/12
և 2016/2017 ուսումնական տարիներին (աղյուսակ 3.9),
արձանագրում ենք, որ.
ա) էականորեն բարելավվել է պրոֆեսորադասխոսական կազմը. հիմնական
կազմում պրոֆեսորների թիվը 0-ից աճել է մինչև 2, դոցենտներինը՝ 6-ից մինչև 8, ինչպես
նաև 1-ով ավելացել է գիտությունների թեկնածու, ասիստենտների թիվը,
բ) ուսումնաօժանդակ կազմում կրճատվել են 4 լաբորատորիաների վարիչների
հաստիքներ, լաբորանտների կազմում գիտությունների թեկնածուի աստիճան
ունեցողների թիվը 0-ից աճել է մինչև 2, իսկ 1 լաբորանտ հանդիսանում է հայցորդ,
գ) վերջին 5 տարիների ընթացքում հայցորդների թիվը 1-ից աճել է մինչև 6, որոնցից
2-ը պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն:
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Աղյուսակ 3.9
Մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի կառուցվածքն ըստ
ձևակերպման ձևի 2011/2012 և 2016/2017 ուսումնական տարիներին
(01.09.2011թ. / 01.019.2016թ. դրությամբ)

Պրոֆեսորադասախոսական կազմը

Ընդամենը

Պրոֆեսոր
Դոցենտ
Ասիստենտ
Ավագ դասախոս
Ասիստենտ (ա.գ.ա.)
Դասախոս
Ընդամենը

0/3
6/9
5/5
1/1
2/3
25 / 31
39 / 52

Աշխ.պայմ.,
մրց.

Աշխ.պայմ.,
առանց.
մրց.
5/5
4/4
1/1
2/2
19 / 15
31 / 27

1/0
1/0

Ներքին
համատե
ղություն
0/2
1/3
0/1

1/4
2 / 10

Արտաքին
համատեղ
ություն
0/1

Ժամավճար

0/1
1/0
0/1
2 / 11
3 / 13

2/1
2/2

Նկ.3.5 Պրոֆեսորադասախոսկական անձնակազմի կառուցվածքն ըստ ձևակերպման ձևի

ԽՆԴԻՐ 3.3. Բարձրացնել մասնաճյուղի կառավարման համակարգի արդյունավետությունն ու որակը:
Կառավարման համակարգի տեղեկատվական ապահովման զարգացմանը, տեխնոլոգիապես հագեցված և ժամանակակից ուսումնական ու աշխատանքային միջավայրի
ձևավորմանը, մասնաճյուղի կառավարմանն անհրաժեշտ իրավական-նորմատիվային
բազայի ապահովմանը միտված աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ,
ինչպես նաև մասնաճյուղում ապահովված է գիտական խորհրդի և կառավարման մյուս
մարմինների ներդաշնակ գործունեությունն ու որոշումների ընդունման և կատարման
հիերարխիկ հստակ համակարգը:
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Մասնաճյուղի կառավարման մարմինների գործունեությունը
Հաշվետու ժամանակաշրջանում կանոնավոր կերպով գործել են մասնաճյուղի
կառավարման բոլոր մարմինները:
Գիտական խորհուդը 2016/17 ուսումնական տարում գումարել է 12 նիստ, որոնցում
ընդհանուր առմամբ ընդունվել են 55 որոշում:
Տնօրինությունը նիստեր է գումարել՝ համաձայն նախօրոք հաստատված աշխատանքային պլանի, որով ուղղորդվել է մասնաճյուղի ընթացիկ գործունեությունը: Ըստ
անհրաժեշտության գումարվել են նաև արտահերթ նիստեր: 2016/17 ուսումնական
տարում ընդհանուր առմամբ գումարվել է 17 նիստ, ընդունվել 84 որոշում:
Իր առօրյա և բնականոն գործունեությունն է ծավալել նաև ուսանողական խորհուրդը, որը համակարգել է ուսանողության մասնակցությունը մասնաճյուղի կառավարման գործընթացներում և աջակցել տարաբնույթ միջոցառումների կազմակերպման
աշխատանքների ժամանակ:
Մասնաճյուղի կառավարման համակարգի արդյունավետության և որակի
բարձրացմանը միտված պլանավորման միջոցառումները
Կառավարման արդյունավետության և որակի բարձրացման համար հաշվետու
տարում կազմվել են մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական ծրագրի իրականացման 2016/17 ուսումնական տարվա պլան-ժամանակացույցը և մասնաճյուղի 2016/2017
ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանը (հաստատված են մասնաճյուղի գիտական
խորհրդի 2016թ. սեպտեմբերի 20-ի նիստում): Պարբերաբար տնօրինության նիստերում
քննարկվել և գնահատվել են վերոնշյալ պլանների կատարման ընթացքը, վերլուծվել
թերացումների պատճառները և ձեռնարկվել աշխատանքների բարելավմանն ուղղված
համապատասխան միջոցառումներ:
Մասնաճյուղի կառավարման համակարգի արդյունավետության բարցրացմանն
ուղղված կառուցվածքային փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկություններ
Մասնաճյուղի կառավարման համակարգի կատարելագործման և ուսանողական
համակազմի համաչափ բաշխման անհրաժեշտությունից գիտական խորհուրդը ՀԱՊՀ
Գիտխորհրդի միջոցով Հոգաբարձուների խորհրդին է ներկայացրել առաջարկություն.
1. ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի «Բնական գիտությունների և տեղեկատվական
համակարգերի» ու «Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության»
ֆակուլտետները
միաձուլման
ձևով
վերակազմակերպել`
ձևավորելով
«Մասնագիտական կրթության» ֆակուլտետ` վերջինիս կազմում ներառելով հետևյալ
ամբիոնները.
- Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ,
ինֆորմատիկա
և
ավտոմատացված
համակարգեր,
- Մետալուրգիա և նյութագիտություն,
- Ընդերքաբանություն և շինարարություն,
- Ճյուղային տնտեսագիտություն և կառավարում:
2. Մասնաճյուղում ձևավորել կառուցվածքային նոր միավոր` «Հեռակա ուսուցման»
բաժանմունք:
3. «Մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների» ու «Հումանիտար առարկաների
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և մարմնակրթության» ամբիոնները վերակազմակերպել համամասնաճյուղային
ամբիոնների:
Մասնաճյուղի գործունեության իրավական-նորմատիվային կարգավորումը
Հաշվետու ժամանակաշրջանում շարունակվել են աշխատանքները մասնաճյուղի
կառավարման իրավական-նորմատիվային բազայի զարգացման ուղղությամբ:
Համալսարանի կողմից հաստատված իրավական-նորմատիվային փաստաթղթերին
զուգընթաց, մշակվել և մասնաճյուղի գիտական խորհրդի քննարկմանն են ներկայացվել
մասնաճյուղի գործունեության տարբեր ոլորտները կարգավորող մի շարք փաստաթղթեր.
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի աշխատողների սոցիալական աջակցության կանոնակարգը
(20.09.2016թ.), մարզա-ուսումնական վճարովի ծառայությունների մատուցման կարգը
(18.11.2016թ.), տնօրենի, տնօրենի տեղակալների, գիտական քարտուղարի ենթակայության
ոլորտների և լիազորությունների վերաբերյալ հրահանգը, Ընդհանուր բաժնի, Ծրագրամեթոդական աշխատանքների և կրթության կազմակերպման բաժնի, Կրթության որակի ապահովման և արտաքին կապերի բաժնի, Ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի, Տնտեսավարման և
սպասարկման բաժնի, Գրադարանի հիմնական գործառույթների վերաբերյալ հրահանգը,
մասնաճյուղի ֆակուլտետի դեկանի, ամբիոնի վարիչի ենթակայության ոլորտների, պարտավորությունների, իրավասությունների և պատասխանատվության վերաբերյալ հրահանգը,
լաբորատորիաների վարիչի և լաբորանտների հիմնական գործառույթների վերաբերյալ
հրահանգը, տեղեկատվական ռեսուրսների և նոր տեխնոլոգիաների ներդրման պլանավորման և զարգացման խորհրդի կանոնակարգը (10.05.2017թ.), Տնտեսավարման և սպասարկման բաժնի պետի, պարետի, փականագործ-սանտեխնիկի, էլեկտրիկի հիմնական գործառույթների վերաբերյալ հրահանգ (09.06.2017թ.):

ԽՆԴԻՐ 3.4. Զարգացնել ուսանողական ինքնավարությունը, ընդլայնել ուսանողների մասնակցությունը մասնաճյուղի կառավարմանը:
Շարունակական բնույթ են կրում նաև ուսանողական ինքնավարության զարգացմանը
միտված աշխատանքները: Ուսանողությունը 25% համամասնությամբ մասնակցում է
կառավարման բոլոր մարմինների աշխատանքներին (մասնաճյուղի գիտական խորհուրդ,
ֆակուլտետների խորհուրդներ):
Ուսանողական խորհուրդի ներկայացուցիչներն ընգրկված են սոցիոլոգիական
ուսումնասիրություններ իրականացնող հանձնաժողովների կազմերում:
Պարբերաբար կազմակերպվել են աշխատանքային հանդիպումներ մասնաճյուղի
տնօրենի և ուսանողության ներկայացուցիչների հետ:
Ուսանողական խորհուրդն ակտիվորեն մասնակցել է մասնաճյուղի և այլ
երիտասարդական կազմակերպությունների նախաձեռնած բազմաթիվ միջոցառումների`
պատվով ներկայացնելով մասնաճյուղը:
Հաշվետու տարում.
 ՈՒսանողական խորհուրդը շարունակել է համագործակցությունը Հայաստանի Երիտասարդական Հիմնադրամի Սյունիքի մարզային կենտրոնի, Սյունիքի մարզպետին կից
ուսանողական խորհրդի, Կապանի քաղաքապետին կից երիտասարդական խորհրդի,
Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի, «Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ հայաստանյան
մասնաճյուղի և մի շարք այլ կազմակերպությունների հետ:
 Մասնաճյուղի ուսանողները մասնակցել են հանրապետական, մարզային և քաղաքային
միջոցառումների (թրեյնինգ «ՀՈՒԱԱ կրթական ավտոբուս» ծրագրի շրջանակում,
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երաժշտական մրցույթներ, բնապահպանական արշավներ, ծառատունկ Վահանավանքում,
ինտելեկտուալ խաղ, եռագույն դրոշներով համաքաղաքային հեծանվարշավ և այլն),
կազմակերպել և անց են կացրել տարբեր միջոցառումներ՝ նվիրված ապրիլյան քառօրյա
պատերազմի հերոսներին, մայիսյան հաղթանակներին, ուսանողության միջազգային
օրվան և այլն:
Միաժամանակ պետք է նշել, որ մասնաճյուղի ուսանողական խորհրդի գործունեությունն անհրաժեշտ մակարդակի չի հասել, որի պատճառներից են ուսանողության
պասիվությունը, թույլ համագործակցությունը ՀԱՊՀ ուսանողական խորհրդի հետ, ինչպես
նաև` բավարար չէ ուսխորհրդի նախաձեռնողական դերը կառավարման մարմինների
աշխատանքներում, մասնավորապես, որոշումների ընդունման գործընթացներում:

Նկ.3.7 Տնօրենի աշխատանքային հանդիպումը ուսանողության
ներկայացուցիչների հետ
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Նկ.3.8 Ապրիլյան քառօրյա պատերազմի հերոսներին նվիրված միջոցառման ժամանակ

Նկ.3.9 ՈՒսանողները «ՀՈՒԱԱ կրթական ավտոբուս»
ծրագրի թրեյնինգի ժամանակ

Նկ.3.11 ՈՒսանողները Ծաղկաձորում

Նկ.3.10 ՈՒսանողները ծառատունկի
ժամանակ

Նկ.3.12 ՈՒսանողները Լեռնային
Ղարաբաղում

Նկ.3.13 Ուսանողները և դասախոսները սպորտային միջոցառումների ժամանակ
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Տեղեկատվություն 2016/17 ուսումնական տարում ամբիոնների ղեկավար,
պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմերի վերաբերյալ

Աղյուսակ 3.10
Ամբիոնների հաստիքների թվի և փաստացի աշխատակիցների հարաբերակցությունը
(01.09.2016թ. / 01.019.2017թ. դրությամբ, առանց ժ/վճ)

Պրոֆեսորադասախոսական
կազմ
Պայմ. հաստիքՖիզ.անձ
ների թիվը
6,57 / 6,22
10 / 9
3,97 / 3,37
6/5
7,31 / 7,32
9 / 9**
8,73 / 7,22
11 / 9
4,85 / 4,16
7/6
6,12 / 5,83
7/9
37,55 / 34,12
50 / 47

Ամբիոնների
անվանումը
ՄԲԱ
ՀԱՄ
ՏՏ Ի և ԱՀ
ԸևՇ
ՄևՆ
ՃՏ և Կ
Ընդամենը

ՈՒսումնաօժանդակ կազմ
Հաստիքների
թիվը
1,5 / 1,5
1/1
0,5 / 0,5
1/1
4/4

Ֆիզ.անձ
3 (2+1*) / 2
1/1
1* / 1*
1/1
5/5

*

- դասախոսը ներքին համատեղությամբ աշխատում է որպես լաբորանտ,
- լաբորանտը ներքին համատեղությամբ աշխատում է որպես դասախոս:

**

Աղյուսակ 3.11
Ամբիոնների կառուցվածքն ըստ պաշտոնների
(01.09.2016թ. / 01.019.2017թ. դրությամբ, առանց ժ/վճ)

1/1

4/4

2/3

9/9

0/1

1/0

11 / 9
8/7
7/9

1/0

2/2
2/2
0/2

1/0
1/1

Ընդամենը

53/50

2/2

9/10

4/5(4+1**)

0 / 1**
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Դասախոս

12 / 11
6/5

Ասիստենտ
(ա.գ.ա.)

ՄԲԱ
ՀԱՄ
ՏՏ Ի և
ԱՀ
ԸևՇ
ՄևՆ
ՃՏ և Կ

Ավագ
դասախոս

Ասիստենտ

Պրոֆեսորադասախոսական կազմ
Դոցենտ

Ամբիոնի
աշխատ
ակիցների
թիվը

Պրոֆեսոր

Ամբիոնների
անվանումը

ՈՒսումնաօժանդակ կազմ

2/2

3/1
4/3

3 (2+1*) / 2
-

7** / 6

1/1

0/1

8/7
4/4
6/5

1* / 1*
1/1
-

2/3

32(31+1**)/26

6(4+2*) /5(4+1*)

1/1

1/1

Աղյուսակ 3.12
Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի կառուցվածքն ըստ ձևակերպման ձևի
(01.09.2016թ. / 01.019.2017թ. դրությամբ)
Ամբիոնների
Աշխ.պայմ.,
Աշխ.պայմ.,
Ներքին
Արտաքին
Ժամավճար
պրոֆեսորադասախոսական
մրց.
առանց.
համատե- համատեղո
կազմը
մրց.
ղություն
ւթյուն
1
2
3
4
5
6
«Մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների» ամբիոն
Պրոֆեսոր
0/1
1/0
Դոցենտ
2/2
2/1
0/1
Ասիստենտ
2/3
0/1
Ավագ դասախոս
Ասիստենտ (ա.գ.ա.)
Դասախոս
1/0
2/1
0/1
Ընդամենը
5/6
3/1
2/2
0/2
«Հումանիտար առարկաների և մարմնակրթության» ամբիոն
Պրոֆեսոր
Դոցենտ
Ասիստենտ
Ավագ դասախոս
Ասիստենտ (ա.գ.ա.)
1/1
1/1
Դասախոս
2/2
1/1
1/0
0/1
Ընդամենը
3/3
1/1
2/1
0/1
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ինֆորմատիկայի և ավտոմատացված համակարգերի» ամբիոն
Պրոֆեսոր
0/1
0/1
Դոցենտ
1/0
1/3
Ասիստենտ
0/1
Ավագ դասախոս
1/1
Ասիստենտ (ա.գ.ա.)
Դասախոս
3/3
2/1
2/2
0/2
Ընդամենը
4/4
3/3
2/2
1/6
«Ընդերքաբանության և շինարարության» ամբիոն
Պրոֆեսոր
1/0
0/1
Դոցենտ
1/1
1/1
0/1
Ասիստենտ
Ավագ դասախոս
Ասիստենտ (ա.գ.ա.)
Դասախոս
4/4
4/3
0/3
Ընդամենը
5/5
1/1
5/3
0/5
«Մետալուրգիայի և նյութագիտության» ամբիոն
Պրոֆեսոր
Դոցենտ
2/2
0/1
Ասիստենտ
1/0
Ավագ դասախոս
Ասիստենտ (ա.գ.ա.)
Դասախոս
3/3
1/1
Ընդամենը
6/5
1/1
0/1
Ճյուղային տնտեսագիտություն և կառավարում» ամբիոն
Պրոֆեսոր
Դոցենտ
0/1
0/1
0/2
Ասիստենտ
1/0
0/1
Ավագ դասախոս
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Աղյուսակ 3.12-ի շարունակություն
Ամբիոնների
պրոֆեսորադասախոսական
կազմը
Ասիստենտ (ա.գ.ա.)
Դասախոս
Ընդամենը
Պրոֆեսոր
Դոցենտ
Ասիստենտ
Ավագ դասախոս
Ասիստենտ (ա.գ.ա.)
Դասախոս
Ընդամենը

Աշխ.պայմ.,
մրց.

Աշխ.պայմ.,
Ներքին
առանց.
համատեմրց.
ղություն
0/1
3/2
1/1
4/3
1/2
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղ
0/1
1/1
5/5
4/3
4/3
0/1
1/1
1/2
16 / 14
5/4
27 / 26
10 / 9

Արտաքին
համատեղո
ւթյուն

Ժամավճար

2/2
2/4

0/1
1/1
1/4

1/0
0/2
0/1

0/2
1/7
0/1

1/1
11 / 8
13 / 12

0/1
1/8
2 / 19

Աղյուսակ 3.13
Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի տարիքային կառուցվածքը
(01.09.2016թ. / 01.09.2017թ դրությամբ, առանց ժ/վճ)
Ամբիոնի
մինչև 35
35-50
51-60
61-70
71-ից
Ընդապրոֆեսորադասախոսական
տար.
տար.
տար.
տար.
մեծ
մենը
կազմը
1
2
3
4
5
6
7
«Մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների» ամբիոն
Պրոֆեսոր (դոկտորի գիտ.
աստիճանով կամ պրոֆեսորի
1/1
1/1
կոչումով)
Դոցենտ (գիտ. աստիճանով կամ
1/1
2/2
1/1
4/4
կոչումով)
Ասիստենտ (գիտ. աստիճանով)
1/1
1/2
2/3
Ավագ դասախոս
Ասիստենտ (առանց գիտ.
աստիճանի)
դասախոս
1/1
1/0
1/0
3/1
Ընդամենը
2/2
2/1
5/5
1/1
10 / 9
«Հումանիտար առարկաների և մարմնակրթության» ամբիոն
Պրոֆեսոր (դոկտորի գիտ.
աստիճանով կամ պրոֆեսորի
կոչումով)
Դոցենտ (գիտ. աստիճանով կամ
կոչումով)
Ասիստենտ (գիտ. աստիճանով)
Ավագ դասախոս
Ասիստենտ (առանց գիտ.
1/1
1/1
2/2
աստիճանի)
դասախոս
2/1
1/1
1/1
4/3
Ընդամենը
2/1
1/1
2/2
1/1
6/5
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ինֆորմատիկայի և ավտոմատացված համակարգերի»
ամբիոն
Պրոֆեսոր (դոկտորի գիտ.
աստիճանով կամ պրոֆեսորի
0/1
0/ 1
կոչումով)
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Աղյուսակ 3.13-ի շարունակություն
Ամբիոնի
պրոֆեսորադասախոսական կազմը

մինչև 35
տար.

35-50 տար.51-60 տար.

61-70
տար.

Դոցենտ (գիտ. աստիճանով կամ
կոչումով)
Ասիստենտ (գիտ. աստիճանով)
0/1
Ավագ դասախոս
1/1
Ասիստենտ (առանց գիտ.
աստիճանի)
դասախոս
4/4
2/1
1/1
Ընդամենը
4/5
2/1
2/2
«Ընդերքաբանության և շինարարության» ամբիոն
Պրոֆեսոր (դոկտորի գիտ.
աստիճանով կամ պրոֆեսորի
1/0
կոչումով)
Դոցենտ (գիտ. աստիճանով կամ
1/1
1/1
կոչումով)
Ասիստենտ (գիտ. աստիճանով)
Ավագ դասախոս
Ասիստենտ (առանց գիտ.
աստիճանի)
դասախոս
3/3
2/1
3/3
Ընդամենը
4/4
2/1
5/4
«Մետալուրգիայի և նյութագիտության» ամբիոն
Պրոֆեսոր (դոկտորի գիտ.
աստիճանով կամ պրոֆեսորի
կոչումով)
Դոցենտ (գիտ. աստիճանով կամ
1/1
1/1
կոչումով)
Ասիստենտ (գիտ. աստիճանով)
1/0
Ավագ դասախոս
Ասիստենտ (առանց գիտ.
աստիճանի)
դասախոս
1/1
2/2
Ընդամենը
2/2
1/1
1/0
2/2
«Ճյուղային տնտեսագիտություն և կառավարում» ամբիոն
Պրոֆեսոր (դոկտորի գիտ.
աստիճանով կամ պրոֆեսորի
կոչումով)
Դոցենտ (գիտ. աստիճանով կամ
0/1
0/1
կոչումով)
Ասիստենտ (գիտ. աստիճանով)
1/1
Ավագ դասախոս
Ասիստենտ (առանց գիտ.
0/1
աստիճանի)
դասախոս
6/5
Ընդամենը
6/6
1/2
0/1
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղ
Պրոֆեսոր (դոկտորի գիտ.
աստիճանով կամ պրոֆեսորի
1/1
1/0
կոչումով)
Դոցենտ (գիտ. աստիճանով կամ
1/1
4/4
2/3
2/2
կոչումով)
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71-ից
մեծ

Ընդամենը

1/0

1/0
0/1
1/1

1/1

7/6
9/9

1/0
2/2

8/7
11 / 9

2/2
1/0

1/1
1/1

4/4
7/6

0/2
1/1
0/1
6/5
7/9

0/1

2/2
9 / 10

Աղյուսակ 3.13-ի շարունակություն
Ամբիոնի
պրոֆեսորադասախոսական
կազմը
Դոցենտ (գիտ. աստիճանով կամ
կոչումով)
Ասիստենտ (գիտ. աստիճանով)
Ավագ դասախոս
Ասիստենտ (առանց գիտ.
աստիճանի)
դասախոս
Ընդամենը

մինչև 35
տար.

35-50
տար.

51-60
տար.

61-70
տար.

1/1

4/4

2/3

2/2

9 / 10

1/1

1/2

2/2
1/1

4/5
1/1

1/1

1/1

2/3

6/3
12 / 10

6/6
11 / 10

0/1
10 / 8
12 / 11

9/8
14 / 14

51

71-ից
մեծ

1/1
1/ 2

Ընդամենը

32 / 26
50 / 47

ՀԱՊՀ ԿԱՊԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ 2016/2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՈՒՄ
(01.09.2016թ. դրությամբ, առանց ժամավճարային հիմունքներով աշխատողների)

Աղյուսակ 3.15
Ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ծննդյան
տարեթիվը

Սեռը

Բազային կրթությունը

Գիտական
աստիճանը

Գիտական
կոչումը

Գիտության
բնագավառը

Աշխատ.
ձևը

Ժամաքանակ

Մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների ամբիոն
Նահապետյան Ռուբիկ Շմավոնի

1951

ար.

Գրիգորյան Արամ Ժորայի

1972

ար.

1987

ար.

Սարգսյան Արթուր Լենդրոշի

1964

ար.

Մովսիսյան Նունե Գագիկի

1975

իգ.

Պետրոսյան Լեռնիկ Նահապետի

1959

ար.

Սարգսյան Արթուր Մելիքսեթի

1962

ար.

Այվազյան Անահիտ Ապավենի

1958

իգ.

Մկրտչյան Ալյոշա Նիկոլայի

1961

ար.

Գասպարյան Տիգրան Մայիսի

1984

ար.

Պետրոսյան Նահապետ Լեռնիկի

ԵՊՀ,
Մաթեմատիկա
ԵրՃՇԻ,
Արդյունաբերական և քաղացիական
շինարարություն
ԵՊՀ,
Մաթեմատիկա

52

ԵՊՀ,
Մեխանիկա
ԵՊՀ,
Ֆիզիկա
ԵՊՀ,
Ֆիզիկա
ԵՊՀ,
Մաթեմատիկա
ԵՊՀ,
Կենսաքիմիա
ԵրՊԻ,
Մեքենաշինության տեխնոլոգիա,
մետաղահատ հաստոցներ և
գործիքներ
ՀՊՃՀ,
Մեքենաշինության տեխնոլոգիա

ֆիզ.-մաթ.
գիտ.
թեկնածու

դոցենտ

Մաթեմատիկա

ԱՊ

1080

տեխն. գիտ.
թեկնածու

դոցենտ

Շինարարություն

ԱՊ

905

ԱՊ

393

ԱՊ

253

ԱՊ

346

մանկ. գիտ.
թեկնածու
ֆիզ.-մաթ.
գիտ.
թեկնածու

մանկ. գիտ.
դոկտոր
մանկ. գիտ.
թեկնածու
տեխն. գիտ.
թեկնածու

Մեխանիկա

պրոֆեսոր

Մանկավարժություն

ՆՀ

372

դոցենտ

Մանկավարժություն

ՆՀ

398

դոցենտ

Մետալուրգիա

ՆՀ

399

ԱՀ

222

ԱՀ

359

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ինֆորմատիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ամբիոն
Համբարձումյան Սիրվեն Գեղամի

Աղագուլյան Մանե Անդրանիկի

ար.

ԵրՊԻ,
Արդյունաբերական էլեկտրոնիկա

ԱՊ

1075

իգ.

ՀՊՃՀ,
Տեղեկատվության մշակման և
կառավարման ավտոմատացված
համակարգեր

ԱՊ

844

1963

իգ.

ԵրՊԻ,
Արդյունաբերական
ձեռնարկությունների, քաղաքների և
գյուղատնտեսության
էլեկտրամատակարարում

ԱՊ

735,5

1968

իգ.

ԵՊՀ,
Կիրառական մաթեմատիկա

ԱՊ

959

ար.

ԵրՊԻ,
Ավտոմատիկա և հեռուստամեխանիկա

ՆՀ

395

իգ.

ՀՊՃՀ,
Տեղեկատվության մշակման և
կառավարման ավտոմատացված
համակարգեր

ՆՀ

400

ՆՀ

248

1947

1979

Սահակյան Հասմիկ Աշոտի

53
Ենոքյան Նելլի Վոլոդյայի

Բալասանյան Սեյրան Շամիրի

1945

Գևորգյան Հերմինե Միշայի
1979

տեխն. գիտ.
դոկտոր

դոցենտ

Ինֆորմատիկա,
հաշվողական
տեխնիկա և
ավտոմատացում

Ավետիսյան Աշոտ Ռոբերտի

1976

ար.

ՀՊՃՀ,
Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և կառավարում
(լեռնամետ.ճյուղում)

Գրիգորյան Արարատ Իվանի

1953

ար.

ԵՊՀ
Կիրառական մաթեմատիկա

ԱՀ

301

Բաբայան Սուրեն Արամայիսի

1959

ար.

ԵրՊԻ
Կիսահաղորդիչային սարքեր

ԱՀ

306

Հումանիտար առարկաների և մարմանակրթության ամբիոն
Մարգարյան Քրիստինա Արայի

1973

իգ.

Հակոբյան Աննա Ալբերտի

1981

իգ.

Մանուչարյան Սուրիկ Վիկտորի

1948

ար.
իգ.

Գալստյան Գայանե Վարուժանի
Գևորգյան Արմեն Վարդանի
Նիկոլայան Անգին Արամայիսի

1964

ար.

1990

իգ.

Բրյուսովի անվան լեզվաբանական
համալսարան,
Անգլերեն լեզու և ռուսաց լեզու և
գրականություն
ԵՊՀ,
Գերմաներեն լեզու

54

ԱՊ

843

ԱՊ

436

ԵՊՖԿԻ,
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

ԱՊ

693

ԵՊՀ
Փիլիսոպայություն

ՆՀ

317

ԱՀ

358

ԱՀ

214

ԱՊ

1073

ԱՊ

817

ԱՊ

807

ԱՊ

723

ՆՀ

395

ԵՊՀ,
Պատմություն
ԵՊՄՀ
Օտար լեզու և գրականություն

«Ճյուղային տնտեսագիտություն և կառավարում» ամբիոն
Եղիազարյան Լիլիթ Գարսևանի

1984

իգ.

Մարտիրոսյան Վարդան Վալերիկի

1977

ար.

Գալստյան Ամալյա Արմենի

1986

իգ.

Բաղդասարյան Սոնա Գուրգենի

1986

իգ.

Մարտիրոսյան Հերմինե Աշոտի

1985

իգ.

ՀՊՃՀ,
Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և կառավարում
(լեռնամետ. ճյուղում)
ԵրՊՏԻ,
Թեթև և տեքստիլ
արդյունաբերության էկոնոմիկա և
կառավարում
ՀՊՏՀ,
Աշխատանքի տնտեսագիտություն
և սոցիոլոգիա
ՀԱՊՀ
Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և կառավարում
(լեռնամետ. ճյուղում)
ՀՊՃՀ,
Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և կառավարում
(լեռնամետ. ճյուղում)

Տնտեսագի
տության
թեկնածու

Տնտեսագիտություն

Մարտիրոսյան Էդգար Արամի

Ոսկանյան Լիլիթ Արթուրիկի

1984

1989

ար.

ԵրՊՏԻ,
Շուկայաբանություն (մարքետինգ)

ԱՀ

346

իգ.

ՀՊՃՀ,
Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և կառավարում
(լեռնամետ. ճյուղում)

ԱՀ

246

ԱՊ

1076

ԱՊ

909

ԱՊ

944

ԱՊ

737

ԱՊ

710

Ընդերքաբանության և շինարարության ամբիոն

55

Աղամյան Տիմեյա Սամվելի

1978

իգ.

Մկրտչյան Սոսիկ Սուրենի

1947

ար.

Գալստյան Մարտիկ Գրիգորի

1956

ար.

1978

իգ.

Հովհաննիսյան Ռուբիկ Վահանի

1951

ար.

Եղիազարյան Անիկ Վանյայի

1951

իգ.

Չիլինգարյան Նիկոլայ Վաղինակի

1947

ար.

Աբրահամյան Արա Սամվելի

1980

ար.

Գևորգյան Յուրիկ Բաբկենի

1959

Բաբաջանյան Կառլեն Զավենի

1972

Բալասանյան Լուսինե Սուրիկի

ՀՊՃՀ,
Ընդերքաբանական
ճարտարագիտություն
ԵրՊԻ,
Օգտակար հանածոների բաց հանքային աշխատանքների տեխնոլոգիա
և համալիր մեքենայացում

տեխն. գիտ.
թեկնածու

դոցենտ

Մետալուրգիա և
նյութագիտություն

ԵրՊԻ,
Ավտոմոբիլային ճանապահներ
ՀՊՃՀ,
Ընդերքաբանական
ճարտարագիտություն
Մոսկվայի
երկրաբանահետազոտական
ինստիտուտ,
Օգտ.հանքավայրերի որոնում. և
հետախուզում
ԵրՊԻ,
Արդյունաբերական և
քաղաքացիական շինարարություն
ԵրՊԻ,
Արդյունաբերական և
քաղաքացիական շինարարություն

տեխն.
Գիտ.
Թեկնածու

դոցենտ

Շինարարություն

ՆՀ

399

Տեխն.գիտ.
դոկտոր

պրոֆեսոր

Շինարարություն

ԱՀ

288

ՀՊՃՀ,
Բաց հանքային աշխատանքներ

ԱՀ

359

ար.

ԵրՊԻ,
Ճարտարապետություն

ԱՀ

356

ար

ՀՊՃՀ
Ավտոմոբիլատրակտորաշինություն

ԱՀ

235

Ստեփանյան Վահագն Անդրանիկի

1958

ար.

ԵրՊԻ
Շինարարական կոնստր.և
շինվածքների արտադրություն

ԱՀ

275

Մետալուրգիայի և նյութագիտության ամբիոն
Ավագյան Թամարա Ռոբերտի

1982

իգ.

Աղայան Ալեն Արշավիրի
ար.

Շմավոնյան Մարիետա Շուրայի

1961

իգ.

Ոսկանյան Մարգարիտ Մեխակի

1954

իգ.

Հովհաննիսյան Ռիտա Գուրգենի

1955

իգ.

Բունիաթյան Սեյրան Տիգրանի

1941

ար.

Ավագյան Հասմիկ Վարդանի

1984

իգ.

56

1980

ՀՊՃՀ,
Սև մետաղների մետաղագործություն,
գունավոր մետաղների
մետաղագործություն
ՀՊՃՀ,
Սև մետաղների մետաղագործություն,
գունավոր մետաղների
մետաղագործություն
ԵրՊԻ,
Պլաստմասսաների քիմիական
տեխնոլոգիա
ԵրՊԻ,
Սև և գունավոր մետաղների ձուլման
արտադրություն
ԵրՊԻ,
Գունավոր մետաղների մետալուրգիա
ԵրՊԻ,
Շինարարական և ճանապարհային
մեքենաներ և սարքեր
ՀՊՃՀ
Սև մետաղների մետաղագործություն,
գունավոր մետաղների
մետաղագործություն

տեխն. գիտ.
թեկնածու

դոցենտ

Մետալուրգիա և
նյութագիտություն

ԱՊ

923

տեխն. գիտ.
թեկնածու

դոցենտ

Մետալուրգիա և
նյութագիտություն

ԱՊ

571

տեխն. գիտ.
թեկնածու

ասիստենտ

Մետալուրգիա և
նյութագիտություն

ԱՊ

489

ԱՊ

468,5

ԱՊ

473

ԱՊ

366

ՆՀ

205

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով նախանշված առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և
նպատակ 3-ի կատարողականը
Հ/Հ
1.
2.

3.

4.
5.

57
6.
7.
8.

9.

ՌԾ-ով նախանշված ցուցանիշը
Հիմնական դասախոսական կազմում
գիտական աստիճաններ ունեցող
դասախոսների հաշվեկշիռը` առնվազն 50%:
Դասախոսական կազմի գնահատման
ռեյթինգային համակարգի առկայություն:
Դասախոսական տարակարգերի համար
աշխատավարձերի տարբերակված
սանդղակներ:
ՀՀ պաշտոնական միջին աշխատավարձի
150%-ը կազմող դասախոսական կազմի միջին
աշխատավարձ-2016թ.
Դասախոսական կազմի միջին տարիքի
նվազեցում` 2016 թվին 2011թ.-ի համեմատ
առնվազն 10%-ով:
ՈՒսանող/դասախոս քանակական
հարաբերակցությունը` 12:1:
ՈՒսանող/աշխատող քանակական
հարաբերակցությունը` առնվազն 6:1:
Տվյալների բազաների առկայություն
մասնաճյուղի գործունեության բոլոր հիմնական
բնագավառների համար:
Կառավարման իրավական-նորմատիվային
փաստաթղթային բազա:

2012/13 ուս.տարի

2013/14 ուս.տարի

2014/15 ուս.տարի

2015/16 ուս.տարի

2016/17 ուս.տարի

29,73%

28,95%

34,29%

38,2%

37,8%

-

-

Առկա էր

Առկա էր

Առկա է

Կատարվել է ըստ
ժամային
դրույքաչափերի և
կրթական ծրագրերի

Կատարվել է ըստ
ժամային
դրույքաչափերի,
կրթական ծրագրերի
և ժամերի

Կատարվել է ըստ
ժամային
դրույքաչափերի,
կրթական ծրագրերի
և ժամերի

Կատարվել է ըստ
ժամային
դրույքաչափերի,
կրթական ծրագրերի
և ժամերի

Կատարված է ըստ
ժամային
դրույքաչափերի,
կրթական ծրագրերի
և ժամերի

104,3%
(2012թ.)

74%
(2013թ.)

83,53%
(2014թ.)

77,1%
(2015թ.)

72,2%
(2016թ.)

47,8 տարեկան

45,9 տարեկան

45 տարեկան

47,4 տարեկան

48,2 տարեկան

(հիմնական կազմում)

(հիմնական կազմում)

(հիմնական կազմում)

(հիմնական կազմում)

(հիմնական կազմում)

9,3:1

8,5:1

8:1

9,7:1

8,2:1

5,2:1

4,7:1

5,5:1

5,9:1

5,5:1

Առկա էր

Առկա էր

Առկա էր

Առկա էր

Առկա է

Իրականացվել են
աշխատանքներ
ապահովման
ուղղությամբ

Ապահովումը կրել է
շարունակական
բնույթ

Ապահովումը կրել է
շարունակական
բնույթ

Ապահովումը կրել է
շարունակական
բնույթ

Ապահովումը կրում է
շարունակական
բնույթ

ՆՊԱՏԱԿ 4
ՁԵՎԱՎՈՐԵԼ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂ
ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱԶԱ, ԱՊԱՀՈՎԵԼ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ
ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԵՎ ԻՆՖՐԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՊԱՏՇԱՃ ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ԽՆԴԻՐ 4.1. Մասնաճյուղում բարելավել ուսումնական գործընթացի իրականացման նյութատեխնիկական պայմանները:
Շարունակական բնույթ են կրում ուսումնական և աշխատանքային պայմանների
բարելավման, մասնաճյուղի տարածքի բարեկարգման, մասնաշենքերի պահպանման և
բնականոն կենսագործունեության ապահովման աշխատանքները: Հետևողականորեն
ուսումնասիրվում է շահագործվող տարածքները` պարզելու հիմնանորոգման և ընթացիկ
վերանորոգման ու վերակառուցման, տարածքի բարեկարգման համար անհրաժեշտ
աշխատանքները, որոնց հիման վրա ձևավորվում են հիմնանորոգման, ընթացիկ
նորոգման ու բարեկարգման ծրագրերը և իրականացվում աշխատանքները:
2016/2017 ուսումնական տարում մասնակի վերանորոգվել է քամիների հետևանքով
վնասված սպորտ դահլիճի տանիքի մի հատվածը (մոտ 50 քմ), որտեղ կատարվել են նաև
վեց օդատար խողովակների ամրացման աշխատանքներ:
Ձմռան նախապատրաստական աշխատանքների հետ կապված վերանորոգման
աշխատանքներ են կատարվել կաթսայատանը, կատարվել են էլեկտրաշարժիչների, ջրի
պոմպերի նորոգման և սպասարկման աշխատանքներ: Ջերմամեկուսացվել է 45 գ/մ
խողովակաշար: Կատարվել է խողովակների ամրացման, փոխարինման և եռակցման
աշխատանքներ:
2016 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին ուսումնական 2-րդ մասնաշենքում
իրականացվել են 82 քմ մակերերսով ապակեպատման աշխատանքներ, ամրացվել և
ջերմամեկուսացվել պատուհանները:
Իրականացված աշխատանքները մեծապես նպաստեցին ջեռուցման որակի բարձրացմանը և էներգառեսուրսների խնայողությանը:
Ջրամատակարարման և էներգոմատակարարման, կոյուղաջրերի հեռացման, կոյուղու հորանների աշխատանքի անխափան ապահովման նպատակով իրականացվել են մի
շարք աշխատանքներ: Սանհանգույցներում և տարածքի ջրի ոռոգման ցանցում վերանորոգվել են շարքից դուրս եկած ջրի ծորակները, փականները, խողովակները, փոխարինվել են մալուխներ, էլեկտրական վարդակներ, անջատիչներ ու ավտոմատներ, որոնց
արդյունքում բարելավվել է ջրամատակարարումը և էներգամատակարարումը:
Կատարվել են մի շարք ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ, ինչպես
ուսումնական մասնաշենքերում, այնպես էլ՝ մասնաճյուղի տարածքում: Երկու մասնաշենքերում նորոգվել են դռներ, պատուհաններ, գրասեղաներ, զգեստապահարաններ:
Վերանորոգվել են շուրջ 30 աթոռ-նստարաններ և սեղաններ:
Հարկ է նշել, որ ավարտման փուլում է գտնվում նաև ուսումնական 2-րդ մասնաշենքի երկրորդ հարկի միջանցքի սալիկապատման (112,5 քմ), «Ընդեքաբանության և
շինարարության» ու «Մետալուրգիայի և նյութագիտության» ամբիոններում լամինատե
հատակների իրականացման (42 քմ) և մուտքի դռան փոխարինման աշխատանքները:
Մեծ կարևորություն է տրվում մասնաճյուղի բնականոն կենսագործունեության
ապահովմանը, մասնավորապես սանիտարահիգիենիկ պայմանների, ինչպես նաև մաս58

նաշենքերի պահպանման հարցերին:
Անվտանգության անհրաժեշտությունից ելնելով մասնաճյուղի տարածքում իրականացվել են ծառերի սանիտարական հատման աշխատանքներ:
Աշխատանքներ են տարվում ֆինանսական և նյութական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ, տարվում է ռեսուրսախնայողական
քաղաքականություն:
Հնարավորության սահմաններում բոլոր ստորաբաժանումներն ապահովվել են
անհրաժեշտ նյութերով:

Նկ.4.1 ՈՒսումնական 2-րդ մանսաշենքի վերանորոգվող տարածքները

Զգալի աշխատանք է տարվել գրադարանային ֆոնդի համալրման ուղղությամբ:
16.09.2016-15.09.2017թթ. ժամանակաշրջանում մասնաճյուղի գրադարանային ֆոնդը
համալրվել է 803 անուն (956 օրինակ) գրականությամբ: Ներկայումս գրադարանում
առկա է 12420 օրինակ տպագիր և 621 անուն (օրինակ) էլեկտրոնային գրականություն
(գրքեր, մեթոդական ցուցումներ): Գրադարանային ռեսուրսների պատկերը ներկայացված է աղյուսակ 4.1-ում.
Աղյուսակ 4.1
Ընդհանուր տեղեկատվություն մասնաճյուղի գրադարանային ռեսուրսների վերաբերյալ
Անվանումը

անուն

օրինակ

Գրքերի ընդհանուր թիվ, որից
դասագիրք

2713
373

6058
962

ուսումնական ձեռնարկ

546

2152

բառարան

37

84

տեղեկագիրք

267

378

դպրոցական դասագիրք

28

171

Այլ

1462

2311

Մեթոդական ցուցումներ, որից

199

4524

նոր մեթոդական ցուցումներ
հին մեթոդական ցուցումներ
Պարբերականներ, ամսագրեր
Գեղարվեստական, մատենագիտական գրականություն
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
Էլեկտրոնային

151
48
110
807
3829
621

4309
215
535
1303
12420
621

59

 առկա գրականությունից 55 անունը (371 օրինակ) ձեռք է բերված համալսարանի
միջգրադարանային աբոնեմենտային կարգով, իսկ 829 անունը (965 օրինակ)
ստացված է նվիրատվությամբ:
Գրադարանի ընթերցասրահին կից առկա է էլեկտրոնային ընթերցասրահը, որից
լիարժեք օգտվում են ուսանողները և աշխատակիցները:
Չնայած կատարված աշխատանքներին՝ այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է ավելի մեծ
ուշադրություն դարձնել գրադարանային ռեսուրսների համալրմանը և զարգացմանը:
ԽՆԴԻՐ 4.2. Զարգացնել և արդիականացնել մասնաճյուղի ուսումնագիտական
լաբորատոր բազան:
Արդիական սարքավորումներով հագեցված «Ճարտարագիտական լաբորատորիա»ում, գիտական հետազոտություններին զուգընթաց իրականացվում են նաև «Օգտակար
հանածոների հետախուզում և մշակում» մասնագիտության «Օգտակար հանածոների
հարստացում» մասնագիտացման, «Մետալուրգիա և նյութագիտություն» մասնագիտության «Գունավոր մետաղների մետալուրգիա» մասնագիտացման դասընթացների լաբորատոր պարապմունքները, որի շնորհիվ բարձրացել է լաբորատոր պարապմունքների
արդյունավետությունը, իսկ հեռավար GOLDI հիբրիդային լաբորատորիան հնարավորություն է ընձեռում ընդլայնել «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» մասնագիտության
ուսանողների համար իրականացվող լաբորատոր փորձերի ցանկը:
Լաբորատոր պարապմունքների անցկացման համար մասնաճյուղը հնարավորություն ունի օգտվելու նաև գործընկեր կազմակերպությունների բազաներից. «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտության համար «Սյունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի «Տրանսպորտային միջոցների կառուցվածքի և տեխնիկական սպասարկման» լաբորատորիան, իսկ
«Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն» մասնագիտության համար՝ «Նորոգշին» ՍՊԸ-ի արտադրական բազան և լաբորատորիան, ՀՀ
ԱԻՆ «Սեյսմիկ պաշտպանության հարավային ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի սեյսմիկ սարքավորումների սենյակները:
ՈՒսումնական գործընթացի կազմակերպման գործընթացում «Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ» ու «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտությունների համար անհրաժեշտության դեպքում օգտագործվում են նաև Մոբայլ լուծումների և
Ինժեներական լաբորատորիաները:
Ընդհանուր առմամբ լաբորատորիաները հագեցված են անհրաժեշտ սարքերով և
սարքավորումներով, սակայն որոշակի արդիականացման կարիք ունեն մի շարք
լաբորատորիաներ (մասնավորապես՝ «Ֆիզիկայի լաբորատորիա-լսարան», «Քիմիայի
լաբորատորիա-լսարան», «Շինարարության լաբորատորիա» և «Էլեկտրատեխնիկայի
լաբորատորիա»), ուստի անհրաժեշտ է աշխատանքներ տանել ուսումնագիտական
լաբորատոր բազայի փուլային արդիականացման ուղղությամբ` հաշվի առնելով առկա
հնարավորությունները և առաջնահերթությունները:
Թեև արտադրական գործընկեր կազմակերպությունները մասնաճյուղին աջակցում
են մի շարք դասընթացների լաբորատոր պարապմունքների անցկացման խնդրում,
սակայն դեռևս չի հաջողվում իրականացնել համատեղ աշխատանքներ հետազոտական
լաբորատորիաների (կենտրոնների) ստեղծման ուղղությամբ:
Գործընկեր կազմակերպությունների և սեփական ուժերով մասնաճյուղը նպատակա60

դրված է շարունակել առկա լաբորատոր բազայի վերազինման և նորերի ստեղծման
աշխատանքները:
Նշենք, որ 2016/2017 ուսումնական տարում լաբորատոր բազան համալրվել է
«Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի կողմից որպես նվիրատվություն
հանձնված լաբորատոր սարքերով և սարքավորումներով. անալիզատոր, բարոմետր,
վակուում ռոտացիոն գոլորշացուցիչ, կոլորիմետր, ֆոտոկոլորիմետր, կշեռք:

Նկ.4.2 ԱՊՄԿ-ի կողմից մասնաճյուղին նվիրատվություն հանձնված լաբորատոր սարքերն ու
սարքավորումները
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ԽՆԴԻՐ 4.3. Բարձրացնել աշխատակիցների սոցիալական բավարարվածության
մակարդակը, բազմազան դարձնել սոցիալական ծրագրերը, զարգացնել սոցիալական
ինֆրակառուցվածքը:
Մասնաճյուղում շարունակական բնույթ են կրել սանիտարահիգիենիկ, կենսագործունեության անվտանգության և բնապահպանական չափորոշչային պահանջների ապահովման աշխատանքները:
Աշխատանքներ են իրականացվել նաև մասնաճյուղում մշակութային և մարզական
ծրագրերի համակողմանի զարգացման ուղղությամբ. կազմակերպվել են սպորտային
միջոցառումներ և Գիտելիքի օրվան, Անկախության օրվան, Հայոց Մեծ Եղեռնին,
մայիսյան հաղթանակներին, ուսանողների միջազգային օրվան նվիրված ցերեկույթներ ու
այլ միջոցառումներ:
2016/17 ուսումնական տարում շարունակվել են աշխատանքները մասնաճյուղի
աշխատակիցների սոցիալական բավարարվածության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ: 2016 թվականի հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներին «Սոցիալական օգնության
ֆոնդ»-ից 3 աշխատակցի ցուցաբերվել է դրամական օգնություն, փոխանցվել 3 աշխատակցի հայցորդության ուսման վարձի 15%-ը (ընդհանուր գումարը՝ 427, 85 հազ. դրամ):
2017 թվականի հունվար և մայիս ամիսներին մասնաճյուղի ֆինանսական միջոցներից
ուսման վարձի 15%-ի չափով սոցիալական օգնություն է տրամադրվել 1 հայցորդի,
դրամական օգնություն՝ 1 աշխատակցի (ընդհանուր գումարը՝ 203,4 հազ. դրամ):
Դրամական օգնություն է տրամադրվել նաև 5 ուսանողի (ընդհանուր գումարը՝ 250 հազ.
դրամ):
Մինչև 2017 թվականի հունվար ամիսը գլխավոր մասնաշենքում կանոնավոր կերպով գործել է բուֆետ-ճաշարանը՝ ապահովված համապատասխան գույքով, բավարար
սանիտարահիգիենիկ պայմաններով, մասնաճյուղի հանրությանը անհրաժեշտ տեսականու առկայությամբ և մատչելիությամբ, որն իր գործունեությունը դադարեցրեց
պայմանագրի ժամկետը լրանալու պատճառով: Ներկայումս աշխատանքներ են տարվում
բուֆետ-ճաշարանի վերագործարկման ուղղությամբ:
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Տեղեկատվություն մասնաճյուղի ուսումնական լաբորատորիաների, լսարանային
ֆոնդի և 2016/17 ուսումնական տարում մեթոդական-հրատարակչական
գործունեության վերաբերյալ

1. Մասնաճյուղի ուսումնական լաբորատորիաները
Աղյուսակ 4.2
Ամբիոնի
անվանումը

Լաբորատորիայի
անվանումը

Սենյակի համարը
(մակերեսը)

Մ և ԲԱ

Ֆիզիկայի
լաբորատորիա-լսարան
Քիմիայի
լաբորատորիա-լսարան

314
(52 քմ)
410
(48,2 քմ)

Օգտագործման հիմքը
(դասընթացի անվանումը)
Ֆիզիկա
Քիմիա

Ինֆորմացիոն
տեխնոլոգիաների
լաբորատորիա-լսարան

201
(71,9 քմ)

«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» ու
«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտությունների
բնագավառի և մասնագիտական
դասընթացներ, Ինֆորմատիկա, Ճարտ. և
համակարգչային գրաֆիկա

Էլեկտրատեխնիկայի
լաբորատորիա

404
(22,1 քմ)

Էլեկտրատեխնիկա

Քոմփյութերային
լաբորատորիա-լսարան

204
(66,3 քմ)

Ընդերքաբանության
լաբորատորիա-լսարան

503
(43,7 քմ)

Շինարարության
լաբորատորիա

511
(42,8 քմ)

ՄևՆ

Մետալուրգիայի և
նյութագիտության
լաբորատորիա-լսարան

517
(87,4 քմ)

Համամասնաճյուղային

Ճարտարագիտական
լաբորատորիա

515
(65,6 քմ)

Համամասնաճյուղային

GOLDI հիբրիդային
լաբորատորիա

206ա
(23,4 քմ)

ՏՏ Ի և
ԱՀ

ԸևՇ
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Ինֆորմատիկա, «Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ» ու «Ինֆորմատիկա և
կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտությունների մասնագիտական դասընթացներ
«ՕՀՀ և Մ», «ԼԳ և ՕՀԱ» և «ՕՀՀ»
մասնագիտությունների բնագավառի և մասնագիտական դասընթացներ,
Երկրաբանական առարկաներ, ՕՀ մշակման
և հարստացման տեխնոլոգիաներ
«ՇՇԻԿԱ» և «Շինարարություն»
մասնագիտությունների ընդհանուր
ճարտարագիտական, բնագավառի և
մասնագիտական դասընթացներ
«Մ և Ն» ու «Մետալուրգիա»
մասնագիտությունների ընդհանուր
բնագավառի, մասնագիտական և մասնագիտացման դասընթացներ,
Նյութագիտություն, Տեխնոլոգիական
չափումներ և ստանդարտացում
Գիտահետազոտական և ուսումնական,
«Մ և Ն», «Մ» և «ՕՀՀ»
մասնագիտությունների դասընթացներ
Գիտահետազոտական և ուսումնական,
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ»,
մասնագիտությունների մասնագիտական
դասընթացներ

2. Լսարանային ֆոնդ
Մասնաճյուղի լսարանային ֆոնդը ներառում է 23 լսարան՝ ներառյալ «Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների-հեռավար (online) ուսուցման լսարան»-ը և «Հեռաուսուցման
լսարան»-ը (1088, 2 քմ ընդհանուր մակերեսով), ինչպես նաև՝ «Գեոդեզիայի կաբինետ»-ը
(27 քմ): Գործնական պարապմունքների համար օգտագործվում են նաև լաբորատորիալսարանները:
Ուսումնական գործընթացների համար լսարաններում օգտագործում են պրոյեկտորներ, իսկ «Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների-հեռավար (online) ուսուցման լսարան»-ը
և «Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների լաբորատորիա-լսարան»-ը հագեցված են նաև
էլեկտրոնային գրատախտակներով:
3. Մեթոդական ապահովվածության վիճակը և մեթոդական-հրատարակչական
գործունեությունը
Հաշվետու ժամանակում շարունակվել են մեթոդական ապահովվածության ուղղությամբ տարվող աշխատանքները: 2016/2017 ուսումնական տարում մասնաճյուղի մեթոդական բազան համալրվել է 2016 թվականի հրատարակչական պլանով տպագրված ևս 4
անուն մեթոդական աշխատանքներով (աղյուսակ 4.3), ինչպես նաև ՀԱՊՀ երևանյան
կրթահամալիրից ստացված 13 անուն (46 կտոր) ուսումնամեթոդական գրականությամբ:
Աղյուսակ 4.3
Հ/Հ
1.
2.

Աշխատանքի
տեսակը
դասագրքեր
ձեռնարկ

2.1
3.

Անվանումը, ծավալը,
հրատարակչությունը
-

Հեղինակ
Բալասանյան Սեյրան Շամիրի
Աղագուլյան Մանե Անդրանիկի

Թվային կառավարման համակարգերի
նախագծում, 100 էջ, ՀԱՊՀ, Երևան,
Ճարտարագետ, 2016թ.

Այվազյան Անահիտ Ապավենի

Քիմիա: Մեթոդական ցուցումներ
«Քիմիա» դասընթացի ինքնուրույն
ուսումնասիրման և գիտելիքների
ստուգման գործընթացին նախապատրաստվելու համար, 48 էջ, ՀԱՊՀ,
Երևան, Ճարտարագետ, 2016թ.
Հազվագյուտ մետաղների
մետալուրգիա: Ստուգողական աշխատանքների կատարման մեթոդական
ցուցումներ հեռակա ուսուցման
ուսանողների համար, 48 էջ, ՀԱՊՀ,
Երևան, Ճարտարագետ, 2017թ.
Ազնիվ մետաղների մետալուրգիա:
Ստուգողական աշխատանքների
կատարման մեթոդական ցուցումներ
հեռակա ուսուցման ուսանողների
համար, 44 էջ, ՀԱՊՀ, Երևան,
Ճարտարագետ, 2017թ.
-

ցուցումներ

3.1

Ավագյան Թամարա Ռոբերտի
3.2

Աղայան Ալեն Արշավիրի
3.3

4.

այլ

-
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Հրատարակման է ներկայացված 2017 թվականի հրատարակչական պլանով
նախատեսված 4 մեթոդական աշխատանք (աղյուսակ 4.4):
Աղյուսակ 4.4
Հ/Հ
1.
2.

Աշխատանքի
տեսակը
դասագրքեր
ձեռնարկ

2.1
3.

Հեղինակ

Անվանումը, ծավալը

-

-

Բալասանյան Սեյրան Շամիրի
Գևորգյան Հերմինե Միշայի

Տեխնոլոգիական գործընթացների
քոմփյութերացված կառավարում
ներդրված համակարգերի
կիրառությամբ, 100 էջ

Ավագյան Թամարա Ռոբերտի
Աղայան Ալեն Արշավիրի

«Ընդհանուր մետալուրգիա» դասընթացից ստուգողական աշխատանքների կատարման մեթոդական
ցուցումներ «Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և կառավարում
(լեռնամետալուրգիական ճյուղում)»
մասնագիտության հեռակա ուսուցման
ուսանողների համար, 100 էջ
«Փոշեմետալուրգիա» դասընթացից
ստուգողական աշխատանքների
կատարման մեթոդական ցուցումներ
հեռակա ուսուցման ուսանողների
համար, 64 էջ
«Փայտյա կոնստրուկցիաներ»
դասընթացից ստուգողական
աշխատանքների կատարման
մեթոդական ցուցումներ հեռակա
ուսուցման ուսանողների համար, 30 էջ
-

ցուցումներ

3.1

Աղայան Ալեն Արշավիրի
Ավագյան Թամարա Ռոբերտի
3.2

Գալստյան Մարտիկ Գրիգորի
Եղիազարյան Անիկ Վանյայի
3.3

4.

այլ

-

Հաշվետու ժամանակաշրջանում շարունակվել են դասախոսությունների, ինչպես
նաև գործնական և լաբորատոր պարապմունքների մեթոդական ցուցումների նորացման
ու մոդեռնիզացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները՝ համապատասխանեցնելով
դրանք դասընթացների նոր առարկայական ծրագրերին:
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ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով նախանշված առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ
ցուցանիշները և նպատակ 4-ի կատարողականը

Հ/Հ

1.

2.
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3.

4.

5.

6.

ՌԾ-ով նախանշված
ցուցանիշը
Նյութատեխնիկական բազայի
համապատասխանություն
պետական կրթական
չափորոշիչների պահանջներին:
Մասնաճյուղի նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման
ու զարգացման հեռանկարային
և տարեկան պլանների
առկայություն և
կատարողական:
Մեկ ուսանողին ընկնող օգտակար մակերեսը` ոչ պակաս նորմատիվով սահմանված 8 ք.մ:
Օգտակար ուսումնական
մակերեսների աճը հնգամյակի
կտրվածքով` 5%:
Մասնաշենքերի ընթացիկ
նորոգման և հիմնանորոգման
ծախսերի հաշվեկշիռը
մասնաճյուղի բյուջեում`
առնվազն 5%:
ՈՒսումնագիտական
լաբորատոր բազայի
զարգացման տարեկան
հատկացումների հաշվեկշիռը
մասնաճյուղի բյուջեում` 4 %:

2012թ.

2013թ.

2014թ.

2015թ.

2016թ.

Համապատասխանություն 55%-ով

Համապատասխանություն 70%-ով

Համապատասխանություն 73%-ով

Համապատասխանություն 77%-ով

Համապատասխանություն 80%-ով

Տարեկան պլան

Տարեկան պլան

Տարեկան պլան

Տարեկան պլան

Տարեկան պլան

8,2 մ2

8,1 մ2

8,1 մ2

8,13 մ2

8,14 մ2

-

-

4,28 %

-

0,78 %

5,29%

4,83%

3,6%

0,42%

0,53%

TEMPUS նախագծի
շրջանակում12454,111 հազ. դրամ,
«Միասնական
արդիական
պոլիտեխնիկ» ծրագրի
շրջանակում24329,706 հազ. դրամ

TEMPUS նախագծի
շրջանակում1871,94 հազ. դրամ,
ԻՏՁՄ ԻԱՄ –
3037 հազ. դրամ

-

-

TEMPUS նախագծի
շրջանակում652,277 հազ. դրամ

Հ/Հ

ՌԾ-ով նախանշված
ցուցանիշը

2012թ.

2013թ.

2014թ.

2015թ.

2016թ.

-

-

-

Նախատեսվել էր
2016թ.-ին

1,4%,
Ստեղծվել է
«Սոցիալական
օգնության ֆոնդ»-ը
(1,600 հազ. դրամ) և
հաստատվել
««Հայաստանի ազգային
պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիմնադրամի Կապանի մասնաճյուղի աշխատողների
սոցիալական աջակցության կանոնակարգ»-ը:

Կատարվել է

Առկա է

Առկա է

Առկա է

Առկա է

Կատարվել է

Առկա է

Առկա է

Առկա է

Առկա է

Կատարվել է
հանրակացարանի
մասնաշենքի հիմնանորոգման
նախագիծը

Պլանավորված էր
սկսել հանրակացարանի մասնաշենքի
հիմնանորոգման
աշխատանքները

Վերանայվել է
ծրագիրը

Վերանայվել է ծրագիրը

Վերանայվել է ծրագիրը

0,37%

0,16%

0,28%

0,12%

0,33%

7.

Սոցիալական ծրագրերին
հատկացումների տոկոսը
մասնաճյուղի արտաբյուջեում
առնվազն 2%:
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8.

9.

10.

11.

Ուսումնական մասնաշենքերի և
ճաշարանի հարակից
տարածքների բավարար
լուսավորվածության
առկայություն:
Ճաշարանի ավարտված հիմնանորոգում և գույքով հագեցում:
Հանրակացարանի
մասնաշենքի, մարզադահլիճի և
հարակից մարզահրապարակի
հիմնանորոգման գործընթաց:
Գրադարանային նոր
ռեսուրսների ձեռք բերման
տարեկան հատկացումների
տոկոսը մասնաճյուղի
արտաբյուջեում` 1%:

ՆՊԱՏԱԿ 5
ԱՊԱՀՈՎԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼ ՕՊՏԻՄԱԼ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ԽՆԴԻՐ 5.1. Ներդաշնակեցնել ֆինանսական պլանավորումը մասնաճյուղի ռազմավարական նպատակներին և խնդիրներին:
 Մասնաճյուղի գործունեության բոլոր բնագավառների համար իրականացվել է
2016 ու 2017 թվականների եկամուտների և ծախսերի պլանավորում: Իրականացվել է ուսանողական համակազմի, կադրային և տեղեկատվական ռեսուրսների,
նյութատեխնիկական բազայի, ֆինանսական ռեսուրսների և աշխատանքի
վարձատրության պլանավորում:
 Ապահովվել է ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ ու թափանցիկ բաշխում և
բոլոր բնագավառների կառավարման գործընթացների համաձայնեցում:
 2016/17 ուսումնական տարում մասնաճյուղն իրականացրել է բակալավրի
կրթական ծրագիր:
 Սահմանվել են կողմնորոշիչ համամասնություններ մասնաճյուղի զարգացմանը,
աշխատանքի վարձատրությանը և ինֆրակառուցվածքի պահպանմանն ուղղված
միջոցների ծավալների միջև:
 Իրականացվել է տարեկան բյուջեի պլանավորում` հիմնվելով մշակված հաշվեկշռված բյուջետային ցուցանիշների վրա:
 Կայունացման և ռիսկերից ապահովագրման ֆոնդը պահպանվել է բավարար
մակարդակի վրա, լուծվել անձնակազմի պահպանման և համալրման հիմնախնդիրը:
 2017 թվականի ծախսերի նախահաշվով նախատեսված է աշխատողների
սոցիալական օգնությանը տրամադրել 2 172,3 հազ. դրամ (572,3 հազ. դրամը՝
2016 թվականի չծախսված գումարից), իսկ խրախուսման համար՝ 3 000 հազ.
դրամ:
2016 թվականի համար եկամուտների նախահաշիվը և կատարողականը ներկայացված է աղյուսակ 5.1-ում, իսկ ծախսերի նախահաշիվը և կատարողականը` աղյուսակ 5.2ում:
2017 թվականի եկամուտների նախահաշիվը և 01.01.2017թ.-15.09.2017թ. կատարողականը ներկայացված է աղյուսակ 5.3-ում, իսկ ծախսերի նախահաշիվը և 01.01.2017թ.15.09.2017թ. կատարողականը` աղյուսակ 5.4-ում:
Ինչպես երևում է աղյուսակներ 5.1-ից և 5.3-ից, տարեկան մուտքերի գերակշիռ
մասը բաժին է ընկնում վճարովի ուսուցման վարձերին /2016 թվականին՝ 75,84%, իսկ
2017 թվականին` 78,26% (ըստ նախահաշվի)/:
«Աշխատավարձ» հոդվածը կազմում է 2016 թվականի ծախսերի 83.24%-ը, իսկ 2017
թվականի ծախսերի` 74.56 %-ը (ըստ նախահաշվի):
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Աղյուսակ 5.1
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2016թ. եկամուտների նախահաշիվը և կատարողականը
Եկամուտներ
Դրամական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին
Ընթացիկ տարվա մուտքեր այդ թվում

Բյուջեից, այդ թվում

Ուսման վարձ

Կրթաթոշակ

Այլ անձանցից, այդ թվում

Վճարովի ուսուցում (հիմնական)

Դրամաշնորհներ

Շարունակական և լրացուցիչ վճարովի ուսուցում

Այլ աղբյուրներ

նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %

Արտարժույթի կուրսի փոփոխությունից եկամուտներ

նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %

Ընդամենը
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Հազ.դրամ
37841.7
147294.2
146125.9
99.2
30684.8
30684.8
100
27619.7
27619.7
100
3065.2
3065.2
100
116609.4
115441.1
99
112000.0
110825.3
99
1060
1060
100
3549.4
3622.5
102.1
66.7
185135.9
184034.3
99.4

Աղյուսակ 5.2
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2016թ. ծախսերի նախահաշիվը և կատարողականը
Ծախսերի անվանումը
Հազ. դրամ
նախահաշիվ
114000.0
Աշխատավարձ
կատարողական
113610.5
կատարող. %
Կրթաթոշակ

Գրասենյակային և տնտեսական ծախսեր

Փափուկ գույքի և հանդերձանքի ձեռքաբերման ծախսեր

Գործուղման և ծառայողական շրջագայության ծախսեր
Տրանսպորտի վարձակալման և սեփական տրանսպորտի
պահպանման ծախսեր
Կապի ծառայության ծախսեր

Էլեկտրաէներգիայի ծախսեր

Վառելիքի և ջեռուցման ծախսեր

Ջրմուղ-կոյուղու ծառայությունների գծով ծախսեր

Կոմունալ ծառայության ծախսեր
Ընթացիկ վերանորոգման ծախսեր

Հարկեր, տուրքեր

Այլ ծառայությունների ծախսեր

Վճարումներ ՀԵՀ-ին և ռազմական ակադեմիային
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նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %

99.7
3065.2
3054.8
99.7
3400.0
2272.2
66.8
400.0
84.0
21.0
2500.0
1957.0
78.3
2100.0
1509.9
71.9
1460.0
1391.0
95.3
2150.0
1842.3
85.7
3800.0
3397.8
89.4
250.0
229.1
91.6
130.0
120.0
92.3
1500.0
291.0
19.4
3500.0
2638.1
75.4
1250.0
1093.6
87.5
1000.0
700.0
70

Ծախսերի անվանումը
Ներբուհական միջոցառումներ

Սոցիալական օգնության ֆոնդ

Սարքերի և սարքավորումների ձեռք բերման
ծախսեր

Աղյուսակ 5.2-ի շարունակություն
Հազ. դրամ
նախահաշիվ
200.0
կատարողական
30.0
կատարող. %
15.0
նախահաշիվ
1600
կատարողական
1027.7
կատարող. %
64.2
նախահաշիվ
3200.0
կատարողական
147.0
կատարող. %
4.6
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %

Այլ ակտիվների ձեռք բերման ծախսեր

Կապիտալ վերանորոգման ծախսեր

Ընդհանուր

1900.0
661.7
34.8
1000
428
42.8
148405.2
136485.6
92.0

Աղյուսակ 5.3
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2017թ. եկամուտների նախահաշիվը և
01.01.2017թ.-15.09.2017թ. կատարողականը
Եկամուտներ
Հազ. դրամ
Դրամական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին
47548.7
նախահաշիվ
146953.1
Ընթացիկ տարվա մուտքեր այդ թվում
կատարողական
87620.4
կատարող. %
59.6
նախահաշիվ
26500.0
Բյուջեից, այդ թվում
կատարողական
17624.4
կատարող. %
66.5
նախահաշիվ
24000.0
Ուսման վարձ
կատարողական
15990.0
կատարող. %
66.6
նախահաշիվ
2500
Կրթաթոշակ
կատարողական
1634.4
կատարող. %
65.4
նախահաշիվ
120453.1
Այլ անձանցից, այդ թվում
կատարողական
69996.0
կատարող. %
58.1
նախահաշիվ
115000.0
Վճարովի ուսուցում (հիմնական)
կատարողական
64614.7
կատարող. %
56.2
նախահաշիվ
1930.3
Դրամաշնորհներ
կատարողական
1930.3
կատարող. %
100
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Աղյուսակ 5.3-ի շարունակություն
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
3522.8
կատարողական
3451.0
կատարող. %
98.0

Տնտպայմանագրային աշխատանքներ

Այլ աղբյուրներ
Արտարժույթի կուրսի փոփոխությունից
եկամուտներ

107.3
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %

Ընդամենը

194501.8
135276.4
69.6

Աղյուսակ 5.4
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2017թ. ծախսերի նախահաշիվը և
01.01.2017թ.-15.09.2017թ. կատարողականը
Ծախսերի անվանումը
Աշխատավարձ

Կրթաթոշակ
Ուս.խորհրդի ծրագրային գործունեության
ֆինանսավորում
Գրասենյակային և տնտեսական ծախսեր
Փափուկ գույքի և հանդերձանքի ձեռքաբերման
ծախսեր
Գործուղման և ծառայողական շրջագայության
ծախսեր
Տրանսպորտի վարձակալման և սեփական
տրանսպորտի պահպանման ծախսեր
Կապի ծառայության ծախսեր

Էլեկտրաէներգիայի ծախսեր

Վառելիքի և ջեռուցման ծախսեր
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նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %

Հազ. դրամ
118000
77896.3
66.0
2500
1777.4
71.1
200.0
0
0
3900.0
1278.1
32.8
300
0
0
3000.0
1330.0
44.3
1500
1137.3
75.8
1400.0
650.9
46.5
2400.0
1593.8
66.4
5000.0
3051.8
61.0

Ծախսերի անվանումը

Աղյուսակ 5.4-ի շարունակություն
Հազ. դրամ
նախահաշիվ

րմուղ-կոյուղու ծառայությունների գծով ծախսեր

Կոմունալ ծառայության ծախսեր

Ընթացիկ վերանորոգման ծախսեր

Հարկեր, տուրքեր

Այլ ծառայությունների ծախսեր

Վճարումներ ՀԵՀ-ին

Աշխատակիցներին առողջապահական
ապահովագրության ծախսեր
Որից համալսարանական միջոցների հաշվին

Սարքերի և սարքավորումների ձեռք բերման
ծախսեր
Այլ ակտիվների ձեռք բերման ծախսեր

Կապիտալ վերանորոգման ծախսեր

Ընդհանուր

կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %
նախահաշիվ
կատարողական
կատարող. %

300.0
252.8
84.3
150.0
80.0
53.3
2500.0
17.9
0.7
6300.0
4269.3
67.8
1100.0
373.5
34.0
1000.0
0
0
500.0
351.9
70.4
300.0
211.1
70.4
3300.0
44.5
1.3
2400.0
176.5
7.4
2500
0
0
158250
94281.9
59.6

2016 թվականի չորրորդ եռամսյակում և 01.01.2017թ.-15.09.2017թ. ընկած
ժամանակաշրջանում մասնաճյուղի զարգացմանը, ինֆրակառուցվածքի
պահպանմանը և շահագործմանն ուղղված միջոցներ
Զարգացմանն ուղղված միջոցներ
Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնաճյուղի զարգացման նպատակով ծախսվել է
1338.2 հազ. դրամ (2016թ. – 117.6 հազ. դրամ, 2017թ.- 1220.6 հազ. դրամ), որն ուղղվել է
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նոր գրականության ձեռքբերմանը (2016թ. – 117.6 հազ. դրամ, 2017թ. – 122.2 հազ. դրամ),
նոր սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերմանը ( 2017թ.- 998.6 հազ. դրամ),
սպորտային և փափուկ գույքի ձեռքբերմանը (2017թ. – 99.8 հազ. դրամ):
Ինֆրակառուցվածքի պահպանմանը և շահագործմանն ուղղված միջոցներ
Հաշվետու ժամանակարջանում մասնաճյուղի ինֆրակառուցվածքի պահպանման
համար ծախսվել է 8778.4 հազ. դրամ (2016թ. – 2104 հազ. դրամ, 2017թ. – 6674.4 հազ.
դրամ), որն ուղղվել է ջրամատակարարման և էներգամատակարարման բարելավմանը,
ջեռուցման սեզոնի կազմակերպման նախապատրաստմանը, ընթացիկ նորոգման ու
բարեկարգման աշխատանքների իրականացմանը (2017թ. – 169.7 հազ. դրամ),
գրասենյակային և տնտեսական ապրանքների ձեռքբերմանը (2016թ. – 379.9 հազ. դրամ,
2017թ.- 324 հազ. դրամ), էլեկտրաէներգիայի (2016թ.` 12877 կՎտ – 514.8 հազ. դրամ,
2017թ.` 39863 կՎտ – 1593.7 հազ. դրամ), ջրմուղ-կոյուղու (2016թ.` 814 մ3 – 70.6 հազ.
դրամ, 2017թ.` 2010 մ3 – 205.7 հազ. դրամ), գազաֆիկացված ջեռուցման (2016թ.` 4974 մ3
– 728.7 հազ. դրամ, 2017թ.` 20890 մ3 – 2955.3 հազ. դրամ), կոմունալ ծախսերի (2016թ. 40 հազ. դրամ, 2017թ. - 80 հազ. դրամ), ծառայողական մեքենաների սպասարկման և
նորոգման (2016թ. – 73 հազ. դրամ, 2017թ. – 255.4 հազ. դրամ) ծախսերի վճարմանը,
վառելիքի ձեռքբերմանը (2016թ. – 297 հազ. դրամ, 2017թ. – 820 հազ դրամ),
համակարգչային և կազմակերպչական տեխնիկայի սպասարկման համար վճարի
մուծմանը (2017թ.–270.6 հազ դրամ) և մասնաճյուղի գրադարանային ու լաբորատոր
ռեսուրսների պահպանմանը:
ԽՆԴԻՐ 5.2. Մեծացնել մասնաճյուղի ֆինանսական միջոցների ներհոսքը և
բազմազան դարձնել դրանց աղբյուրները:
Աղյուսակ 5.5-ում բերված է «արտաբյուջետային մուտքեր/բյուջետային մուտքեր»
հարաբերակցությունը, որից ակնհայտ է, որ մասնաճյուղի ֆինանսական հիմնական
աղբյուրը նրա արտաբյուջետային միջոցներն են:

2016 թ.
Արտաբյուջետային մուտքեր
Բյուջետային մուտքեր
Արտաբյուջետային մուտքերի հարաբերակցությունը
բյուջետային մուտքերին (ԱԲՄ/ԲՄ)

Աղյուսակ 5.5
2017թ.

115441.1

(ըստ նախահաշվի)
120453.1

30684.8

26500.0

3.76

4.54

Մասնաճյուղի ֆինանսական աղբյուրներն են հանդիսանում պետական բյուջեից
ֆինանսավորումը (միայն ուսման վարձեր և կրթաթոշակ) և արտաբյուջետային մուտքերը
(գերակշիռ մասը` վճարովի ուսուցման վարձեր):
Անհրաժեշտ է նպատակային աշխատանք իրականացնել մասնաճյուղի կողմից
մատուցվող ծառայությունների և իրականացվող ծրագրերի շուկայավարման ու առևտրայնացման քաղաքականության ընդլայնման և հետագա զարգացման ուղղությամբ` ընդլայնելով վճարովի ծառայությունների տեսականին և ծավալները, դրանով իսկ մեծացնելով
դրանցից ստացվող ֆինանսական միջոցների հաշվեկշիռը մասնաճյուղի ընդհանուր
ֆինանսական ներհոսքերում:
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Ֆինանսական միջոցների համալրման նպատակով կարելի է նաև կայունացման
ֆոնդի մի մասը ներդնել կարճաժամկետ ավանդների տեսքով:
ԽՆԴԻՐ 5.3. Բարձրացնել մասնաճյուղի ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման և օգտագործման արդյունավետությունը:
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի ֆինանսական կառավարումն իրականացվում է
համալսարանի ֆինանսական գործունեության նորմատիվային բազային համապատասխան: Ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման համար օգտագործվում է «ՀԾ Հաշվապահ» ծրագիրը:
Ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի աշխատակիցները պարբերաբար մասնակցում
են վերապատրաստման դասընթացների ու սեմինարների:
Աշխատանքներ են տարվում ֆինանսական և նյութական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ, տարվում է ռեսուրսախնայողական
քաղաքականություն:
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ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով նախանշված առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ
ցուցանիշները և նպատակ 5-ի կատարողականը
Հ/Հ

ՌԾ-ով նախանշված ցուցանիշը

2012թ.

2013թ.

2014թ.

2015թ.

2016թ.

18,1%

30,1%

21,2%

20,95%

1,9%

-

-

-

30,31%

17,84%

7,37%

15,74%

20,56%

4,95%

6,1%

5,1%

1,65%

2,13%

11,5%

7,4%

7,57%

6,3%

6,86%

1/17

1/13

1/13

1/7

1/4

-

-

-

-

-

-

2016 թվականին 2012 թ. նկատմամբ`
― արտաբյուջետային մուտքերի աճը
առնվազն 20%:
1.

2.
3.
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5.

6.
7.

― աշխատողների միջին ամսական
աշխատավարձի աճը` առնվազն 20%:
Կայունացման ֆոնդի հաշվեկշիռը բյուջեում`
առնվազն 7%:
Զարգացմանն ուղղվող միջոցների
հաշվեկշիռը` առնվազն 10%:
Ինֆրակառուցվածքի պահպանմանն ուղղվող
միջոցների հաշվեկշիռը` առնվազն 5%:
Ուսանողներին հատկացվող ֆինանսական
օգնության (ներառյալ ուսման վարձերի
զեղչերը) և մասնաճյուղի վճարովի
ուսուցումից արտաբյուջետային մուտքերի
հարաբերությունը` 1/30:
Աշխատողների սոցիալական օգնության
ֆոնդի հաշվեկշիռը բյուջեում` առնվազն 1%:
Աշխատողների խրախուսման ֆոնդի
հաշվեկշիռը բյուջեում` առնվազն 1,5%:

5%
(2011թ.-ի
նկատմամբ)
5%
(2011թ.-ի
նկատմամբ)

Նախատեսվել էր
2016թ.-ին
Նախատեսվել էր
2016թ.-ին

0,75%
1,58%

ՆՊԱՏԱԿ 6
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼ ԱՐԴԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՀՈՒՆՉ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐՈՎ, ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԻՐԱՌՈՒՄ

ԽՆԴԻՐ 6.1. Ապահովել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընդլայնված և
արդյունավետ օգտագործումը մասնաճյուղի կրթական և գիտական գործընթացներում:
Մշտապես աշխատանքներ են տարվում կրթական և գիտական գործընթացներում
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընդլայնված և արդյունավետ կիրառում ապահովելու
ուղղությամբ.
 շարունակաբար ընդլայնվում է ուսումնական գործընթացում տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների կիրառումը,
 ուսուցման գործընթացում կիրառվում են ArchiCad, AutoCad, ЛИРА, Datamine և
«ՀԾ Հաշվապահ» ծրագրային միջոցները, շարունակաբար ներդրվում են նոր
վիրտուալ լաբորատոր փորձեր,
 աշխատանքներ են տարվում էլեկտրոնային, հեռավար դասընթացների, Moodle
էլեկտրոնային
ուսուցման
համակարգի
ներդրման
ուղղությամբ,
աշխատակիցների համար ապահովված է գիտահետազոտական աշխատանքներում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների լայն օգտագործումը:
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործումն առավել մատչելի դարձնելու
նպատակով ուսումնական մասնաշենքերը ապահովված են անլար ինտերնետ կապով:
ՈՒսումնական 2-րդ մասնաշենքում գործող հեռաուսուցման լսարանը (սենյակ՝ 502)
«Ընդերքաբանության և շինարարության» ու «Մետալուրգիայի և նյութագիտության»
ամբիոններն արդյունավետորեն օգտագործում են կրթական գործընթացում:
ԽՆԴԻՐ 6.2. Զարգացնել մասնաճյուղի տեղեկատվական ռեսուրսները
ապահովել դրանց մատչելիությունն ու օգտագործման արդյունավետությունը:

և

Ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ հաշվետու տարում շարունակվել են
տեղեկատվական ռեսուրսների (արտաքին ու ներքին) մատչելիության ընդլայնման և
դրանց օգտագործման արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև` մասնաճյուղի
ինտերնետ-տեղեկատվական ռեսուրսների օգտագործման տեխնոլոգիական և տեխնիկական գործիքամիջոցների կազմի ընդլայնման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները:
 2016/17 ուսումնական տարում ինտերնետ կապի թողունակությունը հասցվեց
մինչև 20 Մբ/վ, իսկ ներկայումս այն կազմում է 25 Մբ/վ:
 ՀԱՊՀ աջակցությամբ մասնաճյուղը հնարավորություն ունի օգտվելու
համաշխարհային գրադարանային մի շարք ռեսուրսներից, ինչպես նաև
մասնաճյուղի գրադարանում ձևավորված է էլեկտրոնային ընթերցասրահ
(դեպի գլոբալ ցանց ելք ուեցող համակարգիչներով):
 ՈՒսումնական գործընթացում օգտագործվող համակարգիչների թիվն
ավելացել է 3-ով:
Մասնաճյուղի համակարգիչների և համակարգչային ցանցի սպասարկումը, ինչպես
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նաև ծրագրային, տեխնիկական, պրոֆիլակտիկ և ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներն օպերատիվ կերպով իրականացվում են ցանցային ադմինիստրատորի
կողմից:
Մասնաճյուղի համակարգիչները և ներքին համակարգչային ցանցը
 Համակարգիչներ.
Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնաճյուղի միջոցներով ձեռք են բերվել 5 նոր
համակարգիչներ:
Ընդհանուր առմամբ մասնաճյուղում առկա համակարգիչներից 59-ը օգտագործվում
են ուսումնական գործընթացում և գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման համար (ամբիոններ՝ 10, լաբորատորիաներ և առարկայական կաբինետ՝ 40,
համակարգչային սենյակ՝ 5, գրադարան՝ 4), 26-ը` վարչական նպատակով (այդ թվում`
բաժիններ-17, դեկանատներ-5):
 Ներքին համակարգչային ցանց.
Մասնաճյուղում ներկայումս ներքին ցանցին և ինտերնետին միացված են 80
համակարգիչ:
 Մոբայլ լուծումների լաբորատորիայի համակարգիչներ.
2014 թվականց գործող Մոբայլ լուծումների լաբորատորիան հագեցված է 30
համակարգչով և համապատասխան տեղեկատվական սարքերով («Ձեռնարկությունների
ինկուբատոր» հիմնադրամ):
 Ինժեներական լաբորատորիայի համակարգիչներ.
2016 թվականից գործող Ինժեներական լաբորատորիան հագեցված է 6
համակարգիչով և համապատասխան տեղեկատվական սարքերով:
Ինֆորմացիայի տարածումը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ
Տեղեկատվական հոսքերի կառավարման արդյունավետության բարձրացման
նպատակով մասնաճյուղում լայնորեն կիրառվում են տեղեկատվական ռեսուրսների
ընձեռած հնարավորությունները:
Արդյունավետորեն է գործում մասնաճյուղի պաշտոնական www.haphkapan.com
կայքը և www.facebook.com/Kapan.HAPH ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջը, որտեղ
զետեղվում են պաշտոնական տեղեկատվություններ, մասնաճյուղի կյանքը և
իրադարձությունները նկարագրող հրապարակումներ: Կայքը և ֆեյսբուքյան էջը թույլ են
տալիս թափանցիկ դարձնել մասնաճյուղի գործունեությունը և առավել գործուն դարձնել
մասնաճյուղ-հասարակություն կապը (օրինակ՝ հեռակա ուսուցման ընդունելության
վերաբերյալ հայտարարությունն ունեցել է 3527 դիտում):
Ներկայումս (2017 թվականի սեպտեմբերի 20-ից) գործում է կայքի նոր տարբերակը:
Մասնաճյուղն օգտվում է baghaberd@seua.am էլեկտրոնային հասցեից:
ԽՆԴԻՐ 6.3. Ապահովել ՀԱՊՀ-ում ձևավորված միասնական տեղեկատվական
համակարգի ներդրումը մասնաճյուղում:
Մասնաճյուղում ներդրված է փաստաթղթաշրջանառության «Mullbery» համակարգը, որը հանդիսանում է ՀԱՊՀ-ի հետ մասնաճյուղի փաստաթղթաշարժի հիմնական
գործիքամիջոցը:
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Միաժամանակ ներմասնաճյուղային կառավարման համակարգում նույնպես լայնորեն կիրառվում են տեղեկացման էլեկտրոնային ձևերը (ներքին ցանց, էլեկտրոնային
փոստ):
Հեռակա ուսուցման դեպքում ուսանող-դասախոս աշխատանքային փոխհարաբերություններում լայնորեն կիրառվում են էլեկտրոնային ձևերը:
ԽՆԴԻՐ 6.4. Աշխատանքներ տանել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ոլորտի տարածաշրջանային ռեսուրսային կենտրոն դառնալու նպատակով:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում շարունակվել են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի տարածաշրջանային կենտրոն դառնալուն միտված աշխատանքները:
2016/17 ուսումնական տարում.
 ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի, «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի և «Քրոնիմետ» բարեգործական հիմնադրամի համատեղ ծրագրերի
շրջանակներում Մոբայլ լուծումների լաբորատորիայում Microsoft KoDu միջավայրում խաղերի պատրաստման դասընթացներին մասնակցել են 70
կապանցի և քաջարանցի դպրոցականներ:
 ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի, «Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միություն» ԻԱՄ և «Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ հայաստանյան
մասնաճյուղի համատեղ ծրագրերի շրջանակներում Ինժեներական լաբորատորիայում ռոբոտաշինության խմբակին մասնակցել են մասնաճյուղի 6
ուսանող և կապանցի 19 դպրոցական:
GOLDI հեռավար հիբրիդային լաբորատորան կարող է զգալի դերակատարություն
ունենալ ՀՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետների հեռավար
վերապատրաստման, այդ ոլորտում հեռակառավարման և ավտոմատացված կառավարման համակարգերի մշակման նորարարական խնդիրների լուծման գործընթացում:

Նկ.6.1 Դպրոցականները Մոբայլ լուծումների լաբորատորիայում դասընթացների
ժամանակ
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Նկ.6.2 Դպրոցականները Ինժեներական լաբորատորիայում պարապմունքի ժամանակ

ՏՏ ոլորտի տարածաշրջանային կենտրոն դառնալու համար առաջնահերթ խնդիրներ են նաև սեփական դասախոսական ներուժի կատարելագործումն ու շարունակական
մասնագիտական աճը, որի ուղղությամբ անհրաժեշտ է տանել նպատակային
աշխատանքներ:
Անհրաժեշտ է նաև աշխատանքներ տանել հանրությանը ՏՏ ոլորտի ծառայությունների մատուցման, մատուցվող ծառայությունների ընդլայնման և բազմազան դարձնելու
նպատակով պետական, հանրային և ոչ կառավարական կառույցների ու հիմնադրամների հետ համագործակցության ուղղությամբ:
Աշխատանքների բարեհաջող իրականացման դեպքում մասնաճյուղը հնարավորություն կունենա մասնակից լինելու ՀԱՊՀ-ում իրականացվող ՏՏ ոլորտի ծրագրերին,
ճարտարագիտական կրթության բնագավառում կիրառել ՏՏ ոլորտի նորագույն տեխնոլոգիաներ, դառնալու ՏՏ ոլորտի տարածաշրջանային կենտրոն:
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ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով նախանշված առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և
նպատակ 6-ի կատարողականը

Հ/Հ

ՌԾ-ով նախանշված ցուցանիշը

2012/13
ուսումնական
տարի

1.

Ունենալ առնվազն 8 տեխնոլոգիական կարողությամբ և 2 հեռաուսուցման լսարաններ:

4

4

4

5

5

2.

Հեռաուսուցման գործող ինֆրակառուցվածք:

-

-

Տարվել են
ձևավորման
աշխատանքներ

Առկա է

Առկա է

43,6%

44,3%

45,7%

46,4%

51,4%

58,3%

61,2%

63,6%

65,2%

69,2%

Մշակվել և
հաստատվել է
խորհրդի
կանոնակարգը

Ստեղծվել է
խորհուրդը

Խորհուրդը
բնականոն
գործել է

Խորհուրդը
բնականոն
գործել է

Խորհուրդը
բնականոն գործել է

Առկա է

Առկա է

Առկա է

Առկա է

Առկա է

Wi-Fi ծածկույթ
մասնաշենքերի
տարածքում

Wi-Fi ծածկույթ
մասնաշենքերի
տարածքում

Wi-Fi ծածկույթ
մասնաշենքերի
տարածքում

Wi-Fi ծածկույթ
մասնաշենքերի
տարածքում

Wi-Fi ծածկույթ
մասնաշենքերի
տարածքում

2012թ. - 10,3

2013թ. - 7,5

2014թ. - 7,4

2015թ. – 7,64

2016թ. – 7,48

-

Տարվել են
համապատասխան
աշխատանքներ

Տարվել են
համապատասխան
աշխատանքներ

Տարվել են
համապատասխան
աշխատանքներ

Տարվել են համապատասխան
աշխատանքներ

3.
4.
5.

Էլեկտրոնային ռեսուրսների օգտագործմամբ
դասընթացների հաշվեկշիռը` առնվազն 45-50%:
Էլեկտրոնային
տեխնոլոգիաների
կիրառում
դասախոսների առնվազն կեսի կողմից:
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Մասնաճյուղի տեղեկատվական ռեսուրսների և
նոր տեխնոլոգիաների ներդրման պլանավորման
և զարգացման խորհուրդ:

6.

Անդամակցություն տեղեկատվական
ների համալսարանական պորտալին:

7.

Մասնաշենքերում գործող անլար ինտերնետային
կապ:

8.

9.

ռեսուրս-

ՈՒսանողների տարեկան միջին թվի և ուսումնական գործընթացում ներգրավված քոմփյութերների հարաբերակցությունը` ոչ ավելի քան 7:
ՀԱՊՀ-ի առաջատար տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուսումնակրթական և հետազոտական
ազգային ռեսուրսային կենտրոնի տարածաշրջանային մասնաճյուղ:

2013/14
ուսումնական
տարի

2014/15
ուսումնական
տարի

2015/16
ուսումնական
տարի

2016/17
ուսումնական տարի

ՆՊԱՏԱԿ 7
ԶԱՐԳԱՑՆԵԼ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԸ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՏԱՆԵԼ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ

ԽՆԴԻՐ 7.1. Ապահովել մասնաճյուղի գիտական ներուժի ու նյութատեխնիկական բազայի զարգացումը և գիտահետազոտական աշխատանքներում դասախոսական կազմի ներգրավվածության ընդլայնումը:
2016/2017 ուսումնական տարում որոշակի աշխատանքներ են կատարվել մասնաճյուղի գիտական ներուժի զարգացման հեռանկարային հնգամյա պլանի և մասնաճյուղի
գիտական հենքի զարգացման փուլային ծրագրի իրականացման ուղղությամբ:
Հետևողական աշխատանքներ են կատարվել նաև գիտական հետազոտությունների
համար բավարար տեղեկատվական հենքի ապահովման ուղղությամբ.
 ինտերնետային կապի թողունակությունը 2016/17 ուսումնական տարում 20
Մբ/վրկ-ից հասցվել է 25 Մբ/վրկ,
 զուտ գիտական հետազոտությունների համար հատկացված է 14 քոմփյութեր,
 ձեռք են բերվել 64 բիթանոց պրոցեսորով 5 քոմփյութեր, որոնք հնարավորություն
են ընձեռում իրականացնել գիտահետազոտական աշխատանքներ արդիական
ծրագրային միջոցների կիրառությամբ:
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործումը գիտական ծրագրերում ներառում է հետևյալ ոլորտները.
 SPSS, MAPLE, LabVIEW, GPSS, TORA, AnyLogic և այլ ծրագրային միջոցների
կիրառումը տվյալների վիճակագրական մշակման, մաթեմատիկական մոդելավորման և օպտիմալ կառավարման նպատակներով,
 Quartus II, Atmel Studio, Mathcad, ArchiCad, AutoCad ծրագրային միջոցների
կիրառումը գրաֆիկական մոդելավորման և ավտոմատացված նախագծման
նպատակներով:
 Ինտերնետային ռեսուրսների օգտագործում հետևյալ նպատակներով.
 գիտական էլեկտրոնային գրականության և պարբերականների ուսումնասիրում,
 վիրտուալ (on-line) ուսումնագիտական լաբորատորիաների և ծրագրային
միջոցների օգտագործում,
 on-line թարգմանիչների և խմբագրիչների օգտագործում,
 գիտական պարբերականներում հոդվածների հրապարակում,
 մասնակցություն ինտերնետային մասնագիտական ֆորումներին և on-line
գիտաժողովներին,
- ՀԱՊՀ-ի աջակցությամբ մասնաճյուղը օգտվում է eLibrary համակարգից,
- աշխատակիցները հնարավորություն ունեն օգտվելու մի շարք էլեկտրոնային
և տպագիր տեղեկատվական աղբյուրներից. «IEEE x’plore», «Известия
Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов» «ՀԱՊՀ
Բանբեր», «Լրաբեր» (Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀԱՊՀ), «ՀՀ ԳԱԱ
և ՀԱՊՀ տեղեկագիր» («Տեխնիկական գիտություններ» սերիա),
«Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում» գիտական և մեթոդական
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հոդվածների ժողովածու, «Գիտության աշխարհում», «Բնագետ», «Հանքագործ և մետալուրգ», «Физика в школе», «Квант», «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», «Մաթեմատիկան դպրոցում», ինչպես նաև մասնակցելու
ՀԱՊՀ-ի տարեկան և այլ գիտաժողովների:
Անհրաժեշտության դեպքում մասնաճյուղը ՀԱՊՀ-ի աջակցությամբ կարող է օգտվել
նաև Հայկական վիրտուալ գիտական գրադարանից, Springer և EBSCO համաշխարհային
գիտական անգլալեզու շտեմարաններից, ՀԱՊՀ-ի հետ համագործակցող գիտական
կազմակերպությունների քոմփյութերային կլաստերներից:
Մասնաճյուղում երիտասարդ գիտական կադրերի ներգրավման կարևորագույն
նախադրյալն աշխատավարձերի շարունակական բարձրացումն է, ինչը դեռևս չի հաջողվում իրականացնել: Անհրաժեշտ է նաև աշխատանքներ տանել գիտահետազոտական
աշխատանքներում ներգրավված դասախոսների և երիտասարդ գիտական կադրեր
պատրաստող գիտական ղեկավարների խրախուսման համար համապատասխան
ֆինանսական ռեսուրսների ստեղծելու, մեխանիզմներ մշակելու և ներդնելու ուղղությամբ:
Մասնաճյուղում համատեղ գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացումը
գործնականորեն անհնար է միմյանցից խիստ տարբեր պրոֆիլների առկայության
պատճառով, ինչը թույլ չի տալիս իրականացնել համալիր գիտահետազոտական
աշխատանքներ, իսկ դրանց մրցունակության համեմատաբար ցածր մակարդակը դեռևս
հնարավորություն չի ընձեռում մրցույթային հիմունքներով լրացուցիչ ֆինանսավորվող
գիտական նախագծեր կատարել:
Հարկ է նշել, որ արտադրական ձեռնարկություններն էլ առանձնապես շահագրգռված չեն մասնաճյուղին ֆինանսավորվող գիտահետազոտական նախագծեր պատվիրելու:
ԽՆԴԻՐ 7.2. Խթանել մասնաճյուղի կիրառական հետազոտությունների իրականացումը և արդյունավետության բարձրացումը, նպաստել արդյունքների առևտրայնացմանը:
Ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ 2016/17 ուսումնական տարում ամբիոններին չի հաջողվել գործընկերների հետ հաստատել ակտիվ հետազոտական կապեր և
իրականացնել համատեղ հետազոտություններ: Այդ հարցի դրական լուծման ճանապարհին որոշակի խոչընդոտներ են ստեղծում մասնաճյուղի ամբիոնների մի մասում
գիտական համապատասխան ներուժի սակավությունը, դրա հետ միասին նաև առանձին
ամբիոնների գիտական ուղղվածության առանձնահատկությունները, ինչպես նաև` գործընկեր ձեռնարկությունների ցածր շահագրգռվածությունը:
Չնայած այն հանգամանքին, որ նախորդ չորս տարիներին ներկայացված հայտերը
մրցույթում չեն հաղթել, այնուամենայնիվ 2017 թվականին մասնաճյուղի կողմից ներկայացվել է մեկ հայտ: Սակայն այդ հայտը ևս ընթացք չստացավ:
Արտադրական ձեռնարկություններից հետազոտական պատվերներ ստանալու
նպատակով մասնաճյուղի գիտական ղեկավարությունը փորձում է համակողմանի, այդ
թվում գիտահետազոտական, համագործակցության պայմանագրեր կնքել գործընկեր
ձեռնարկությունների հետ: Կիրառական հետազոտությունների իրականացմանը և
արդյունավետության բարձրացմանն ու արդյունքների առևտրայնացմանը կարող են
նպաստել նաև մասնաճյուղում ստեղծված ուսումնագիտական լաբորատորիաները:
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ԽՆԴԻՐ 7.3. Ապահովել մասնաճյուղի ներգրավվածությունը միջազգային գիտական ծրագրերում:






Գիտական նախագծերի ֆինանսավորման միջազգային աղբյուրների որոնման և
հայտերի մշակման գործում մասնաճյուղի ղեկավարությունն աշխատակիցների
համար ապահովում է անհրաժեշտ տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն: Սակայն գիտական ներուժի ներկա մակարդակը դեռևս թույլ չի տալիս
գիտամանկավարժական կազմին ընդգրկվելու միջազգային գիտական նախագծերում, ինչպես նաև մասնակցելու ՀԱՊՀ-ում իրականացվող միջազգային
գիտական ծրագրերին:
Հաշվետու տարում արտերկրի բարձր վարկանիշ ունեցող գիտական
հանդեսներում հոդվածներ տպագրելու համար խրախուսման ֆոնդից պարգևատրվել են մասնաճյուղի 3 աշխատակից:
Ներկայումս մասնաճյուղի դասախոսական կազմը և աշխատակիցները հնարավորություն ունեն օգտվելու հանրապետական և միջազգային անվճար գիտատեղեկատվական ցանցերից, մասնավորապես, eLibrary համակարգից: ՀԱՊՀ-ի օժանդակությամբ դասախոսները կարող են օգտվել ՀԱՊՀ-ի հետ համագործակցող
գիտական կազմակերպությունների հաշվողական կլաստերներից:

Տեղեկատվություն 2016/17 ուսումնական տարում մասնաճյուղի
գիտահետազոտական գործունեության վերաբերյալ

1. Բազային և այլ բնույթի գիտահետազոտական լաբորատորիաներ.
Անվանումը

Տեղը,
տարածքը

Գիտական
ուղղությունը,
թեման

Ղեկավարը
(ա.ա.հ.,
գիտ.աստիճան)

Ամբիոնից ներգրավված
աշխատակիցները
(ա.ա.հ.,գիտ.աստիճան)

Տարեկան
ֆինանսավորումը

GOLDI
հիբրիդային
լաբորատորիա

206ա
սենյակ,
23,4 քմ

ՏՏ

Բալասանյան Ս.Շ.,
տ.գ.դ.

Գևորգյան Հ. Մ., տ.գ.թ.
Աղագուլյան Մ. Ա.

_

Կապանի
ճարտարագիտական լաբորատորիա

515
սենյակ,
65,6 քմ

Մետալուրգիա,
նյութագիտություն,
ընդերքաբանություն

Ավագյան Թ.Ռ.,
տ.գ.թ.

Աղայան Ա.Ա., տ.գ.թ.
Աղամյան Տ. Ս., տ.գ.թ.
Շմավոնյան Մ. Շ., տ.գ.թ.
Հայրապետյան Ս. Ս.

_

2. Մասնակցությունը ֆինանսավորվող գիտական նախագծերին - չկա
3. Կազմակերպված գիտական միջոցառումները.
Մասնաճյուղի բոլոր ամբիոններում կանոնավոր կերպով գործել են գիտակրթական
սեմինարները:
4. Հաշվետու ժամանակում ներդրված, ապրանքայնացված նախագծեր - չկան
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5. Հաշվետու ժամանակում հրատարակված գիտական աշխատություններ.
2016/17 ուսումնական տարում հրատարակվել է 10 հոդված և գիտաժողովներում
զեկուցվել 7 աշխատանք:
Աղյուսակ 7.2
Հ/Հ

Հեղինակ

Պահանջվող տվյալները

1

2

3

4

1

Մենագրություն

-

2

Հոդված

(Ա.Ա.Հ.)

Վերնագիրը, պարբերականը,
համարը, էջերը, վայրը
Функциональный принцип изучения
языковых единиц как необходимое
условие для осуществления
речевого общения, Լրաբեր:
Գիտական հոդվածների
ժողովածու,
մաս 3, էջ 971 –
976, Երևան, ՀԱՊՀ,
Ճարտարագետ, 2016թ.
Особенности словосочетаний
русского языка, составляющих
научный текст, и формирование
умений их анализа и
конструирования,
Լրաբեր: Գիտական հոդվածների
ժողովածու,
մաս 3, էջ 12021208, Երևան, ՀԱՊՀ,
Ճարտարագետ, 2017թ.
Գիտական տեսությունների
փոխհարաբերության և ռացիոնալության չափանիշների հիմնախնդիրը հետպոզիտիվիզմում,
Լրաբեր: Գիտական հոդվածների
ժողովածու,
մաս 3, էջ 11701178, Երևան, ՀԱՊՀ,
Ճարտարագետ, 2017թ.
Автоматизированная система
принятия решений по реконфигурации структуры технологической
системы измельчения руды,
Լրաբեր: Գիտական հոդվածների
ժողովածու, մաս 1, էջ 197-206,
Երևան,
ՀԱՊՀ,
Ճարտարագետ 2017թ.
Սուլֆիդապղնձային խտանյութերից
պղնձի կորզման տեխնոլոգիական
գործընթացների վերլուծություն,
ՀՃԱ Լրաբեր, Հ 13,
N 4, 456458, Երևան, 2016թ.

2.1

Մարգարյան Ք.Ա.

2.2

Մարգարյան Ք.Ա.

2.3

Գալստյան Գ.Վ.

2.4

Բալասանյան Ս.Շ.
Գևորգյան Հ.Մ.

2.5

Ավագյան Թ.Ռ.,
Եղիազարյան Լ.Գ.
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Աղյուսակ 7.-ի շարունակություն
Հ/Հ

Հեղինակ

2.6

Ավագյան Թ.Ռ.

Այվազյան Ա.Ա.,
Աղամյան Տ.Ս.,
Ավագյան Հ.Վ.

2.7

2.8

Մանուկյան Լ.Ա.
Բալասանյան Լ.Ս.

2.9

Պետրոսյան Լ.Ն.,
Մովսիսյան Ն.Գ.

2.10

Պետրոսյան Ն.Լ.,
Պետրոսյան Լ.Ն.

3

Զեկուցումներ
գիտաժողովներու
մ

Պահանջվող տվյալները
Մոլիբդենային խտանյութերի բովումը
կալցիումի օքսիդի առկայությամբ,
Լրաբեր: Գիտական հոդվածների
ժողովածու, մաս 2, էջ 834-839,
Երևան, ՀԱՊՀ, Ճարտարագետ
2017թ.
Հանքանյութերի մանրացման
գործընթացում ընթացող
ֆիզիկաքիմիական պրոցեսների
մեխանիզմը և կինետիկան, Լրաբեր:
Գիտական հոդվածների ժողովածու,
մաս 2, էջ 839-848, Երևան, ՀԱՊՀ,
Ճարտարագետ 2017թ.
Քաջարանի բացահանքի
տեկտոնական խզվածքով թուլացած
կողի պահպանման տեխնիկական
լուծման մշակման առանձնահատկությունները, Լրաբեր: Գիտական
հոդվածների ժողովածու,
մաս 2, էջ 921-927, Երևան, ՀԱՊՀ,
Ճարտարագետ 2017թ.
Վերադրման սկզբունքը և նրա մի
քանի կիրառությունները
էլեկտրաստատիկ դաշտերի
հաշվարկման ժամանակ,
Կրթությունը և գիտությունը
Արցախում, N 1-2, էջ 106-114, 2016թ.
Պինդ մարմնի պտտական շարժման
ուսումնասիրումը ֆիզիկայի
խորացված ուսուցման
դասընթացում, ԲՆԱԳԵՏ, N 2, էջ 1527, 2017թ.
Վերնագիրը, անցկացման վայրը,
ժամկետը, զեկույցի ձևը

(Ա.Ա.Հ.)

3.1

Մարգարյան Ք.Ա.

3.2

Մարգարյան Ք.Ա.
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Особенности словосочетаний
русского языка, составляющих
научный текст, и формирование
умений их анализа и
конструирования, Երևան, ՀԱՊՀ, 1719.11. 2016թ., բանավոր զեկույց
К вопросу о необходимости учета
стилеобразующих морфологических
явлений в формировании коммуникативной компетенции студентов
непрофильного вуза при обучении
русскому языку, Խ. Աբովյանի
անվան ՀՊՄՀ, Երևան, 1819.04.2017թ.
բանավոր զեկույց

Աղյուսակ 7.-ի շարունակություն
Հ/Հ

Հեղինակ

3.3

Գալստյան Գ.Վ.

3.4

Բալասանյան Ս.Շ.
Գևորգյան Հ.Մ.

3.5

Ավագյան Թ.Ռ.

3.6

Ավագյան Հ.Վ.

3.7

Մանուկյան Լ.Ա.
Բալասանյան Լ.Ս.

4

Գյուտերի
արտոնագրերը

Պահանջվող տվյալները
Գիտական տեսությունների
փոխհարաբերության և
ռացիոնալության չափանիշների
հիմնախնդիրը հետպոզիտիվիզմում, Երևան, ՀԱՊՀ, 1719.11.2016թ.,
բանավոր զեկույց
Автоматизированная система
принятия решений по
реконфигурации структуры
технологической системы
измельчения руды, Երևան,
ՀԱՊՀ, 23 նոյեմբեր 2016թ.,
բանավոր զեկույց
Մոլիբդենային խտանյութերի
բովումը կալցիումի օքսիդի
առկայությամբ, Երևան, ՀԱՊՀ,
23.11.2016թ.,
բանավոր զեկույց
Հանքանյութերի մանրացման
գործընթացում ընթացող
ֆիզիկաքիմիական պրոցեսների
մեխանիզմը և կինետիկան,
Երևան, ՀԱՊՀ, 23.11.2016թ.,
բանավոր զեկույց
Քաջարանի բացահանքի
տեկտոնական խզվածքով թուլացած կողի պահպանման
տեխնիկական լուծման մշակման
առանձնահատկությունները,
Երևան, ՀԱՊՀ, 24.11.2016թ.,
բանավոր զեկույց

-

-

6. Գիտական գործուղումներ – չկան
7. Մասնակցությունը գիտական մրցույթներին - չկա
8. Մասնագիտական խորհուրդներում աշխատակիցների ներգրավվածությունը.
Աղյուսակ 7.3
Աշխատակիցը
(ա.ա.հ.)
Բալասանյան
Սեյրան Շամիրի
Ավագյան Թամարա
Ռոբերտի

Գիտական
աստիճանը
տեխն. գիտ.
դոկտոր
տեխն. գիտ.
թեկնածու

Մասնագիտական
խորհուրդը
Կառավարման և
ավտոմատացման-032
Մետալուրգիայի և
նյութագիտության-031

9. Ասպիրանտները, հայցորդները.
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Մասնագիտությունների
թվանիշերը խորհրդում
Ե.13.01, Ե.13.02
Ե.16.01, Ե.16.02, ԻԴ.02.01

Հաշվետու տարում չորս աշխատակիցներ հանդիսանում են ՀԱՊՀ Երևանի
կրթահամալիրի և ԵՊԼՀ հայցորդներ (աղյուսակ 7. 4).
Աղյուսակ 7.4
Ուսուցման ձևը (առկա,
հեռակա ասպ., հայցորդ),
կուրսը

Ասպիրանտ/հայցորդ
(ա.ա.հ.)
Մարգարյան Քրիստինա Արայի

հայցորդ, 4-րդ տարի

Բալասանյան Լուսինե Սուրիկի

հայցորդ, 2-րդ տարի

Մովսիսյան Նունե Գագիկի

հայցորդ, 1-ին տարի

Ավագյան Հասմիկ Վարդանի

հայցորդ, 1-ին տարի

Գիտական ղեկավարը
(ա.ա.հ., գիտ. աստիճան)
Առաքելյան Նեկտար
Կամսարի, մ.գ. թեկնածու
Մանուկյան Լևոն Անդրանիկի,
տ.գ. դոկտոր
Պետրոսյան Լեռնիկ
Նահապետի, մ. գ. դոկտոր
Աղբալյան Սուրեն Գևորգի,
տ.գ. դոկտոր

10. Հաշվետու տարում ավարտած ասպիրանտներ – չկան
11. Հաշվետու տարում պաշտպանված ատենախոսությունները
Աղյուսակ 7.5
Հայցորդը
(ա.ա.հ.)

Հայցվող աստիճանը

Մասնագիտության թվանիշը

Գևորգյան Հերմինե Միշայի

տեխնիկական
գիտությունների թեկնածու

Ե.13.02

12.Վերլուծություն
իրականացվող գիտական հետազոտությունների կրթական
ծրագրերում կիրառման վերաբերյալ
Գիտական հետազոտությունների արդյունքները մասամբ կիրառվում են բարձր
առաջադիմությամբ սովորող ուսանողների դիպլոմային աշխատանքների կատարման
ժամանակ:
13.

Գիտահետազոտական

աշխատանքներում

ներգրավված

աշխատակիցների

քանակը- ներկայումս 18 (հիմնական կազմի՝ 51,4%-ը):
14. Գիտական սարքավորումները. առկայությունը, ընդհանուր
վիճակը, ձեռքբերման անհրաժեշտությունն ու հնարավորությունները

տեխնիկական

 Մասնաճյուղում 14 համակարգիչ նախատեսված է միայն գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման համար: Աշխատակիցներն օգտվում
են նաև ՏՏ Ի և ԱՀ ամբիոնի համակարգչային լաբորատորիաներից: Նշված
քոմփյութերներն օպտիկական կապուղով լծորդված են բարձր թողունակությամբ (25 Մբ/վրկ սիմետրիկ կապ) ինտերնետին:
 Ճարտարագիտական լաբորատորիան և GOLDI հիբրիդային լաբորատորիան
հագեցված են արդիական սարքավորումներով:
 Անհրաժեշտ է ժամանակակից սարքերով համալրել «Ֆիզիկայի լաբորա88

տորիա-լսարան»-ը, «Քիմիայի լաբորատորիա-լսարան»-ը, «Շինարարության
լաբորատորիա»-ն և «Էլեկտրատեխնիկայի լաբորատորիա»-ն:
 Հնարավորության դեպքում «Ճարտարագիտական լաբորատորիա»-ի համար
ձեռք բերել էլեկտրոնային միկրոսկոպ:
15. Ստորաբաժանման գիտական գործունեության վերաբերյալ մեկնաբանություններ,
առաջարկություններ
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի գիտական գործունեությունն ընդգրկում է 9
բնագավառ (10 մասնագիտություն).
Աղյուսակ 7.6
Գիտության բնագավառը
Ֆիզիկամաթեմատիկական
գիտություններ
Մեխանիկա
Ինֆորմատիկա, հաշվողական
տեխնիկա և ավտոմատացում
Մետալուրգիա և
նյութագիտություն

Շինարարություն

Տնտեսագիտություն
Փիլիսոփայական
գիտություններ
Մանկավարժական
գիտություններ

Ընդերքաբանություն

Մասնագիտությունը
Հավանականությունների
տեսություն և
մաթեմատիկական
վիճակագրություն
Դեֆորմացվող պինդ մարմնի
մեխանիկա
Ավտոմատացման
համակարգեր
Մետալուրգիա
Շինարարական
կոնստրուկցիաներ, շենքեր,
կառույցներ, շինարարական
նյութեր և շինարարական
մեխանիկա
Տնտեսության, նրա ոլորտների
տնտեսագիտություն և
կառավարում
Փիլիսոփայություն
Դասավանդման և
դաստիարակության
մեթոդիկա
(ըստ բնագավառների)
Օգտակար հանածոների
հանքավայրերի մշակում և
շահագործում
Օգտակար հանածոների
հարստացում

Մասնագիտության թվանիշը

Ա.01.05

Ա.02.04
Ե.13.02
Ե.16.02

Ե.23.01

Ը.00.02
Թ.00.01

ԺԳ.00.02

ԻԴ.02.01
ԻԴ.02.03

Մասնաճյուղի գիտահետազոտական գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով անհրաժեշտ է.
 շարունակել գիտահետազոտական ենթակառուցվածքների արդիականացման և
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զարգացման աշխատանքները,
 աշխատանքներ տանել հետազոտական խմբերի ձևավորման, ֆինանսավորվող
գիտական նախագծերի մրցույթներին մասնակցության ապահովման, ինչպես
նաև գործընկեր ձեռնարկությունների պատվերով (կամ համատեղ) հետազոտությունների իրականացման ուղղություններով,
 աշխատանքներ տանել կիրառական խնդիրների լուծման և ստացված արդյունքների ապրանքայնացման ու ներդրման ուղղություններով,
 ուսանողության շրջանում գիտության նկատմամբ հետաքրքրության խթանման
նպատակով կազմակերպել ուսանողական սեմինարներ և գիտաժողովներ, հնարավորության դեպքում ուսանողներին ընդգրկել հետազոտական աշխատանքներում, ինչպես նաև շարունակել դիպլոմային աշխատանքների թեմաներում
հետազոտական տարրեր պարունակող խնդիրների կիրառման պրակտիկան:
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ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով նախանշված առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ
ցուցանիշները և նպատակ 7-ի կատարողականը
Հ/Հ
1.

2.
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3.

4.

5.

ՌԾ-ով նախանշված ցուցանիշը
2016 թվին մասնաճյուղի դասախոսական կազմի
առնվազն 40%-ի մասնակցություն գիտահետազոտական
աշխատանքներին:
Մասնաճյուղի հետազոտական նախագծերի ծավալը 2016
թվին` առնվազն`
 գիտության արտաբյուջետային ֆինանսավորման
տարեկան աճ 5%-ով,
 պայմանագրային աշխատանքների ծավալի աճ` 2
անգամ,
 մեկ դասախոսին ընկնող հետազոտական
հատկացումների տարեկան աճ` 5%-ով:
Գիտության վրա ծախսված գումար/ արդյունքում
ստացված գումար հարաբերակցությունը միջին տարեկան
կտրվածքով` առնվազն 2:1:
Առնվազն 1 գիտահետազոտական լաբորատորիա և (կամ)
կենտրոն:

Մասնաճյուղում գործող լիարժեք ինովացիոն խորհուրդ:

2012/13
ուս.տարի

2013/14
ուս.տարի

2014/15
ուս.տարի

2015/16
ուս.տարի

2016/17
ուս.տարի

50%

53%

53%

50%

54%

-

-

-

-

1 տնտպայմ.
աշխատանք

1 տնտպայմ.
աշխատանք

1 տնտպայմ.
աշխատանք

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Սկսվել էին
ստեղծման
ուղղությամբ
աշխատանքները

Ընթացքի
մեջ էին
շահագործման աշխատանքները

Առկա է

Առկա է

Մշակվել և
հաստատվել է
խորհրդի կանոնակարգը

Ստեղծվել է
խորհրուրդը

Խորհուրդն
առկա է

Խորհուրդն
առկա է

Խորհուրդն
առկա է

ՆՊԱՏԱԿ 8
ԸՆԴԼԱՅՆԵԼ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԸ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԵԼ ԱՐՏԱՔԻՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԶԱՐԳԱՑՆԵԼ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻՆ
ԽՆԴԻՐ 8.1. Ամրապնդել և ընդլայնել մասնաճյուղի գործընկերային կապերը
տարածաշրջանի արտադրական ձեռնարկությունների, այլ կազմակերպությունների և
հանրային կառույցների հետ:
Արտաքին շահակիցների (գլխավորապես` տարածաշրջանի արտադրական ձեռնարկությունների) հետ մասնաճյուղի գործընկերային կապերի ամրապնդումը և ընդլայնումը
կարևոր գործոն է մասնաճյուղի զարգացման, բարձրագույն ճարտարագիտական
կրթությամբ որակյալ մասնագետների ուսուցման համար:
Ձևավորված են երկարաժամկետ գործընկերային կապեր «Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ» ՓԲԸ-ի, «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի,
«Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի, «Քրոնիմետ» բարեգործական հիմնադրամի, «Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր» հիմնադրամի, ինչպես նաև տարածաշրջանի մի շարք այլ գործատուների հետ: Մասնաճյուղը համագործակցում է նաև
«Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միություն» ԻԱՄ-ի և «Վորլդ Վիժն
Ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ հայաստանյան մասնաճյուղի հետ:
Աշխատանքներ են տարվում «Կապանի
լեռնահարստացման
կոմբինատ»
ՓԲԸ-ի
և
«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ»
ՓԲԸ-ի հետ ռազմավարական գործընկերության
պայմանագրի կնքման, ինչպես նաև՝ 3 կոմբինատերի աշխատակիցների համար վերապատրաստման
և
որակավորման
բարձրացման
դասընթացների
կազմակերպման
ուղղություններով:
Շարունակաբար թարմացվում է մասնաճյուղի հնարավոր գործատու կազմակերպությունների
տվյալների բազան: Աշխատանքներ են տարվում
գործընկերների հետ համագործակցությունն էլ
ավելի գործնական և արդյունավետ դարձնելու
համար:
Անհրաժեշտ է առավել ակտիվացնել աշխատանքները մասնաճյուղ-տնտեսություն փոխկաՆկ. 8.1 «Կապանի լեռնահարստացման
կոմբինատ» ՓԲԸ-ի տնօրեն Վ.Ուշկովը և
պակցության գործուն համակարգի ստեղծման
մասնաճյուղի տնօրեն Ա.Կոստանդյանը
ուղղությամբ,
ինչպես
նաև`
պարբերաբար
աշխատանքային հանդիպման ժամանակ
իրականացնել ուսանողների և դասախոսների
հանդիպումներ հիմնական գործատու կազմակերպությունների և աշխատաշուկային
առնչվող հասարակական կառույցների ներկայացուցիչների հետ:
2016/2017 ուսումնական տարում մասնաճյուղը պայմանագրային հիմունքներով
համագործակցում է 24 կազմակերպությունների հետ (աղյուսակ 8.1):
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Աղյուսակ 8.1
Գործընկեր ուսումնական և գործընկեր ոչ ուսումնական հաստատություններ
Հ/Հ

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Հաստատության անվանումը

Համագործակցության ոլորտը

ՀՀ ԱԻ նախարարության «Սեյսմիկ
պաշտպանության հարավային
ծառայություն» ՊՈԱԿ
ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի Զբաղվածության
պետական գործակալության Կապանի
զբաղվածության տարածքային կենտրոն
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ «Կապան»
մասնաճյուղ
«ՍՅՈՒՆԻ-ՔՈՄ» ՍՊԸ
«ԼԱՄԱՔՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
«Կապանի մեքենաշինական գործարան»
ԲԲԸ

պրակտիկայի անցկացում
լաբորատոր պարապմունքների
անցկացում

Կապանի «Նորոգշին» ՍՊԸ

Պայմանագրի
կնքման
տարին

2012
2014

պրակտիկայի անցկացում

2012

պրակտիկայի անցկացում

2012, 2013

պրակտիկայի անցկացում
պրակտիկայի անցկացում
ռազմավարական
գործընկերություն
ռազմավարական
գործընկերություն
պրակտիկայի անցկացում
լաբորատոր պարապմունքների
անցկացում
պրակտիկայի անցկացում

2012
2012

2013

պրակտիկայի անցկացում

2013

2012
2013
2014

10.

«Արքիթեքթոնիք» ՍՊԸ
«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ «Կապան»
մասնաճյուղ
«Նոր Հորիզոն» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

պրակտիկայի անցկացում

2013

11.

«Յունիբանկ» ՓԲԸ «Կապան» մասնաճյուղ

պրակտիկայի անցկացում

2013

12.
13.

«Կապանի ԲՈՒԱՏ» ՓԲԸ
«ԼԱՎ ԸՆԿԵՐ» ՍՊԸ

2013
2013

14.

«Քրոնիմետ» բարեգործական հիմնադրամ

15.

«Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր» դրամ

պրակտիկայի անցկացում
պրակտիկայի անցկացում
ռազմավարական
համագործակցություն
ռազմավարական
համագործակցություն

16.

ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի
Կապանի մետալուրգիայի և
հանքահարստացման լաբորատորիա

17.

«Ագարակի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատ» ՓԲԸ

18.

Սիսիանի (Նոր բակ) «Նորոգշին» ԲԲԸ

19.

«Հայաստանում Եվրոպական քոլեջ»
հիմնադրամ

20.

«Մեղրու պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ

21.

«Սյունիքի տարածաշրջանային պետական
քոլեջ» ՊՈԱԿ

9.

22.
23.
24.

«Նյու Պասկալ» ՓԲԸ
«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատ» ՓԲԸ
«Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ»
ՓԲԸ
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ռազմավարական
գործընկերություն

2013
2013
2013

ռազմավարական
գործընկերություն
պրակտիկայի անցկացում
ռազմավարական
գործընկերություն
շրջանավարտների ուսուցման
շարունակում
շրջանավարտների ուսուցման
շարունակում
լաբորատոր պարապմունքների
անցկացում
շրջանավարտների ուսուցման
շարունակում
պրակտիկայի անցկացում

2015

պրակտիկայի անցկացում

2015

պրակտիկայի անցկացում

2016

2014
2014
2014
2014
2013
2014

Մասնաճյուղում հաշվետու ժամանակաշրջանում կազմակերպվել է «Վարպետաց
դասեր» խորագրով սեմինարների շարք, որոնք վարել են ՀՀ Սյունիքի մարզպետ Վահե
Հակոբյանը, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, ԱՄՆ-ի «Ամազոն» ընկերության
աշխատակից Էդգար Իվանյանը, իսկ սույն թվականի սեպտեմբերի 8-ին` ՀԱՊՀ ռեկտոր,
պրոֆեսոր Ոստանիկ Մարուխյանը:

Նկ. 8.3 Էդ. Իվանյանը սեմինարի
ժամանակ

Նկ. 8.2 Մարզպետ Վ.Հակոբյանը
սեմինարի ժամանակ

Նկ.8.4 Ո. Մարուխյանը սեմինարի
ժամանակ

ԽՆԴԻՐ 8.2. Մասնաճյուղի զարգացման ծրագրերում շրջանավարտների,
նվիրատու և հովանավոր կազմակերպությունների ու անհատների ներդրումների
իրականացման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում:
Ինչպես նախորդ տարիներին, հաշվետու ժամանակաշրջանում ևս շարունակվել են
աշխատանքները շրջանավարտների հետ կապի բարելավման և ընդլայնման, շրջանավարտների վերաբերյալ բազայի պարբերաբար նորացման և թարմացման ուղղությամբ:
Առավել գործնական է կապը տարածաշրջանի հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունների հետ, քանի որ կապերի ստեղծման և ամրապնդման գործընթացներում
ներգրավված են մասնաճյուղի շրջանավարտները: 2016/17 ուսումնական տարում
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մասնաճյուղը «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի կողմից որպես
նվիրատվություն ստացավ 6 լաբորատոր սարքեր և սարքավորումներ:
Շարունակվել է համագործակցությունը ՎիվաՍել-ՄՏՍ («Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ) ընկերության հետ, մասնավորապես նրա կողմից սոցիալական ծրագրերի շրջանակներում
մասնաճյուղի սոցիալապես անապահով մի շարք ուսանողների տրամադրվել է կրթաթոշակ` 2016թ. – 662,4 հազ. դրամ (7 ուսանող) և 2017թ. – 930,6 հազ. դրամ (7 ուսանող):
Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուսանողների ուսման վարձ են փոխհատուցել նաև
«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» բարեգործական հիմնադրամը (2016թ. –
11 124,6 հազ. դրամ, 2017թ. – 22 829,5 հազ. դրամ), «ԱՄՔՈՐ Հայաստան» բարեգործական հիմնադրամը (2017թ. - 100 հազ. դրամ), Հայաստանի երիտասարդական
հիմնադրամը (2017թ. – 160 հազ. դրամ) և «Հայինկասացիա» ՓԲԸ (2017թ. – 200 հազ.
դրամ), «Վիլա Տրանս» ՍՊԸ (2017թ. – 67,5 հազ. դրամ):
2017 թվականին մասնաճյուղի բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած 30 ուսանողներ (24-ն անվճար և 13-ը վճարովի ուսուցման համակարգից) պարգևատրվեցին
«Սյունիքի մարզի զարգացման և ներդրման» հիմնադրամի կողմից սահմանված Ռոբերտ
Էջանանցու անվան կրթաթոշակով: Անվճար համակարգում սովորողներն ստացան
150 000-ական դրամ, իսկ վճարովի համակարգում սովորողները՝ 250 000-ական դրամ
(ընդհանուր գումարը՝ 6 850 հազ. դրամ):

Նկ.8.1 ՀՀ Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը Ռոբերտ Էջանացու կրթաթոշակով
պարգևատրում է մասնաճյուղի ուսանողներին
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Նկ.8.2 Ռոբերտ Էջանացու կրթաթոշակով պարգևատրման միջոցառումից հետո

ԽՆԴԻՐ 8.3. Զարգացնել հասարակության հետ մասնաճյուղի կապերը,
ապահովել հանրային ծրագրերում մասնաճյուղի առավելագույն ներգրավումը:
Շնորհիվ պաշտոնական կայքի և ֆեյսբուքյան էջի ընձեռած լայն հնարավորությունների՝ մասնաճյուղն ակտիվորեն լուսաբանում և հանրությանն է ներկայացնում իր գործունեությունը: Կայքն ու ֆեյսբուքյան էջն անընդհատ թարմացվում են, և հանրությունը
հնարավորություն է ունենում օպերատիվ կերպով ծանոթանալու մասնաճյուղի ընթացիկ
գործունեությանը:
Մշտապես մեծ ուշադրություն է դարձվում նաև մասնաճյուղի դրական իմիջի
պահպանման ու ամրապնդման և նրա հասարակական վարկանիշի բարձրացման
նպատակով գովազդային-լրատվական, քարոզչական և մարքեթինգային բոլոր կարողությունների օգտագործմանը:
Մասնաճյուղի գործունեության ակտիվ լուսաբանման նպատակով շարունակվել են
ակտիվ համագործակցությունը Սյունիքի մարզի ողջ տարածքով հեռարձակվող «ՍՈՍԻ»
հեռուստաալիքի և «Սյունյաց երկիր» մարզային թերթի հետ:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում ԶԼՄ-ներին ուղարկվել են հոդվածներ, տրամադրվել նյութեր, տրվել հարցազրույցներ, որոնց հիման վրա հեռարձակված, տպագիր ու
էլեկտրոնային լրատվական միջոցներում լույս տեսած հրապարակումների շնորհիվ
հանրությունն իրազեկվել է ներմասնաճյուղային կյանքին առնչվող առավել հետաքրքիր և
կարևոր միջոցառումների ու իրադարձությունների մասին (6 տրամադրված նյութեր, 4
հարցազրույցներ): Մասնաճյուղի գործունեությանն առնչվող անդրադարձները ԶԼՄներում կազմել է 12:
Մասնաճյուղի գործունեության արտաքին լուսաբանման նպատակով ստեղծվել են
սեփական գովազդային նյութեր, իսկ 2017 թվականի
ընդունելությանն ընդառաջ
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տպագրվել է հատուկ գովազդային բուկլետ, որտեղ զետեղվել է ամբողջական
տեղեկատվություն մասնաճյուղի ֆակուլտետների, մասնագիտությունների, լաբորատոր
բազայի և գործատուների հետ ունեցած կապի վերաբերյալ:
Աշխատանքներ է իրականացնում հանրային կարիքներին ուղղված տարածաշրջանային (տեղական) ծրագրերում մասնաճյուղի ակտիվ ներգրավման և PR գործունեությունն առավել օպերատիվ և նպատակային դարձնելու ուղղություններով:
ԽՆԴԻՐ 8.4. Ձգտել ապահովելու մասնաճյուղի պատշաճ մասնակցությունը
ՀԱՊՀ-ի միջազգային համագործակցության ծրագրերին, նպաստել Բոլոնիայի
գործընթացի հայաստանյան զարգացումներում ՀԱՊՀ-ի առաջատար դերի
պահպանմանը:
Հաշվետու ժամակաշրջանում մասնաճյուղում շարունակվել է «Արտադրական համագործակցություն և ստեղծագործ ճարտարագիտական կրթություն` հիմնված հեռավար ու
վիրտուալ գործիքակազմի վրա» (530278-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES, կրճատ`
ICo-op TEMPUS) նախագծի շրջանակում մասնաճյուղում ստեղծված GOLDI (Grid of Online
Laboratory Devices Ilmenau` Իլմենաուի հեռավար լաբորատոր սարքերի ցանց)
հիբրիդային լաբորատորիայի կարգաբերման և ուսումնական գործընթացում ներդրման
գործընթացը: Մինչև 2019 թվականն Իլմենաուի համալսարանի մասնագետների կողմից
GOLDI հիբրիդային լաբորատորիայի ապարատածրագրային սպասարկման նպատակով
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի և Իլմենաուի տեխնոլոգիական համալսարանի միջև
կնքվել է համապատասխան պայմանագիր:
ICo-op TEMPUS նախագծի արդյունքների ներդրման շնորհիվ ՀԱՊՀ Կապանի
մասնաճյուղը կարող է դառնալ ՏՏ ոլորտի մասնագետների տարածաշրջանային
մշտական գործող վարժանքի կենտրոն, ինչը կընդլայնի ու կսերտացնի համալսարանարդյունաբերություն
համագործակցությունը
և
կօժանդակի
շրջանավարտների
աշխատանքի տեղավորմանը: Նախագծի արդյունքներն ընդհանուր առմամբ որոշակիորեն կնպաստեն հասարակության մեջ մասնաճյուղի դերի ամրապնդմանը և վարկանիշի բարձրացմանը, շարունակական կրթության զարգացմանն ու մասնագիտական
աշխատաշուկայի հետ կապերի ամրապնդմանը:
ICo-op TEMPUS նախագծի կատարման ընթացքում մշակված ուսումնական մոդուլների
հիման վրա հրատարակվել են ուսումնական ձեռնարկներ «Քոմփյութերների կազմակերպում», «Տեղեկատվության մշակման և կառավարման իրական ժամանակի համակարգեր» և «Համակարգերի մոդելավորում» դասընթացների լաբորատոր աշխատանքներում GOLDI լաբորատորիան կիրառելու համար:
Աշխատանքներ են տարվում ուսումնական գործընթացում մոդուլային սկզբունքի և
Moodle էլեկտրոնային ուսուցման համակարգի կիրառության, ինչպես նաև GOLDI
լաբորատորիայի օգտագործմամբ ձեռնարկությունների մասնագետների համար
վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպման ուղղությամբ:
Շարունակվում է համագործակցությունը մասնաճյուղի և ICo-op նախագծի մասնակից
բուհերի միջև:
Մասնաճյուղը շարունակում է գործուն մասնակցություն ունենալ Բոլոնիայի
գործընթացի հայաստանյան զարգացումներին` նպաստելով այդ գործընթացում ՀԱՊՀ-ի
առաջատար դերի պահպանմանը:
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ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով նախանշված առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և
նպատակ 8-ի կատարողականը
Հ/Հ

1.
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3.

4.
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ՌԾ-ով նախանշված
ցուցանիշը
Մասնաճյուղ-արդյունաբերություն փոխկապակցության
նորովի գործող համակարգ
(կառույց), հիմնական պատվիրատու կազմակերպությունների վերաբերյալ տարեկան
պարբերականությամբ
թարմացվող տվյալների բազա
(սկսած 2012/2013
ուստարվանից):
Երկարաժամկետ պայմանագրային հիմունքներով
գործող համատեղ ուսումնական կենտրոն (մասնաճյուղ,
ամբիոն, լաբորատորիա)`
տեղական և արտասահմանյան առաջատար ընկերությունների հետ (2016թ.`1-2):
Մասնաճյուղի հետ համագործակցող գործընկեր
ձեռնարկությունների թիվը
(ըստ կնքված պայմագրերի)`
տարեկան 10-15:
Շրջանավարտների տվյալների
բազա` էլեկտրոնային կապի
հնարավորություններով:
Արտաքին ներդրումների ու
նվիրատվությունների հաշվեկշռային աճ` արտաբյուջետային տարեկան ընդհանուր
մուտքերի 5-10%-ի չափով:

2012թ.
Իրականացվել են
աշխատանքներ
մասնաճյուղի
հնարավոր գործատու
կազմակերպությունների տվյալների
բազայի ձևավորման
ուղղությամբ

-

2013թ.

2014թ.

2015թ.

2016թ.

Ստեղծվել էր «Գիտության,
արտաքին կապերի և
Տարվել են աշխատանքՏարվել են աշխատանքուսանողների կարիերայի
Տարվել են աշխատանքներ մասնաճյուղի
ներ մասնաճյուղի
աջակցման» բաժին:
ներ մասնաճյուղի
հնարավոր գործատու
հնարավոր գործատու
Շարունակվել են աշխատանքհնարավոր գործատու
կազմակերպությունների կազմակերպությունների
ները մասնաճյուղի հնարավոր կազմակերպությունների
տվյալների առկա բազայի տվյալների առկա բազայի
գործատու
տվյալների բազայի
ընդլայնման և
ընդլայնման և
կազմակերպությունների
թարմացման ուղղությամբ
թարմացման ուղղությամբ թարմացման ուղղությամբ
տվյալների բազայի
ձևավորման ուղղությամբ
«Մոբայլ լուծումների
լաբորատորիա» և
«Սյունիքի մարզի
դպրոցականների
համար ինժեներական
լաբորատորիա»
(«Քրոնիմետ» բարեգործական հիմնադրամ
և «Ձեռնարկությունների
Ինկուբատոր»
հիմնադրամ)

11

26 կազմակերպություն
(30 պայմանագիր)

20 կազմակերպություն
(23 պայմանագիր)

26 կազմակերպություն
(32 պայմանագիր)

24 կազմակերպություն
(29 պայմանագիր)

Սկսվել են համապատասխան աշխատանքները

Շարունակվել են տվյալների
բազայի ձևավորման
աշխատանքները

Շարունակվել են
տվյալների բազայի ձևավորման աշխատանքները

Շարունակվել են
աշխատանքները

Շարունակվել են
աշխատանքները

-

-

16,51%

2,82%

Հ/Հ

6.

7.

8.
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10.

11.

ՌԾ-ով նախանշված
ցուցանիշը
Արտաքին («Պոլիտեխնիկ»
հիմնադրամը ներառյալ)
հովանավորությամբ իրականացվող առնվազն 5 զարգացման նախագծեր և
ծրագրեր (5 տարվա
տրվածքով):
Մասնաճյուղի հնարավորությունների և ծառայությունների
մարքեթինգի իրականացման
միասնական ծրագիր:
Մասնաճյուղի PR ակտիվության (լրատվական-գովազդային և մարքեթինգային
միջոցառումներ) աճ` առնվազն
1,5 անգամ` 2011 թ. ցուցանիշի
նկատմամբ:
Մասնաճյուղի վերաբերյալ
ԶԼՄ անդրադարձերի (PR
արդյունավետության) թվի աճ`
առնվազն 1,5 անգամ` 2011թ.
ցուցանիշի նկատմամբ:
Նախագծերի մշակմանը,
դրամաշնորհների
ձեռքբերմանն ու միջազգային
կապերի ձևավորմանն
աջակցող խորհուրդ:
ՀԱՊՀ-ի արտասահմանյան
գործընկերային կապերի,
միջազգային նախագծերի և
այլ ծրագրերի շրջանակներում
մասնաճյուղի ներկայացուցիչների շարժը (գործուղումներ)
դեպի արտասահմանյան
համալսարաններ` տարեկան
1-2:

2012թ.

2013թ.

2014թ.

2015թ.

2016թ.

-

«Քրոնիմետ» հիմնադրամի 1
ծրագիր

3 ծրագիր

2 ծրագիր

2 ծրագիր

-

-

-

Պլանավորվել են
աշխատանքներ

Պլանավորվել են
աշխատանքներ

8

13

22

23

24

3

10

15

16

19

-

ԳԱԿ և ՈՒԿԱ բաժնի
գործառույթներում նեռառվել
էին նաև այս կետում նշված
գործառույթները

Ներառված էր ԳԱ գծով
տեղակալի ու ԿՈԱ և ԱԿ
բաժնի գործառույթներում

2

3

4

Ներառված էր ԳԱ գծով
Ներառված էր ԳԱ գծով
տեղակալի ու ԿՈԱ և ԱԿ
տեղակալի ու ԿՈԱ և ԱԿ
բաժնի գործառույթներում բաժնի գործառույթներում

2

2

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Նախաբան

2

Ընդհանուր տեղեկատվություն ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի վերաբերյալ

3

ՆՊԱՏԱԿ 1. Ապահովել մասնաճյուղի մուտքի բազմազանեցում և
համապատասխանություն արտաքին միջավայրի պահանջներին, բավարար
մակարդակի հասցնել ուսանողական համակազմը

6

ԽՆԴԻՐ 1.1. Համապատասխանեցնել մասնաճյուղի ընդունելության
կառուցվածքը և չափաքանակները աշխատաշուկայի և կրթաշուկայի
պահանջներին

6

ԽՆԴԻՐ 1.2. Ակտիվացնել ընդունելության մարքեթինգային գործընթացները

6

ԽՆԴԻՐ 1.3. Զարգացնել լրացուցիչ և շարունակական կրթության համակարգը

8

Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման ընդունելություն

8

Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման ընդունելություն

11

Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր
առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտների` բակալավրի կրթական
ծրագրով ընդունելություն

13

Առաջին կուրս ընդունվածների վերաբերյալ վերլուծություն
Մասնաճյուղի ուսանողական համակազմը

13

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով
նախանշված առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և
նպատակ 1-ի կատարողականը

17

ՆՊԱՏԱԿ 2. Մասնաճյուղում ապահովել կրթական ծրագրերին և պետական
միասնական չափանիշների պահանջներին համապատասխանող որակյալ
կրթություն

18

ԽՆԴԻՐ 2.1. Ներհամալսարանական համակարգի շրջանակներում ներդնել
ուսուցման որակի գնահատման և ապահովման ներմասնաճյուղային համակարգ`
բարձրագույն կրթության որակի ներքին արժևորման եվրոպական ENQA
չափանիշների պահանջներին համապատասխան

18

ԽՆԴԻՐ 2.2. Ապահովել արդի միջազգային չափանիշներին և աշխատաշուկայի
պահանջներին համահունչ ՀԱՊՀ-ում մշակվող նոր ծրագրերի ներդրումը
մասնաճյուղում

18

ԽՆԴԻՐ 2.3. Մանաճյուղում ապահովել կրեդիտային համակարգի ընդլայնված
կիրառությունը

20

ԽՆԴԻՐ 2.4. Ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ և մեխանիզմներ`
ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման գործընթացների էական
բարելավման համար

21

ԽՆԴԻՐ 2.5. Նախապատրաստվել ՄԿՈԱԱԿ-ի կողմից մասնաճյուղի կրթական
ծրագրերի արտաքին փորձաքննական գնահատման և հավատարմագրման
103

22

փուլային գործընթացին
Տեղեկատվություն 2015/16 ուսումնական տարում մասնաճյուղում ուսուումնական
գործընթացի կազմակերպման վերաբերյալ

22

Ուսումնական գործընթացի հսկողությունը

24

Պրակտիկայի կազմակերպումը

24

Առաջադիմության ցուցանիշներն ըստ ուսումնական կիսամյակների

26

2016/2017 ուսումնական տարվա դիպլոմային աշխատանքների
պաշտպանության արդյունքների վերլուծություն
Մասնաճյուղի շրջանավարտները

30

Շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման վերլուծություն

33

32

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով
նախանշված առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և
նպատակ 2-ի կատարողականը

34

ՆՊԱՏԱԿ 3. Ապահովել արդի կրթական պահանջներին բավարարող
դասախոսական կազմ, կառավարման օպտիմալ և արդյունավետ համակարգ

36

ԽՆԴԻՐ 3.1. Շարունակել բարելավել և համալրել դասախոսական կազմը` արդի
կրթական պահանջներին համապատասխան

36

ԽՆԴԻՐ 3.2. Ապահովել հաստիքների օպտիմալ օգտագործում և վարչակազմի
շարունակական համալրում ու որակական առաջընթաց

37

ԽՆԴԻՐ 3.3. Բարձրացնել մասնաճյուղի կառավարման համակարգի
արդյունավետությունն ու որակը

42

Մասնաճյուղի կառավարման մարմինների գործունեությունը

43

Մասնաճյուղի կառավարման համակարգի արդյունավետության և որակի
բարձրացմանը միտված պլանավորման միջոցառումները

43

Մասնաճյուղի գործունեության իրավական-նորմատիվային կարգավորումը

44

ԽՆԴԻՐ 3.4. Զարգացնել ուսանողական ինքնավարությունը, ընդլայնել
ուսանողների մասնակցությունը մասնաճյուղի կառավարմանը

44

Տեղեկատվություն 2016/17 ուսումնական տարում ամբիոնների ղեկավար,
պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմերի վերաբերյալ
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով
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նախանշված առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և
նպատակ 3-ի կատարողականը

57

ՆՊԱՏԱԿ 4. Ձևավորել կրթական և հետազոտական ծրագրերի
համապատասխանող նյութատեխնիկական բազա, ապահովել սոցիալական
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լաբորատոր բազան:
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ԽՆԴԻՐ 4.3. Բարձրացնել աշխատակիցների սոցիալական բավարարվածության
մակարդակը, բազմազան դարձնել սոցիալական ծրագրերը, զարգացնել
սոցիալական ինֆրակառուցվածքը
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ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով
նախանշված առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և
նպատակ 4-ի կատարողականը
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ռազմավարական նպատակներին և խնդիրներին
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Զարգացմանն ուղղված միջոցներ
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Ինֆրակառուցվածքի պահպանմանը և շահագործմանն ուղղված միջոցներ
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բազմազան դարձնել դրանց աղբյուրները
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ԽՆԴԻՐ 5.3. Բարձրացնել մասնաճյուղի ֆինանսական ռեսուրսների
կառավարման և օգտագործման արդյունավետությունը
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ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով
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ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով
նախանշված առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և
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ՆՊԱՏԱԿ 8. Ընդլայնել գործընկերային կապերը, մասնաճյուղի զարգացման
ծրագրերում ապահովել արտաքին օժանդակություն, զարգացնել հանրային
ներգրավվածությունը և մասնակցությունը միջազգային համագործակցության
ծրագրերին
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ԽՆԴԻՐ 8.1. Ամրապնդել և ընդլայնել մասնաճյուղի գործընկերային կապերը
տարածաշրջանի արտադրական ձեռնարկությունների, այլ
կազմակերպությունների և հանրային կառույցների հետ

92

ԽՆԴԻՐ 8.2. Մասնաճյուղի զարգացման ծրագրերում շրջանավարտների,
նվիրատու և հովանավոր կազմակերպությունների ու անհատների ներդրումների
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ԽՆԴԻՐ 8.3. Զարգացնել հասարակության հետ մասնաճյուղի կապերը,
ապահովել հանրային ծրագրերում մասնաճյուղի առավելագույն ներգրավումը:
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ԽՆԴԻՐ 8.4. Ձգտել ապահովելու մասնաճյուղի պատշաճ մասնակցությունը
ՀԱՊՀ-ի միջազգային համագործակցության ծրագրերին, նպաստել Բոլոնիայի
գործընթացի հայաստանյան զարգացումներում ՀԱՊՀ-ի առաջատար դերի
պահպանմանը
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ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական պլանով
նախանշված առաջընթացի գնահատման կողմնորոշիչ ցուցանիշները և
նպատակ 8-ի կատարողականը
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Եզրակացություններ և առաջարկություններ
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Բովանդակություն
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ամփոփելով 2016/17 ուսումնական տարում ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի գործունեության հիմնական արդյունքները և գնահատելով դրանք մասնաճյուղի 2012-2016թթ.
ռազմավարական ծրագրի խնդիրների կատարման տեսանկյունից, կարելի է արձանագրել հետևյալը.
Շարունակվել են ռազմավարական ծրագրի արդյունավետ իրականացմանը միտված
աշխատանքները, մասնավորապես.
1.
պատշաճ կերպով կազմակերպվել է ընդունելության գովազդարշավը,
2. «Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ» ՓԲԸ-ի պավերով իրականացվել է
«AutoCAD-ի հիմունքներ» դասընթաց, կազմակերպվել վոլեյբոլի և ֆուտբոլի
մարզումներ,
3. շարունակվել են կրթության որակի ապահովման, ուսումնական գործընթացի
և դասախոսական կազմի բարելավման ուղղություններով տարվող աշխատանքները (14 դասախոս ընդգրկված են վերապատրաստման դասընթացներում),
4. աշխատանքներ են տարվել կառավարման համակարգի արդյունավետության
բարձրացման, մասնաճյուղի կառավարմանն անհրաժեշտ իրավական-նորմատիվային բազայի ապահովման, վարչակազմի որակական առաջընթացի
ուղղություններով,
5. ապահովվել է մասնաճյուղի կառավարման և որոշումների ընդունման գործընթացում ուսանողների լիարժեք մասնակցությունը,
6. որոշակի աշխատանքներ են տարվել ուսումնական գործընթացի իրականացման նյութատեխնիկական պայմանների բարելավման և նյութական բազայի
արդիականացման ուղղությամբ,
7. շարունակվել են ուսումնական և աշխատանքային պայմանների բարելավման,
տեղեկատվական ռեսուրսներով ապահովվածության, ինֆրակառուցվածքի
պահպանման ուղղություններով տարվող աշխատանքները,
8. աշխատանքներ են տարվել գրադարանային ֆոնդի համալրման և
զարգացման ուղղությամբ,
9. կազմակերպվել են մշակութային և մարզական միջոցառումներ,
10. աշխատանքներ են տարվել կայունացման և ռիսկերից ապահովագրման
ֆոնդի աճի ուղղությամբ,
11. մասնաճյուղի աշխատողների համար իրականացվել են սոցիալական
ծրագրեր,
12. որոշակի աշխատանքներ են կատարվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ոլորտի ծրագրերում մասնաճյուղի մասնակցության, գիտական ներուժի զարգացման և գիտահետազոտական աշխատանքներում դասախոսների ներգրավվածության ընդլայնման ուղղություններով,
13. զարգացվել ու ընդլայնվել են գործընկերային կապերը և գործընկեր կազմակերպություններում աշխատող մասնաճյուղի շրջանավարտների ներգրավվածությունը ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի զարգացման խնդիրներում,
14. անհրաժեշտ մակարդակի վրա է պահվել մասնաճյուղի PR ակտիվությունը և
զարգացվել պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների,
հասարակության հետ մասնաճյուղի կապերը, զարգացվել ու ընդլայնվել են
100

գործընկերային
կապերը
և
շրջանավարտների
ներգրավածությունը
մասնաճյուղի զարգացման խնդիրներում,
15. մասնաճյուղը շարունակել է համագործակցությունն Իլմենաուի համալսարանի
հետ և ապահովել է ակտիվ մասնակցություն Բոլոնիայի գործընթացի
հայաստանյան զարգացումներում:
Նշված դրական առաջընթացների հետ միասին առկա են որոշակի թերացումներ ու
բացթողումներ: Արձանագրված թերացումների շտկման և դեռևս չիրականացված
խնդիրների լուծման ուղղությամբ անհրաժեշտ է ձեռնարկել կոնկրետ միջոցառումներ: Այդ
կապակցությամբ որպես առաջարկություններ կարելի է նշել հետևյալը.
Անհրաժեշտ է.
1. շարունակել դիմորդների հոսքի կայունացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները, մասնավորապես աշխատանքներ տանել ավագ դպրոցի ստեղծման,
միջին մասնագիտական և մագիստրոսական կրթական ծրագրերով ուսուցում
կազմակերպելու ուղղությամբ,
2. անհրաժեշտ է շարունակել ոչ միայն միջնակարգ և ավագ դպրոցների, այլև
հանրակրթական

հիմնական

դպրոցների

կազմակերպել բաց դռների օրեր

և

հետ

համագործակցությունը`

ճանաչողական այցեր, պատրաստել

մասնագիտություններն գովազդող հոլովակներ,
3. դիմորդների հոսքն ապահովելու համար իրականացնել գովազդային ակտիվ
քաղաքականություն՝

ներգրավելով

գործատուներին,

դասախոսներին,

շրջանավարտներին և ուսանողներին,
4. զարգացնել լրացուցիչ կրթության համակարգը՝ իրականացնելով մասնագիտական

վերապատրաստման

դասընթացներ

լեռնահանքային

ոլորտի

ձեռնարկությունների աշխատակիցների համար,
5. շարունակաբար բարելավել կրթության որակը և շրջանավարտների գործնական
պատրաստվածության մակարդակը,
6. իրականացնել

սոցիոլոգիական

հարցում

հեռակա

ուսուցման

ուսանողների

շրջանում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման վերաբերյալ (առկահեռակայի անցման վերաբերյալ),
7. աշխատանքներ տանել ՀԱՃԼ-ում մասնաճյուղի ուսանողների լաբարատոր
աշխատանքների կատարման համար,
8. ապահովել

ուսանողների

մասնակցությունը

մասնաճյուղի

գիտակրթական

սեմինարներին, կազմակերպել ուսանողական սեմինարներ և գիտաժողովներ,
9. աշխատանքներ իրականացնել մասնաճյուղի ֆինանսական ռեսուրսների
շարունակական
աճի
և
ֆինանսական
ներհոսքի
բազմազանեցման
ուղղություններով,
10. շարունակել իրականացող սոցիալական ծրագրերը,
11. ընդլայնել զարգացման ծրագրերում մասնաճյուղի շրջանավարտների, գործընկեր
կազմակերպությունների (առանձնապես` հանքաարդյունաբերական ձեռնարկությունների) և հանրության հետ համագործակցությունը,
12. ակտիվացնել մասնաճյուղ-տնտեսություն փոխկապակցված գործուն համակարգի ձևավորման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները,
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13. աշխատանքներ իրականացնել միջազգային ծրագրերում մասնաճյուղի
ներգրավվածության ապահովման ուղղությամբ,
14. շարունակել գիտական ներուժի և գիտական հենքի զարգացման, ուսումնագիտական լաբորատոր բազայի արդիականացման և զարգացման ուղղություններով տարվող աշխատանքները,
15. շարունակել մասնաճյուղի կայքի ծրագրային կատարելագործումը:
16. շարունակել

գրադարանային

ֆոնդի

համալրման

և

աշխատանքները,
17. առավել բարելավել ուսումնական և աշխատանքային պայմանները:
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զարգացման

