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ՆԱԽԱԲԱՆ 
 

2017/18 ուսումնական տարում մասնաճյուղի գործունեության հիմնական 
արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության մեկնարկը տրվել է ՀԱՊՀ ռեկտորի 2018թ. 
օգոստոսի 29-ի թիվ 01-03/266 հրամանով:  

Սույն հաշվետվությունը ներկայացնում է մասնաճյուղի 2017/18 ուսումնական տարվա 
գործունեության, 2017 թվականի օրացուցային տարվա և 2018 թվականի հունվարի 1-ից 
մինչև սեպտեմբերի 15-ն ընկած ժամանակաշրջանի ֆինանսատնտեսական գործունեու-
թյան ամփոփ նկարագիրը: 
 2017 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին կատարվեց ՀԱՊՀ Կապանի 
մասնաճյուղի 2012-2016թթ. ռազմավարական ծրագրի իրականացման արդյունքների 
վերլուծությունը և մշակվեց ստրատեգիական պլանը, որը ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 
գիտական խորհրդի 2017թ. դեկտեմբերի 13-ի նիստում երաշխավորվելուց հետո 
ներկայացվել է ՀԱՊՀ:  

Հաշվի առնելով, որ դեռևս մասնաճյուղը չունի հաստատված ստրատեգիական 
պլան, սույն հաշվետվությունը ձևավորվել է ՀԱՊՀ 2016-2020թթ. Ստրատեգիական 
պլանի նպատակներին համահունչ` որոշակի տեղայնացումով: 

Հաշվետվության կազմմանը նախորդել են ստորաբաժանումների 
հաշվետվությունների քննարկումները, որոնք իրենց արտացոլումն են գտել սույն 
հաշվետվությունում:  
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

Անվանումը «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» 
հիմնադրամի Կապանի մասնաճյուղ 

Գործունեության 
իրավական 

հիմքերը 

ՀՀ օրենքներ և իրավական ակտեր, 
ՀԱՊՀ կանոնադրություն,  

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի կանոնադրություն 
Կառավարման 
մարմինները 

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի գիտական խորհուրդ, 
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի տնօրեն 

 
 
 

Մասնաճյուղի տնօրենը  
 

Ազգանունը, 
անունը, հայրանունը Գիտական    աստիճանը Գիտական 

կոչումը 

Կոստանդյան Արթուր Ռուբենի տնտեսագիտության թեկնածու  դոցենտ  

 
 

Մասնաճյուղի տնօրենի տեղակալները 
 

Ազգանունը, անունը, 
հայրանունը 

Գիտական 
աստիճանը

Գիտական 
կոչումը 

Գործունեության 
ոլորտը 

Ավագյան Թամարա Ռոբերտի տ.գ. 
թեկնածու դոցենտ 

ՈՒսումնամեթոդական 
աշխատանքների 
համակարգում  

Բալասանյան Սեյրան Շամիրի տ.գ. 
դոկտոր  պրոֆեսոր 

Գիտական 
աշխատանքների 
համակարգում 

- - - 
Վարչատնտեսական 

աշխատանքների 
համակարգում 

 
 

Մասնաճյուղի բաժինները  
 

Անվանումը Ղեկավարը 
Ընդհանուր բաժին Ավետիսյան Արուս Ռոբերտի  
Ծրագրամեթոդական աշխատանքների և 
կրթության կազմակերպման բաժին 

Գրիգորյան Արամ Ժորայի, տ.գ.թ., դոցենտ 

Կրթության որակի ապահովման և 
արտաքին կապերի բաժին 

Իսակյան Նունե Լիպարիտի 

Ֆինանսատնտեսագիտական բաժին Մարտիրոսյան Հերմինե Աշոտի 
Տնտեսավարման և սպասարկման բաժին Խաչատրյան Իվան Գուրգենի 
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Մասնաճյուղի ուսումնական կառուցվածքային միավորները 
 
 

հ/հ Անվանումը Ղեկավարը 
Ֆ ա կ ու լ տ ե տ ն ե ր 

1. Բնական գիտությունների և տեղեկատվական համակարգերի
(ԲԳ և ՏՀ) 

Այվազյան Անահիտ
Ապավենի, տ.գ.թ., դոցենտ 

2. Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության  (Տ և ՃՏ) Եղիազարյան Անիկ Վանյայի, 
տ.գ.թ., դոցենտ 

Ա մ բ ի ո ն ն ե ր (ամբիոնների կոդերը) 

3. Մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների /Մ և ԲԱ/ (1.51.1) Նահապետյան Ռուբիկ  
Շմավոնի, ֆ/մ.գ.թ., դոցենտ 

4. Հումանիտար առարկաների և մարմնակրթության /ՀԱ և Մ/
(1.51.2) 

Մարգարյան Քրիստինա
Արայի 

5. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ինֆորմատիկայի և
ավտոմատացված համակարգերի /ՏՏԻ և ԱՀ/ (1.51.3) 

Համբարձումյան Սիրվեն
Գեղամի 

6. Ընդերքաբանության և շինարարության /Ը և Շ/ (1.52.1) Աղամյան Տիմեյա Սամվելի, 
տ.գ.թ., դոցենտ 

7. Մետալուրգիայի և նյութագիտության /Մ և Ն/ (1.52.2) Ավագյան Հասմիկ Վարդանի

8. Ճյուղային տնտեսագիտություն և կառավարում /ՃՏ և Կ/ (1.52.3) Եղիազարյան Լիլիթ
Գարսևանի 

 
 
 

2017/18 ուսումնական տարում ուսուցանվող մասնագիտությունները (բակալավրիատ) 
 
 

Մասնագիտության անվանումը Ուսուցման ձևը Դասիչը 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ առկա և հեռակա  090100 
061105.00.6 

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում 
(լեռնամետալուրգիական ճյուղում) առկա և հեռակա  080600 

Տնտեսագիտություն առկա և հեռակա 031101.00.06 
Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների 
արտադրություն առկա և հեռակա  270100 

Շինարարություն հեռակա 073201.00.6 
Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում առկա և հեռակա 130100 
Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում առկա և հեռակա 072401.00.6 
Օգտակար հանածոների հարստացում հեռակա 072402.00.6 
Մետալուրգիա և նյութագիտություն առկա և հեռակա 150100 
Մետալուրգիա առկա և հեռակա 071501.00.6 
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա  առկա  010400 
Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության 
կազմակերպում և կառավարում հեռակա 190300 
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Լաբորատորիաներ, առարկայական կաբինետ, համակարգչային սենյակ, 
հեռավար ուսուցման լսարաններ 

 

Ամբիոնի  
անվանումը Լաբորատորիաները Մասնաշենքի 

անվանումը 

Ընդհանուր 
մակերեսը 

(քմ) 

Մ և ԲԱ 
Ֆիզիկայի լաբորատորիա-լսարան գլխավոր 

մասնաշենք 52 

Քիմիայի լաբորատորիա-լսարան գլխավոր 
մասնաշենք 48,2 

ՏՏ Ի և ԱՀ 

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների 
լաբորատորիա-լսարան 

գլխավոր 
մասնաշենք 71,9 

Էլեկտրատեխնիկայի լաբորատորիա գլխավոր 
մասնաշենք 22,1 

Քոմփյութերային լաբորատորիա-լսարան գլխավոր 
մասնաշենք 

66,3 

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների -հեռավար 
(online) ուսուցման լսարան 

գլխավոր 
մասնաշենք 42,6 

Ը և Շ 

Ընդերքաբանության լաբորատորիա-լսարան ուսումնական 
մասնաշենք (2) 43,7 

Շինարարության լաբորատորիա ուսումնական 
մասնաշենք (2) 42,8 

Գեոդեզիայի կաբինետ գլխավոր 
մասնաշենք 27 

Մ և Ն Մետալուրգիայի և նյութագիտության 
լաբորատորիա-լսարան 

ուսումնական 
մասնաշենք (2) 87,4 

Հ
ա

մա
մա

սն
ա

ճյ
ու

ղա
յի

ն 
 

Ճարտարագիտական լաբորատորիա ուսումնական 
մասնաշենք (2) 65,6 

GOLDI հիբրիդային լաբորատորիա 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 

Ինժեներական լաբորատորիա գլխավոր 
մասնաշենք 43,1 

Հեռաուսուցման լսարան ուսումնական 
մասնաշենք (2) 67 
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ՆՊԱՏԱԿ 1 
 

ԿԱՅՈՒՆԱՑՎԱԾ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄ 
 

ԽՆԴԻՐ 1.1. Բարելավել և ակտիվացնել մասնաճյուղի ընդունելության 
պլանավորման գործընթացը` պահպանելով ու զարգացնելով ճարտարագիտական և 
բնագիտական կրթության ավանդական բոլոր ուղղությունները: 

 
Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի դպրոցների 

շրջանավարտների,  հետևաբար նաև դիմորդների թվի կտրուկ նվազումը՝ որոշում 
կայացվեց 2018 թվականին Կապանի մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրով 
ընդունելության մասնագիտությունները թողնել անփոփոխ:   

                                                                                                                     Աղյուսակ 1.1 
Դասիչը  Մասնագիտությունը
Առկա ուսուցում 
031101.00.6 Տնտեսագիտություն 
061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 
071501.00.6 Մետալուրգիա 
072401.00.6 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 

 
2018թ.-ին տարվել են աշխատանքներ մասնաճյուղի ընդունելության 

մասնագիտությունների իրատեսական հեռանկարային ցանկի և չափաքանակների 
ձևավորման ուղղությամբ՝ հաշվի առնելով գործատուների և դպրոցների աշակերտների 
հետ տեղի ունեցած հանդիպումների  և քննարկումների ժամանակ հնչեցրած 
առաջարկները: Հեռանկարային ցանկը կհստակեցվի հետագայում մասնաճյուղի 
արտաքին և ներքին միջավայրերի վերլուծության իրականացումից հետո: 

Մասնագիտությունների ցանկի հստակեցման նպատակով  հանձնարարվել է նաև 
«Կրթության որակի ապահովման և արտաքին կապերի» (ԿՈԱ և ԱԿ) բաժնին՝ 
մասնագիտությունների պահանջարկի վերաբերյալ 2018/2019 ուսումնական տարում 
իրականացնել հարցումներ տարածաշրջանի ձեռնարկություններում:  

Հաշվետու տարում մասնաճյուղը ստացավ «Տեղեկատվական համակարգեր» 
մասնագիտությամբ բակալավրի կրթական ծրագրով ուսուցում իրականացնելու համար 
լիցենզիա:   

Միաժամանակ անհրաժեշտ է զարգացնել համագործակցությունը տարածաշրջանի 
քոլեջների հետ՝ մեծացնելով միջին մասնագիտական ուսումնական 
հաստատություններից բարձր առաջադիմությամբ և ուսուցումը բակալավրի ծրագրով 
երկրորդ կուրսում շարունակելու իրավունքով մասնաճյուղ դիմող անձանց հոսքը, ինչպես 
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նաև մասնաճյուղում իրականացնել ուսուցում միջին մասնագիտական կրթական 
ծրագրով: 

Դիմորդների հոսքի կայունացմանը մեծապես կնպաստի նաև մասնաճյուղի կազմում 
ավագ դպրոցի ստեղծումը: 

 
ԽՆԴԻՐ 1.2. Կայունացնել դիմորդների հոսքը` դեմոգրաֆիական բացասական 

միտումների և միջավայրային գործոնների ազդեցության հաշվառմամբ: 
 
2017/2018 ուսումնական տարում դիմորդների մասնագիտական կողմնորոշման, 

ընդունելության գովազդարշավի ընդլայնման և բազմազանեցման ուղղությամբ 
իրականացված աշխատանքներում առավելագույնս ներգրավված էին ֆակուլտետները, 
մասնագիտական ամբիոնները, ուսանողական խորհուրդը, բարձր կուրսերի 
ուսանողներն ու շրջանավարտները, հիմնական գործընկեր ձեռնարկություններն ու այլ 
շահագրգիռ կազմակերպությունները: Մասնաճյուղի 2018 թվականի ընդունելության 
նախապատրաստման և կազմակերպման համար մշակվել է միջոցառումների պլան-
ժամանակացույց, որի համաձայն իրականացվել են մասնագիտական կողմնորոշման և 
ընդունելության գովազդարշավի աշխատանքները:   

 Գովազդարշավի իրականացման համար կազմավորվել է աշխատանքային խումբ, 
որը մասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված միջոցառումներ է իրականացրել 
Կապան, Քաջարան, Մեղրի, Ագարակ քաղաքների և որոշ գյուղական համայնքների 
հանրակրթական ու ավագ դպրոցներում: Ընդունելության վերաբերյալ տեղե-
կատվությունը, հայտարարությունները և գովազդային տեսահոլովակները պարբերաբար 
հեռարձակվել են Սյունիքի մարզում հեռարձակվող հեռուստաալիքներով: Մասնաճյուղի 
գործունեությունը լուսաբանվել են նաև «Սյունյաց երկիր», «Զանգեզուր պրես» մարզային 
թերթերի միջոցով: 

Հիմնական, միջնակարգ և ավագ դպրոցների ավարտական դասարանների 
աշակերտները ապրիլ և մայիս ամիսներին մասնակցել են մասնաճյուղում պարբերաբար 
կազմակերվող «Բաց դռների օրեր» միջոցառումներին:  

Կապանի և հարակից գյուղական համայնքների դպրոցների հետ 
համագործակցության շնորհիվ հանրակրթական դպրոցներում իրականացվող 
մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացները պարբերաբար անց են կացվել նաև 
մասնաճյուղում: Դպրոցականներին ներկայացվել են ուսուցանվող 
մասնագիտությունները, ապագա դիմորդների համար կազմակերպվել է շրջայց 
մասնաճյուղում` հնարավորություն ընձեռելով նրանց անձամբ տեսնելու ուսուցման 
պայմանները, լաբորատորիաները, գնահատելու ուսուցման կազմակերպման 
պայմաններն ու հնարավորությունները: Այդ միջոցառումների մասին տեղեկատվությունը 
տեղադրվել է մասնաճյուղի կայքում և  ֆեյսբուքյան էջում:  

Աշխատանքներ են տարվում տարածաշրջանի դպրոցներում «Մասնագիտական 
կողմնորոշման դասընթաց» կազմակերպելու ուղղությամբ՝ ներգրավելով մասնաճյուղի 
լավագույն ուսանողներին և շրջանավարտներին: 

2018 թվականի 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 ցուցանիշներ, կանոններ և դիմորդների շարժն ըստ 
մասնագիտությունների լուսաբանող վահանակներ:  

Ընդունելության կարգերը, մասնագիտությունների, ընդունելության քննությունների, 
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հատկացված տեղերի և ուսման վարձերի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը 
ժամանակին տեղադրվել է մասնաճյուղի կայքում: 

Առկա և հեռակա ուսուցման դիմորդների համար մարտի 28-ից հուլիսի 30-ը 
կազմակերպվել են նախապատրաստական դասընթացներ` «Մաթեմատիկա» և 
«Ֆիզիկա» առարկաներից:  

2018 թվականի սեպտեմբերի 8-ից հեռակա ուսուցման դիմորդների համար 
կազմակերպվում է խորհրդատվություն «Մաթեմատիկա» առարկայից: 

Կատարված աշխատանքները թույլ տվեցին ներկայիս ժողովրդագրական վիճակի ոչ 
բարենպաստ պայմաններում ունենալ առկա ուսուցման 22 և հեռակա ուսուցման 114 
դիմորդ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ. 1.1 Դպրոցականները մասնագիտական կողմնորոշման այցի ժամանակ 
 

Աշխատանքներ են տարվում ուսանողներին ֆինանսական օգնության և 
ուսումնական առաջադիմության համար նյութական խրախուսման համալսարանական և 
արտահամալսարանական ձևերի զարգացման ուղղությամբ:  

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուսանողների ուսման վարձ են փոխհատուցել ՀՀ-
ում հայ կրթական հիմնարկության մասնաճյուղը (2017–18թթ. 177 հազար դրամ), 
«Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ» ՓԲԸ (2017թ. և 2018թ. – 141.5 հազարական 
դրամ), «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» բարեգործական հիմնադրամը 
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(2017թ. – 16598.8 հազար դրամ, 2018թ. – 12581.8 հազար դրամ), ՀՀ Սյունիքի մարզի 
զարգացման և ներդրման հիմնադրամը (2017թ. – 312  հազար դրամ), «Վիլա Տրանս» 
ՍՊԸ (2017թ. և 2018թ. – 162 հազարական  դրամ), «Թունելագործ» ՍՊԸ (2017թ.– 156 
հազար  դրամ), «Մեղրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ (2018թ. – 180 հազար դրամ): «ՄՏՍ Հայաստան» 
ՓԲԸ-ի կողմից սոցիալական ծրագրերի շրջանակներում մասնաճյուղի սոցիալապես 
անապահով մեկ ուսանողի տրամադրվել է կրթաթոշակ` 162 հազար դրամ: 

2018 թվականին մասնաճյուղի բարձր առաջադիմությամբ 30 ուսանողներ 
պարգևատրվեցին «ՀՀ Սյունիքի մարզի զարգացման և ներդրման» հիմնադրամի կողմից 
սահմանված «Ռոբերտ Էջանանցու» անվան կրթաթոշակով՝ 150 000-ական ՀՀ դրամ 
գումարի չափով (4 500 000 ՀՀ դրամ):   

 

  
 

Նկ. 1.2 Սյունիքի  նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը և ԶՊՄԿ-ի գլխավոր տնօրեն Մհեր 
Պոլոսկովը  «Ռոբերտ Էջանանցու» անվան կրթաթոշակով պարգևատրում են ուսանողներին: 

 

 

 
 

Նկ. 1.3 «Ռոբերտ Էջանանցու» անվան կրթաթոշակով պարգևատրված ուսանողները 
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Նկ. 1.4 Դասախոս Սեյրան Բունիաթյանը կրթաթոշակով պարգևատրում է ուսանողներին: 

 
ՀՀ Սյունիքի մարզպետի կողմից հաշվետու տարում 4 ուսանող արժանացան 

նյութական խրախուսման 40 000-ական ՀՀ դրամ գումարի չափով (160 000 ՀՀ դրամ): 
2018 թվականին ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի «Մետալուրգիայի և 

նյութագիտության» ամբիոնի դասախոս Ս.Տ. Բունիաթյանի կողմից «Մետալուրգիա» 
մասնագիտության 5 ուսանող արժանացան նյութական խրախուսման 100-ական ԱՄՆ 
դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ գումարի չափով (500 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ): 

Հաշվետու տարում գիտական խորհրդի որոշումներով 3 ուսանող ստացել են 
ֆինանսական օգնություն 150 000 ՀՀ դրամ ընդհանուր գումարի չափով: 

 

ԽՆԴԻՐ 1.3. Առավելագույնս բազմազանեցնել ու բարելավել լրացուցիչ և 
շարունակական կրթության համակարգը` աշխատուժի շուկայի պահանջներին 
համահունչ: 

 

Դիմորդների հոսքի նվազման պարագայում մասնաճյուղի համար հույժ կարևոր է 
լրացուցիչ և շարունակական կրթության համակարգի զարգացումը: Սկսած 2017/18 
ուսումնական տարուց աշխատանքներ են տարվել «Կապանի լեռնահարստացման 
կոմբինատ» ՓԲԸ-ի 5 աշխատողի համար «Օգտակար հանածոների հարստացում» 
մասնագիտությամբ մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց կազմակերպելու 
ուղղությամբ. «Ընդերքաբանության և շինարարության» ամբիոնի կողմից (ամբիոնի 
վարիչի պաշտոնակատար` տ.գ.թ., դոցենտ Տ.Ս. Աղամյան) կազմվել են դասընթացի 
ծրագիրը և ուսումնական ծրագիրը (բաղկացած 8 բաղադրիչներից), ներկայացվել ՀԱՊՀ-
ի և ԿԼՀԿ-ի հավանությանը: Կազմվել է դասընթացի կազմակերպման պայմանագիրը, 
որը կնքվել է ՀԱՊՀ-ի և ԿԼՀԿ-ի միջև ս.թ օգոստոսի 27-ին: 2018 թվականի սեպտեմբերի 
10-ից սկսվել է դասընթացը, որը կավարտվի ս.թ. նոյեմբերի 30-ին:  

Անհրաժեշտ է ավելի զարգացնել մասնաճյուղի լրացուցիչ և շարունակական 
կրթության համակարգը` հաշվի առնելով մասնաճյուղի մասնագիտական ներուժը և  
աշխատաշուկայի պահանջները, և դարձնել այն մշտական գործող տնտեսապես 
շահավետ համակարգ: 
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Ամփոփ տեղեկատվություն մասնաճյուղի 2018 թվականի ընդունելության և 
ուսանողական համակազմի վերաբերյալ  

 
1. Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման ընդունելություն 

 
Սյունիքի մարզում 2018 թվականին հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններ է ավարտել 607 շրջանավարտ (2017թ.-ին` 1071 շրջանավարտ): 
Կապանում «Մաթեմատիկա» առարկայից միասնական քննության հայտ 

ներկայացրած 77 շրջանավարտներից 22-ը (2017թ.-ին` 136 շրջանավարտներից 45-ը) 
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի դիմորդներն էին: Առաջին հայտով մասնաճյուղ դիմած 
առկա ուսուցման 22 դիմորդներից  22-ը հանձնել են միասնական քննություն 
մաթեմատիկա առարկայից, իսկ 10-ը՝ նաև «Ֆիզիկա» առարկայից: 
 2018թ. հունիսի 15-ին և 22-ին «Ֆիզիկա» և «Մաթեմատիկա» առարկաներից  
կայացած քննությունների արդյունքում դրական են ստացել 17 դիմորդ:  
 Իրականացված մրցույթի արդյունքում Կապանի մասնաճյուղ դիմած 22 
դիմորդներից ընդունվել են 17-ը, իսկ որպես առաջին կուրսի ուսանող հրամանագրվել են 
16-ը (հրապարակված մրցույթի արդյունքներից հետո 1 դիմորդ զորակոչվել է ազգային 
բանակ): 2018թ. ընդունելության պլանը կատարվել է 42.5%-ով: 

2018 թվականին առաջին հայտով անվճար 14 տեղին (2017թ.՝ 14) հավակնում էին 17 
դիմորդ (2017թ.՝ 46), իսկ վճարովի 26 տեղին՝ 5 դիմորդ (2017թ.՝ 71 տեղին՝ 2 դիմորդ):  

Մասնաճյուղի 2018 թվականի ընդունելության դիմորդների բաշխվածությունն ըստ 
մասնագիտությունների ներկայացված է աղյուսակ 1.2-ում: 

  
ԱԱղղյյոոււսսաակկ  11..22  

Դասիչը Մասնագիտությունը 
Ընդունելության 

պլանային տեղերը 
Դիմորդների 

թիվը 
ԸՆԴ. ԱՆՎՃ. ՎՃ. ԱՆՎՃ. ՎՃ.  

003311110011..0000..66  Տնտեսագիտություն 7 0 7  0      3 
006611110055..0000..66  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 14 5 9 8 2 

007722440011..0000..66  
Լեռնային գործ և օգտակար 
հանածոների արդյունահանում 11 5(1) 6 5 0 

007711550011..0000..66  Մետալուրգիա 8 4 4 4 0 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 40 14 (1) 26 17 5 

                                                                               
Աղյուսակ 1.3-ում բերված են 2018 թվականի առկա ուսուցման դիմորդների թիվն 

ըստ մասնագիտությունների և դիմորդների հոսքում մասնագիտությունների մասնա-
բաժինները:  

 ԱԱղղյյոոււսսաակկ  11..33  

Դասիչը Մասնագիտությունը 
Դիմորդ-

ների թիվը
 

Դիմորդների հոսքում 
մասնագիտությունների 
մասնաբաժինները, ((%%)) 

003311110011..0000..66  Տնտեսագիտություն 33 1133..6644 
006611110055..0000..66  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 1100 4455..4455 

007722440011..0000..66  
Լեռնային գործ և օգտակար 
հանածոների արդյունահանում 55  2222..7733  

007711550011..0000..66  Մետալուրգիա 44 1188..1188 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 22 100 
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Նկ.1.5  2018 թվականի առկա ուսուցման դիմորդների հոսքում մասնագիտությունների 
մասնաբաժինները  

 

Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման 2018 թվականի ընդունելության 
ամփոփիչ արդյունքներն ըստ մասնագիտությունների բերված են աղյուսակ 1.4-ում: 

  

ԱԱղղյյոոււսսաակկ  11..44  

Մասնագիտությունը 
Ընդունելության 

պլանային տեղերը 
Ընդունված  

Դիմորդները Թափուր
տեղերը

ընդ. անվճ. վճ. անվճ. վճ.  ընդ. 
Տնտեսագիտություն 7 0 7 0 3 3 4 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 14 5 9 5 2 7 7 
Լեռնային գործ և օգտակար 
հանածոների արդյունահանում 11 5(1) 6 3 0 3 8 

Մետալուրգիա 8 4 4 4 0 4 4 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 40 14 (1) 26 12 5 17 23 

 
Վերջին հինգ տարիներին բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման 

ընդունելության վերաբերյալ  ամփոփ տեղեկատվությունը  բերված է աղյուսակներ 1.5-1.7-
ում: 

                                                                                          ԱԱղղյյոոււսսաակկ  11..55  
Փաստաթղթեր հանձնած դիմորդների թիվը Ընդունված դիմորդների թիվը 

2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14
22 48 62 53 69 66 17 37 53 46 59 45

  

ԱԱղղյյոոււսսաակկ  11..66  

ՈՒս. 
տարի 

Մասնա-
գիտ. 
թիվը 

Ընդունելության տեղերը Դիմում-
հայտերը 

Մրցութային 
գործակիցը 

Ընդունված
դիմորդները 

ընդ. անվճ. 
այդ

թվում 
բ/զ 

վճ. ընդ. անվճ. անվճ. ընդհ. ընդ. անվճ. վճ. 

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
2018/19 4 40 14 1 26 22 17 1.21 0.55 17 12 5
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ԱԱղղյյոոււսսաակկ  11..77  

Ուս. 
տարի 

Ընդհանուր Անվճար ուսուցման  
համակարգ 

Վճարովի ուսուցման
համակարգ 

պլ. 
տեղ. 
թիվը 

դիմ. 
թիվը 

փաստ. 
ընդ. 
ուս. 

թիվը 

Պլանի 
կատարո-
ղականը, 

% 

պլ. 
տեղ. 
թիվը 

փաստ. 
ընդ. 
ուս. 

թիվը 

Պլանի 
կատարո
ղականը, 

% 

պլան. 
տեղ. 
թիվը 

փաստ. 
ընդ.  
ուս. 

Թիվը 

Պլանի 
կատարո-
ղականը, 

% 

2014/15 120 69 59 49,2 14 14* 100 106 44 41,51
2015/16 120 53 43 38,3 14 13* 92,86 106 32 30,19
2016/17 78 62 53 67,95 14 14 100 64 39 60,94
2017/18 85 48 37 43,93 14 14 100 71 23 32,39
2018/19 40 22 17 42,50 14 12 85.71 26 5 19,23

**--  22001144//1155  ևև  22001155//1166  ոոււսստտաարրվվաա  աաննվվճճաարր  ոոււսսոոււցցմմաանն  հհաամմաակկաարրգգ  փփաասստտաացցիի  ըըննդդոոււննվվաածծ  ոոււսսաաննոողղննեերրիի  թթվվոոււմմ  
ննեերրաառռվվաածծ  չչէէ  աարրտտոոննոոււթթյյաամմբբ    ըըննդդոոււննվվաածծ  դդիիմմոորրդդննեերրիի  թթիիվվըը::   
 
 

 
 

Նկ.1.6  Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման ընդունելությունը վերջին 5 
տարիների կտրվածքով  

 
 

2. Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման ընդունելություն 
 

Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման 2018 թվականի ընդունելության 
պլանային 70 տեղի համար դիմել է 114 (25.09.2018թ. դրությամբ) դիմորդ (2017թ.-ին` 
110):  

Հեռակա ուսուցման դիմորդների համար 2018 թվականի սեպտեմբերի 5-ից միչև 
քննությունների անցկացումը կազմակերպվել է խորհրդատվություն «Մաթեմատիկա» 
առարկայից:  

Աղյուսակ 1.8-ում բերված են ըստ մասնագիտությունների 2018 թվականի հեռակա 
ուսուցման ընդունելության պլանային տեղերը և դիմում-հայտերի թիվը, դիմորդների 
հոսքում մասնագիտությունների մասնաբաժինները (25.09.2018թ):  
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              ԱԱղղյյոոււսսաակկ  11..88  

Դասիչը Մասնագիտությունը 

Ընդունելու-
թյան 

պլանային 
տեղերը 

Դիմում-
հայտերի 

թիվը 

Դիմորդների
հոսքում մասնա-
գիտությունների 
մասնաբաժին-

ները, (%) 
003311110011..0000..66  Տնտեսագիտություն 20 (2) 25 21.9 

006611110055..0000..66  
Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ 10 (2) 11 9.7 

007722440011..0000..66  
Լեռնային գործ և օգտակար 
հանածոների արդյունահանում 14 (2) 37 32.5 

007711550011..0000..66  Մետալուրգիա  8 (1) 16 14.0 
007733220011..0000..66  Շինարարություն 8(1) 8 7.0 

007722440022..0000..66  
Օգտակար հանածոների 
հարստացում 

10 (1) 17 14.9 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 70 (9) 114 100 
 
 

 
 

Նկ.1.7  2018 թվականի հեռակա ուսուցման դիմորդների հոսքում մասնագիտությունների 
մասնաբաժինները 25.09.2018թ.դրությամբ 

 
 Համեմատության համար աղյուսակ 1.9-ում  ներկայացված են 2017 թվականի 

բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման ընդունելության ամփոփիչ 
արդյունքները: 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի թույլվությամբ թափուր մնացած 5 տեղը 
վերաբաշխվել և լրացուցիչ հատկացվել է ևս 3 տեղ, որի արդյունքում նշված 8 տեղը 
հատկացվել է համապատասխանաբար 7 տեղ «Մետալուրգիա» և 1 տեղ «Լեռնային գործ 
և օգտակար հանածոների արդյունահանում» կրթական ծրագրերին: 
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ԱԱղղյյոոււսսաակկ  11..99 

Մասնագիտությունը 

Ընդունելու-
թյան 

պլանային 
տեղերը 

Դիմորդ-
ների թիվը 

Ընդունված  
ները 

Թափուր 
տեղերը 

Տնտեսագիտություն 20 (2) 24 20 -
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 10 (1) 10 7 3
Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների
արդյունահանում 14 (1) 28 15  

Մետալուրգիա  8 (1) 23 15 
Արդյունաբերական և քաղաքացիական
շինարարություն 8 (1) 10 6 2

Օգտակար հանածոների հարստացում 10 (1) 15 10 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 70 (7) 110 73 5

 
Վերջին հինգ տարիներին բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման 

ընդունելության վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունը  բերված է աղյուսակ 1.10-ում:                                     

                                                                                      
                                                                  

              ԱԱղղյյոոււսսաակկ  11..1100  

Ուս. տարի Մասնագիտ. 
թիվը 

Դիմորդ. 
թիվը 

Պլան. 
տեղ. 
թիվը

Փաստ. 
ընդուն. 
թիվը

Պլանի 
կատարո-

ղականը, % 

Ընդհանուր 
մրցութային 
ցուցանիշը

2013/14 4 67 80 47 58,75 0,84 
2014/15 6 69 125 49 39,2 0,55 
2015/16 6 78 100 56 56 0,78 
2016/17 6 70 80 55 68,75 0.88 
2017/18 6 110 70 73 104.29 1.57 
 

 
3. Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր 

առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտների` բակալավրի կրթական ծրագրով 
ընդունելություն 

 
Կապանի մասնաճյուղում 2018 թվականին բակալավրի կրթական ծրագրով ուսումը 

երկրորդ կուրսում շարունակում է Սյունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի բարձր 
առաջադիմություն ցուցաբերած 2 շրջանավարտ. «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ»-
առկա ուսուցում՝ 1, «Տնտեսագիտություն»-հեռակա ուսուցում՝ 1:  

Երկրորդ կուրսում ուսումը շարունակողների թվի աճին մեծապես կնպաստի  
մասնաճյուղում միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ուսուցման իրականացումը: 
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4. Առաջին կուրս ընդունվածների վերաբերյալ վերլուծություն  
  

ԱԱղղյյոոււսսաակկ  11..1111 

Մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը 

Բա
կա

լա
վր

ի 
ԿԾ

-ո
վ 

ա
ռկ

ա
 ո

ւս
ու

ցմ
ա

ն 
հա

մա
կա

րգ
ու

մ 
ըն

դո
ւն

վա
ծն

եր
ի 

թ
իվ

ը 
(պ

լա
նա

յի
ն/

փ
ա

ստ
ա

ցի
) 

Բա
կա

լա
վր

ի 
ԿԾ

-ո
վ 

ա
ռկ

ա
 ո

ւս
ու

ցմ
ա

ն 
 հ

ա
մա

կա
րգ

ու
մ 

 
ըն

դո
ւն

վա
ծ 

ու
սա

նո
ղն

եր
ի 

մի
ա

սն
ա

կա
ն 

քն
նո

ւթ
յո

ւն
նե

րի
 մ

իջ
ին

 մ
իա

վո
րը

 (ա
նվ

ճա
ր/

վճ
ա

րո
վի

) 

Բա
կա

լա
վր

ի 
ԿԾ

-ո
վ 

ա
ռկ

ա
 ո

ւս
ու

ցմ
ա

ն 
 հ

ա
մա

կա
րգ

ու
մ 

 
ըն

դո
ւն

վա
ծ 

ու
սա

նո
ղն

եր
ի 

մի
ա

սն
ա

կա
ն 

քն
նո

ւթ
յո

ւն
նե

րի
 ն

վա
զա

գո
ւյն

 մ
իա

վո
րը

 
(ա

նվ
ճա

ր/
վճ

ա
րո

վի
) 

Բա
կա

լա
վր

ի 
ԿԾ

-ո
վ 

ա
ռկ

ա
 ո

ւս
ու

ցմ
ա

ն 
հա

մա
կա

րգ
ու

մ 
նպ

ա
տ

ա
կա

յի
ն 

տ
եղ

եր
ու

մ 
ըն

դո
ւն

վա
ծն

եր
ի 

թ
իվ

ը 

Բա
կա

լա
վր

ի 
ԿԾ

-ո
վ 

հե
ռա

կա
 ո

ւս
ու

ցմ
ա

ն 
հա

մա
կա

րգ
 

ըն
դո

ւն
վա

ծն
եր

ի 
թ

իվ
ը 

(պ
լա

նա
յի

ն/
փ

ա
ստ

ա
ցի

) 

Բակալավրիատ
031101.00.6 Տնտեսագիտություն 
031101.01.6 Տնտեսագիտություն 7/3 -/12.92 -/11.75 - - 

061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 14/7 23.95/11.5 11.5/9.5 - - 

072401.00.6 Լեռնային գործ և օգտակար
հանածոների արդյունահանում 
072401.01.6 Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների 
արդյունահանում 

11/3 17.83/- 7.5/- - - 

071501.00.6 Մետալուրգիա 
071501.01.6 Մետալուրգիա 8/4 9.88/- 7.5/- - - 

073201.00.6 Շինարարություն 
073201.01.6 Արդյունաբերական և 
քաղաքացիական շինարարություն 

- - - - - 

072402.00.6 Օգտակար հանածոների 
հարստացում 
072402.01.6 Օգտակար հանածոների 
հարստացում 

- - - - - 

Ընդամենը 40/17 17.73/12.35 7.5/9.5 - - 

 
Առկա ուսուցման դիմորդների թվի կայունացման և հետագա ավելացման  

նպատակով անհրաժեշտ է էլ ավելի ակտիվացնել Կապանի, Քաջարանի, Մեղրու, 
Ագարակի հանրակրթական ու ավագ  դպրոցների բարձր դասարանի աշակերտների հետ 
տարվող մասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված միջոցառումները, ինչպես նաև 
ավագ դպրոց ունենալու և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ուսուցում 
կազմակերպելուն միտված աշխատանքները: 

Ըստ մասնագիտությունների առկա ուսուցման ընդունելության արդյունքները 
համեմատելով 2017 թվականի հետ՝ արձանագրում ենք, որ այս տարի տարածաշրջանում 
շրջանավարտների թվի կտրուկ նվազման արդյունքում թափուր են մնացել 2 անվճար և 21 
վճարովի տեղեր:  
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Մասնաճյուղի ուսանողական համակազմը 
 
Աղյուսակ 1.12-ում բերված է մասնաճյուղի ուսանողների թվաքանակը վերջին 5 

տարիների կտրվածքով (2014/15-2018/19 ուսումնական տարիներ` նոյեմբերի 1-ի 
դրությամբ, 2018/19 ուսումնական տարի` սեպտեմբերի 15-ի դրությամբ). 

 
ԱԱղղյյոոււսսաակկ  11..1122  

Կրթական ծրագրի անվանումը 
Ուսումնական տարի 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Բակալավր-առկա ուսուցում 135 (90) 173 (115) 177 (112) 175 (110) 144 (84)

Վճար. հաշվեկշիռը, % 66,67 66,47 3,28 62,9 58,3
      

Բակալավր-հեռակա ուսուցում 269 (262) 268 (264) 260 (256) 271 (268) 214* (212*)
Վճար. հաշվեկշիռը, % 97,4 98,5 98,46 98,9 99,01

      

ՄՄԿ ծրագիր-առկա 21(17) 8(4) - - -
Վճար. հաշվեկշիռը, % 80,95 50 - - -

      

Ընդամենը 425 (369) 449 (383) 437 (368) 446 (378) 358* (292)
Վճար. հաշվեկշիռը, % 86,82 85,3 84,21 84,75 82,68

 
*- 2018/19 ուսումնական տարվա ուսանողական համակազմում ներառված չեն բակալավրի կրթական ծրագրով  

հեռակա ուսուցման առաջին կուրսի ուսանողները: 

 
 
 

 
 
 

Նկ.1.8  Բակալավրի կրթական ծրագրով ուսուցման ուսանողների թվաքանակը վերջին 5 
տարիների կտրվածքով ( 2018/19 ուսումնական տարվա ուսանողական համակազմում ներառված չեն բակալավրի 

կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման առաջին կուրսի ուսանողները:) 
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Աղյուսակ 1.13-ում բերված է Կապանի մասնաճյուղի  ուսանողական համակազմը 
2017/18 ուսումնական տարում (01.11.2017թ. դրությամբ, բակալավրիատ): 

 
ԱԱղղյյոոււսսաակկ  11..1133 

Մասնագիտություն 
(կրթական ծրագիր) 

ՈՒսանողների 
քանակը 

Այդ թվում 
Անվճար 

ուսուցման 
համակարգում 
սովորող ուսա-
նողների թիվը 

Վճարովի 
ուսուցման 

համակարգում 
սովորող ուսա-
նողների թիվը 

Նպատակային 
տեղերում 

սովորողների 
թիվը 

առկա հեռակա առկա հեռակա առկա հեռակա առկա հեռակա 

Տնտեսագիտություն 
(Տնտեսագիտություն) 27 33 5  22 33   

Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և 
կառավարում (լմ. ճյուղում) 

30 55 4 1 26 54   

Լեռնային գործ և օգտակար 
հանածոների 
արդյունահանում  
(Լեռնային գործ և 
օգտակար հանածոների 
արդյունահանում) 

22 29 8  14 29   

Օգտակար հանածոների 
հետախուզում և մշակում  11 33 6  5 33   

Մետալուրգիա 
(Մետալուրգիա) 12 24 7 1 5 23   

Մետալուրգիա և 
նյութագիտություն 6 13 4  2 13   

Շինարարություն 
(Արդյունաբերական և 
քաղաքացիական 
շինարարություն) 

 11    11   

Շինարարություն, շին. 
իրերի և կառուցվածքների 
արտադրություն 

7 11 5  2 11   

Փոխադրումների և ճանա-
պարհային երթևեկության 
կազմակերպում և 
կառավարում 

 10  1  9   

Օգտակար հանածոների 
հարստացում (Օգտակար 
հանածոների հարստացում) 

 17    17   

Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ 
(Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ) 

28 19 8  20 19   

Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ 22 16 6  16 16   

Ինֆորմատիկա և 
կիրառական մաթեմատիկա 10  4  6    

Ընդամենը 175 271 57 3 118 268   
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Աղյուսակ 1.14-ում բերված է ուսանողական համակազմը 2018/19 ուսումնական 
տարում  (15.09.2018թ. դրությամբ, բակալավրիատ):  

ԱԱղղյյոոււսսաակկ  11..1144 
 

Մասնագիտություն 
(կրթական ծրագիր) 

ՈՒսանողների 
քանակը 

Այդ թվում 
Անվճար 

ուսուցման 
համակարգում 
սովորող ուսա-
նողների թիվը 

Վճարովի 
ուսուցման 

համակարգում 
սովորող ուսա-
նողների թիվը 

Նպատակային 
տեղերում 

սովորողների 
թիվը 

առկա հեռակա առկա հեռակա առկա հեռակա առկա հեռակա 

Տնտեսագիտություն 
(Տնտեսագիտություն) 31 30 6  25 30   

Ձեռնարկությունների
տնտեսագիտություն և 
կառավարում (լմ. ճյուղում) 

13 34 2  11 34   

Լեռնային գործ և օգտակար 
հանածոների 
արդյունահանում  
(Լեռնային գործ և 
օգտակար հանածոների 
արդյունահանում) 

24 27 12  12 27   

Օգտակար հանածոների 
հետախուզում և մշակում  5 22 3  2 22   

Մետալուրգիա 
(Մետալուրգիա) 13 23 10 1 3 22   

Մետալուրգիա և 
նյութագիտություն 3 8 2  1 8   

Շինարարություն 
(Արդյունաբերական և 
քաղաքացիական 
շինարարություն) 

 12    12   

Շինարարություն, շին. 
իրերի և կառուցվածքների 
արտադրություն 

2 2 2   2   

Փոխադրումների և ճանա-
պարհային երթևեկության 
կազմակերպում և 
կառավարում 

 9  1  8   

Օգտակար հանածոների 
հարստացում (Օգտակար 
հանածոների հարստացում) 

 16    16   

Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ 
(Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ) 

39 15 13  26 15   

Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ 8 16 3  5 16   

Ինֆորմատիկա և 
կիրառական մաթեմատիկա 6  2  4    

Ընդամենը 144 214 55 2 89 212   
2018/19 ուսումնական տարվա ուսանողական համակազմում ներառված չեն բակալավրի կրթական ծրագրով 

հեռակա ուսուցման առաջին կուրսի ուսանողները: 
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ՆՊԱՏԱԿ 2 
ՈՐԱԿՅԱԼ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԳԻՏԱՀԵՆՔ ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ 
 
ԽՆԴԻՐ 2.1. Շարունակել և ավարտել ուսուցման որակի գնահատման և 

ապահովման ներհամալսարանական համակարգի լիարժեք ներդրման գործընթացը՝ 
համահունչ բարձրագույն կրթության որակի ներքին արժևորման եվրոպական 
վերախմբագրված ESG չափանիշներին և պահանջներին: 

 
Հաշվետու տարում մասնաճյուղի «Կրթության որակի ապահովման և արտաքին 

կապերի» (ԿՈԱ և ԱԿ) բաժինը շարունակել է համագործակցված աշխատանքներ 
իրականացնել ՀԱՊՀ երևանյան կրթահամալիրի Որակի ներքին աուդիտի և կրթական 
բարեփոխումների պլանավորման  վարչության հետ՝ մասնաճյուղի ուսումնական 
ստորաբաժանումների գործունեության վերլուծության ու որակի գնահատման 
գործընթացներում, համալսարանի որակի ապահովման համապատասխան 
պատասխանատուների հետ իրականացնելով առցանց աշխատանքային հանդիպումներ 
և քննարկումներ:  

ՈՒսումնական ստորաբաժանումների գործունեության վերլուծության ու որակի 
գնահատման արդյունքների հիման վրա պլանավորվել և իրականացվել  են ուսուցման 
որակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ (մասնավորապես,  քննարկումներ  
մասնագիտական ամբիոններում՝ կապված գործնական աշխատանքների թեմատիկայի 
արդիականացման, դասընթացներում ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման և 
դերի բարձրացման, կրթական ծրագրերի փաթեթների, ամբիոնների փաստաթղթային և 
գործավարական աշխատանքների բարելավման, սոցիոլոգիական հարցաթերթիկների 
թարմացման վերաբերյալ):                                                                                                      

Բաժնի աշխատակիցները համագործակցված աշխատանքներ են տանում նաև  
Հայաստանի Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի 
(ՄԿՈԱԱԿ) և ՀԱՊՀ մյուս մասնաճյուղերի որակի ապահովման պատասխանատուների 
հետ:  

2018թ.-ի ապրիլին բաժնի աշխատակիցները մասնակցել են  Մասնագիտական 
կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի կողմից 
կազմակերպված «Կրթություն և մասնագետ. մասնագիտական կրթությունն այսօր և 
վաղը» խորագրով շահակիցների 4-րդ ֆորումի աշխատանքներին: 

 
ԽՆԴԻՐ 2.2. Ապահովել մասնաճյուղի մասնակցությունը կրթական գործող 

ծրագրերի բովանդակային և կառուցվածքային վերանայման և նոր ծրագրերի 
ներդրման շարունակական գործընթաց՝ որակավորումների ազգա յին շրջանակին և 
աշխատաշուկայի փոփոխվող պահանջներին համապատասխան: 

 
ՈԱԷԱՀ գործիքամիջոցներով իրականացվող կրթական ծրագրերից  

շրջանավարտների բավարարվածության գնահատման  և այլ սոցիոլոգիական ամենամյա 
հարցումների անցկացման գործընթացներում իրենց մասնակցությունն են ունեցել 
մասնաճյուղի ուսանողներն ու շրջանավարտները՝ ապահովելով ՈԱԷԱՀ-ում կիրառվող 

որակի գնահատման չափանիշների և գործառույթների առավելագույն 
թափանցիկությունը ներքին և արտաքին շահակիցների համար: 

Ի կատարումն ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2018թ. հունվարի 30-ի գիտական 
խորհրդի որոշման՝ ուսուցման գործընթացի կազմակերպման բարելավման, ուսման 
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որակի և արդյունավետության բարձրացման նպատակով ԿՈԱ և ԱԿ բաժինը հաշվետու 
տարում հեռակա ուսուցմամբ առաջին և բարձր կուրսերի ուսանողների շրջանում 
իրականացրել է սոցիոլոգիական հարցում:  

Ինչպես առաջին, այնպես էլ հեռակա ուսուցման բարձր կուրսի ուսանողներն ուսման 
առաջադիմության և կրթության որակի բարձրացման գործընթացում կարևորում են. 

 մասնագիտական ատեստավորում և վերապատրաստում անցած 
դասախոսական կազմի առկայությունը, 

 բարեկարգված, ժամանակակից տեխնիկայով հագեցված լաբորատորիաները, 
 արդիական և գործնական նշանակություն ունեցող տեխնոլոգիաների և 

սարքավորումների կիրառումը լաբորատոր ու գործնական պարապմունքներին, 
 մասնագիտական գրականության համալրումը: 
 

 
Նկ.2.1 Հեռակա ուսուցմամբ ուսանողների կողմից առավել կարևորված ուսման 

առաջադիմության վրա ազդող գործոնները: 
 
Հեռակա ուսուցմամբ ուսանողները կարևորում են  նաև ուսանողական խորհրդի 

ակտիվությունը և ուսանողների մասնակցությունն ուսուցման որակի բարձրացման 
գործընթացներում: Նրանք կարծում են, որ կազմակերպվող միջոցառումներին և 
քննարկումներին առավել հաճախակի պետք է ընդգրկվեն հեռակա ուսուցմամբ սովորող 
ուսանողները: 

Որակի գնահատման գործընթացներում հետադարձ կապն ապահովելու և 
դասավանդման, ուսումնառության որակի շարունակական վերահսկմանն ու 
բարձրացմանը նպաստելու նպատակով ԿՈԱ և ԱԿ բաժինը հաշվետու տարում ՈԱ 
պորտալի գործիքամիջոցներով իրականացրել է շրջանավարտների կողմից կրթական 
ծրագրի գնահատման առցանց հարցումներ՝ համաձայն կրթական ծրագրերի որակի 
ապահովման մշակված ընթացակարգերի, որոնց վերլուծությունները կատարվել են 
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ՀԱՊՀ երևանյան կրթահամալիրում: Հարցմանը մասնակցել են մասնաճյուղի կրթական 
ծրագրերի 2018թ. առկա ուսուցմամբ շրջանավարտների 95,92%-ը (49-ից 47-ը): 
Շրջանավարտների բավարարվածության ինտեգրալ միջին գնահատականը 5 բալանոց 
սանդղակով կազմել է 3,7 բալ (2017թ.՝ 3.5): 

 Ստորև ներկայացված են 2016, 2017 և 2018 թվականների առկա ուսուցման 
շրջանավարտների կողմից կրթական ծրագրերի գնահատման հարցման միջին 
գնահատականների տրամագրերը: 

 
 Նկ 2.2  ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի շրջանավարտների կողնից կրթական ծրագրերի 

բավարարվածության գնահատում 

 
Նկ 2.3  ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի շրջանավարտների կողմից կրթական ծրագրերի 

բավարարվածության գնահատում (2016-2017 և 2017-2018 ուսումնական տարիներ) 
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Արդյունքների համադրումը թույլ է տալիս գնահատել շրջանավարտների 
բավարարվածության աստիճանի դինամիկան՝ ըստ մասնագիտություների: Հարցումների 
արդյունքները ցույց են տվել, որ 2018 թվականին տեղի է ունեցել հիմնականում կրթական 
ծրագրերի բավարարվածության գնահատման աստիճանի աճ՝ նախորդ տարվա 
համեմատ:  

Հաշվետու տարում 2016⁄2017 ուստարվա համեմատ գրանցվել է «Մետալուրգիա և 
նյութագիտություն» մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրից 
շրջանավարտների բավարարվածության աստիճանի նվազում: Նախորդ տարվա 
համեմատ  «Մետալուրգիա և նյութագիտություն» մասնագիտությամբ շրջանավարտները 
ցածր են գնահատել մասնագիտական գործունեության տեսանկյունից անհրաժեշտ օտար 
լեզուների իմացությունը, ուսումնամեթոդական նյութերով և անհրաժեշտ 
մասնագիտական գրականությամբ ապահովվածությունը և բավարար կազմակերպչական 
ունակությունների ձեռք բերումը: Ցածր են գնահատել  նաև ուսանողների գնահատման 
մեթոդների օբյեկտիվությունը: 

 

 
 

Նկ 2.4  «Մետալուրգիա և նյութագիտություն» մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրից 
բավարարվածության պատկերը (2016-2017 և 2017-2018 ուսումնական տարիներ) 

 
Կրթական ծրագրից շրջանավարտների բավարարվածության աստիճանի նվազում է 

նկատվել նաև «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» 
մասնագիտությամբ: 2017-2018 ուստարվա շրջանավարտները ցածր են գնահատել 
ընդհանուր և մասնագիտական կրթամասի բավարար որակավորմամբ դասախոսական 
կազմի առկայությունը, ինչպես նաև՝ ուսումնամեթոդական նյութերով և անհրաժեշտ 
մասնագիտական գրականությամբ ապահովվածությունը: 

 



 24

 
 

Նկ 2.5  «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտության բակալավրի 
կրթական ծրագրից բավարարվածության պատկերը (2016-2017 և 2017-2018 ուսումնական տարիներ) 

 
Բակալավրի կրթական ծրագրից շրջանավարտների բավարարվածության 

աստիճանի կտրուկ աճ է գրանցվել «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» ու  
«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտություններով: 

 

 
 

Նկ 2.6 «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրից 
բավարարվածության պատկերը  (2016-2017 և 2017-2018 ուսումնական տարիներ) 



 25

 
Նկ 2.7  «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության բակալավրի կրթական 
ծրագրից բավարարվածության պատկերը (2016-2017 և 2017-2018 ուսումնական տարիներ) 

 
 Չնայած կրթական ծրագրից բավարարվածության  գրանցված աճի՝ «Օգտակար 

հանածոների հետախուզում և մշակում» մասնագիտության 2017-2018 ուստարվա 
շրջանավարտները ցածր են գնահատել ուսանողների գնահատման մեթոդների 
օբյեկտիվությունը, մասնագիտական գիտելիքների և գործնական հմտությունների 
կատարելագործումը պրակտիկայի ընթացքում, ինչպես նաև՝ ուսումնամեթոդական 
նյութերով և անհրաժեշտ ռեսուրսներով ապահովվածությունը: 

 

 
Նկ 2.8  «Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում» մասնագիտության բակալավրի 

կրթական ծրագրից բավարարվածության պատկերը (2016-2017 և 2017-2018 ուսումնական տարիներ) 
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«Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն» 
մասնագիտության շրջանավարտները, բացի ընդհանուր և մասնագիտական կրթամասի 
բավարար որակավորմամբ դասախոսական կազմի առկայության, ցածր են գնահատել 
նաև կազմակերպչական  բավարար ունակությունները և տեխնիկական խնդիրներ 
ձևակերպելու և լուծելու կարողությունները: 

 

 
Նկ 2.9  «Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն» 

մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրից բավարարվածության պատկերը  
(2016-2017 և 2017-2018 ուսումնական տարիներ)  

 
Շրջանավարտների կողմից ազատ մեկնաբանություններում՝ դիտողություն 

/առաջարկություններում, արձանագրվել է որոշակի ընդհանրություններ. 
 վերազինել լաբորատորիաները նոր տեխնիկական սարքերով և 

համակարգիչներով, 
 տրամադրել ժամանակակից գրականություն, հայերեն տեխնիկական նյութեր, 
 կիրառել նորարություն դասընթացներում, ներդնել ուսուցման նոր մեթոդներ: 
 ապահովել մասնագիտությանը համապատասխան պրակտիկա (բացառությամբ 

ՕՀՀ և Մ, ՇՇԻ և ԿԱ մասնագիտությունները): 
Հաշվետու տարում իրականացվել են նաև «Դասախոսը ուսանողի հայացքով» և 

«Կրթություն–ուսումնառություն-որակ» սոցիոլոգիական հարցումները: «Կրթություն–
ուսումնառություն-որակ» հարցումն իրականացվել է մասնաճյուղի առկա և հեռակա 
ուսուցմամբ սովորող ուսանողների շրջանում: Իրականացված վերլուծությունների 
արդյունքները ԿՈԱ և ԱԿ բաժինը նախատեսում է քննարկել ուսանող-դասախոս կլոր 
սեղանի շուրջ: 
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ԽՆԴԻՐ 2.3. Բարելավել դասավանդման և ուսումնառության կազմակերպման, 
գիտելիքների գնահատման տեխնոլոգիաները՝ կրթության որակի ու 
արդյունավետության շարունակական բարձրացման նպատակով: 

 
Կրթության որակն ու արդյունավետությունը լավարկելու նպատակով, 

դասավանդման և ուսումնառության կազմակերպման ժամանակակից մեթոդների և 
տեխնոլոգիաների կիրառման գործընթացը գտնվում է ամբիոնների ուշադրության 
կենտրոնում: Դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների վարման 
ընթացքում կիրառվում են ժամանակակից տեխնիկական միջոցներ: Տարեցտարի 
ավելանում են էլեկտրոնային ռեսուրսների օգտագործմամբ դասավանդվող 
դասընթացների թիվը: Հարկ է նշել, որ կա տեխնիկական հագեցվածության 
անհրաժեշտություն (տեսացրիչներ, դյուրակիր համակարգիչներ, էլեկտրոնային 
գրատախտակներ): 

Աշխատանքներ է կատարվում ուսուցման  ժամանակակից մեթոդների և 
տեխնոլոգիաների ներդրման և կիրառման ուղղությամբ, մասնավորապես, 
մասնաճյուղում ներդրվել է էլեկտրոնային ուսուցման Moodle համակարգ: 
(http://moodle.haphkapan.com/): 

 Ուսումնական գործընթացում ուսուցման բարձր որակ ապահովելու նպատակով 
մասնաճյուղը ակտիվ համագործակցել է երևանյան կրթահամալիրի ամբիոնների հետ՝ 
ներգրավելով երևանյան կրթահամալիրից դասախոսներ, որոնք 3 դասընթացներից  
դասախոսությունների վարումը  իրականացրել են հեռավար եղանակով: 

2018/19 ուսումնական տարուց ուսուցման առավել բարձր որակ ապահովելու համար 
հեռակա ուսուցմամբ առաջին կուրսի ուսանողների համար ուսումնական գործընթացն 
կիրականացվի առկա-հեռակա ուսուցման ձևով: 

Մասնաճյուղի առաջնային խնդիրներից է ուսումնական ենթակառուցվածքի 
արդիականացումը, տեխնոլոգիական կարողությամբ լսարանների և վիրտուալ 
լաբորատորիաների ցանցի զարգացումը, արտադրական և նախաավարտական 
պրակտիկաների արդյունավետ կազմակերպումը՝ նպատակ ունենալով որակապես 
բարելավել ուսանողների գործնական պատրաստականությունը:   

 
ԽՆԴԻՐ 2.4. Ապահովել մասնաճյուղի մասնակցությունը բակալավրական 

կրթական ծրագրի հավատարմագրման, ինչպես նաև Համալսարանի 
ինստիտուցիոնալ վերահավատարմագրման գործընթացներ՝ ազգային/միջազգային 
չափանիշների պահանջներին համապատասխան: 

 
Մասնաճյուղը շարունակում է համագործակցված աշխատանքները ՀԱՊՀ 

երևանյան կրթահամալիրի հետ՝ կրթական ծրագրերի որակի գնահատման և 
հավատարմագրման գործընթացներում: 

Ելնելով ՀԱՊՀ մասնագիտությունների հավատարմագրման գործառույթներին 
նախապատրաստման անհրաժեշտությունից և Համալսարանի 2016-20120թթ. 
Ստրատեգիական պլանի որակյալ կրթություն ապահովելու և ուսումնական գործընթացի 
բարելավմանն առնչվող նպատակներով առաջադրված խնդիրներից՝ հաստատված 
ուսումնական պլաններին համապատասխան  մասնաճյուղի  ամբիոնները մշակեցին 
բակալավրի կրթական ծրագրի ամբողջական փաթեթները` հետևյալ կառուցվածքով. 

 Ուսումնական պլան (պլանի փորձագիտական եզրակացություն)` մասնագիր և 
պլանում ներառված դասընթացների համառոտագիր, 
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 Առարկայական ծրագրեր և դրա իրականացման մեթոդական 
ապահովվածությունը փաստող փաստաթղթային փաթեթ (դասախոսությունների 
կոնսպեկտներ, պրեզենտացիոն նյութեր, գործնական և լաբ. աշխատանքի, 
կուրսային աշխատանքի/նախագծի կատարման մեթոդական նյութեր, 
հարցաշարեր, թեստեր, քննատոմսեր), 

 Մասնագիտական և սպասարկող ամբիոնների դասախոսների պորտֆելներ 
(դասավանդող առարկայի ծրագիրը, օրացուցային պլանները, հարցաշարերը և 
քննատոմսերը): 

 Համալսարանի կրթական ծրագրերի որակի ապահովման շրջանակներում ՀԱՊՀ 
ռեկտորի 27.09.2017թ. թիվ 01-03/396 հրամանով ձևավորված հանձնաժողովը 2018թ. 
հոկտեմբերին  իրականացրել  է մասնաճյուղի ամբիոնների գործունեության գնահատման 
աուդիտ: Ըստ հանձնաժողովի ներկայացրած հաշվետվության՝ Կապանի մասնաճյուղի 6 
ամբիոններից գերազանց է գնահատվել «Մաթեմատիկայի և բնագիտական 
առարկաների» ամբիոնի գործունեությունը և լավ՝ մնացած 5 ամբիոնների 
գործունեությունը:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29

Տեղեկատվություն 2017/18 ուսումնական տարում մասնաճյուղում ուսումնական 
գործընթացի կազմակերպման վերաբերյալ 

  
ԻԻրրաակկաաննաացցվվոողղ  մմաասսննաագգիիտտաակկաանն  կկրրթթաակկաանն  ծծրրաագգրրեերրիի  ոոււսսոոււմմննաակկաանն  պպլլաաննննեերրիի  

աապպաահհոովվվվաածծոոււթթյյոոււնն  
ԱԱղղյյոոււսսաակկ  22..11  

Մասնագիտության անվանումը (կոդը) Կրթական ծրագրի 
անվանումը 

Գիտական 
խորհրդի 
կողմից 

հաստատման 
տարեթիվը 

Տվյալ պլանով 
ուսումնառվող 
ուսանողների 

թիվը 
(01.11.2017թ.) 

Առկա ուսուցում 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

(061105.00.6) 
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ 28.03.2017թ. 13 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
(061105.00.6) 

Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ 08.04.2016թ. 15 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ (090100) 19.05.2015թ. 22
Ինֆորմատիկա և կիրառական

մաթեմատիկա (010400)  19.05.2015թ. 10 

Տնտեսագիտություն (031101.00.06) Տնտեսագիտություն 28.03.2017թ. 27
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և

կառավարում (լմ. ճյուղում) (080600)  19.05.2015թ. 30 

Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների 
արդյունահանում (072401.00.6) 

Լեռնային գործ և
օգտակար 

հանածոների 
արդյունահանում 

08.04.2016թ. 22 

Օգտակար հանածոների հետախուզում և
մշակում  19.05.2015թ. 11 

Մետալուրգիա (071501.00.6) Մետալուրգիա 08.04.2016թ. 12
Մետալուրգիա և նյութագիտություն 19.05.2015թ. 6

Շինարարություն, շինարարական իրերի և
կառուցվածքների արտադրություն (270100)  19.05.2015թ. 7 

Հեռակա ուսուցում
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

(061105.00.6) 
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ 28.03.2017թ. 7 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
(061105.00.6) 

Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ 08.04.2016թ. 12 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ (090100) 19.05.2015թ. 16
Տնտեսագիտություն (031101.00.06) Տնտեսագիտություն 28.03.2017թ. 33

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և 
կառավարում (լմ. ճյուղում) (080600)  19.05.2015թ. 35 

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և
կառավարում (լմ. ճյուղում) (080600)  30.04.2014թ. 20 

Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների 
արդյունահանում (072401.00.6) 

Լեռնային գործ և
օգտակար 

հանածոների 
արդյունահանում 

08.04.2016թ. 29 

Օգտակար հանածոների հետախուզում և
մշակում  19.05.2015թ. 25 

Օգտակար հանածոների հետախուզում և
մշակում  30.04.2014թ. 8 

Մետալուրգիա (071501.00.6) Մետալուրգիա 08.04.2016թ. 24
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Պրակտիկաների կազմակերպում 
 
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 2.2): 

 
Աղյուսակ 2.2 

 

Դասիչը Մասնագիտությունը
ՈՒսանող-

ների 
թիվը 

Պրակտիկայի պայմանագրերի 
ցանկը 

080600 

Ձեռնարկությունների 
տնտեսագիտություն 

և կառավարում 
(լեռնամետալուր-
գիական ճյուղում) 

16 «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային 
կոմբինատ» ՓԲԸ 

31 Կապանի լեռնահարստացման 
կոմբինատ ՓԲԸ 

3 «Ագարակի պղնձամոլիբդենային 
կոմբինատ» ՓԲԸ 

090100 Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ 

5 Կապանի լեռնահարստացման 
կոմբինատ ՓԲԸ 

3 «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային 
կոմբինատ» ՓԲԸ 

010400 
Ինֆորմատիկա և 

կիրառական 
մաթեմատիկա 

2 «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային 
կոմբինատ» ՓԲԸ 

4 Կապանի լեռնահարստացման 
կոմբինատ ՓԲԸ 

130100 

Օգտակար 
հանածոների 

հետախուզում և 
մշակում 

6 Կապանի լեռնահարստացման 
կոմբինատ ՓԲԸ 

1 «Ագարակի պղնձամոլիբդենային 
կոմբինատ» 

12 «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային 
կոմբինատ» ՓԲԸ 

150100 Մետալուրգիա և 
նյութագիտություն 11 «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային 

կոմբինատ» ՓԲԸ 

270100 

Շինարարություն, 
շինարարական 

իրերի և 
կառուցվածքների 
արտադրություն 

7 «Արքիթեքթոնիք» ՍՊԸ 

5 Կապանի «Նորոգշին» ՍՊԸ 
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Նկ 2.10  ԼԳ և ՕՀԱ  մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողներն արտադրական 
պրակտիկայի ժամանակ 

 
Ուսումնական գործընթացի հսկողություն (15.09.2017թ.-15.09.2018թ.դրությամբ) 

 
Աղյուսակ 2.3 

Գործընթաց, ուսանողների թիվը

Հեռա-
ցում Ազատում 

Ուսումնա-
ռության 

ընդհատում 

Վերա-
կանգնում 

Այլ 
հաստ. 
տեղա-

փություն 

Մասնագ. 
փոփոխ. 

Ուս. ձևի 
փոփոխ. 

Ուսումնառության 
շարունակում 

18(24) 12+2*(5+4*) 31(38) 11+1*+1**(12) -(4) 1(4) 4(3) 29(32)
 

*ՄՄԿ ծրագիր: 
**Երկրորդ մասնագիտություն 
Փակագծում նշված են նախորդ տարվա տվյալները: 

 
Համալսարանից հեռացվել են հեռակա ուսուցմամբ սովորող ուսանողներ՝ 

անբավարար առաջադիմության պատճառով: Նախորդ ուսումնական տարվա համեմատ 
ուսանողների հեռացումների թիվը նվազել է 6-ով:  

2017/2018 ուսումնական տարում անհարգելի բացակայությունների համար 93 
ուսանողի տրվել է նկատողություն, իսկ 39 ուսանողի` խիստ նկատողություն:  

Դասաձախողումների համար մասնաճյուղի տնօրենի կողմից  ԿՇ 45 
ակադեմիկական խումբը ստացել է խիստ նկատողություն (հր. թիվ 50, 05.03.18թ.), իսկ 
ԿՇ 55 ակադեմիական խումբը`  Տեխնոլոգիաների և ճյուղային տնտեսագիտության 
ֆակուլտետի դեկանի կողմից նկատողություն (կարգադրություն թիվ 53-18, 
06.03.2018թ.): 

 
Առաջադիմության ցուցանիշներն ըստ ուսումնական կիսամյակների  

 
2017/18 ուսումնական տարում մասնաճյուղի ուսանողների առաջադիմությունն 

աշնանային կիսամյակում կազմել է 73.66%, գարնանային կիսամյակում՝ 71.39%, իսկ 
միջին տարեկան առաջադիմությունը` 72.57%:  

Աղյուսակներ 2.4-ում բերված են ուսանողների առաջադիմության ցուցանիշներն ըստ 
կիսամյակների և կուրսերի՝ բակալավրի (առկա և հեռակա) կրթական ծրագրերի համար:  
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Քննաշրջանի արդյունքների վերլուծություն 

Աղյուսակ 2.4 
 

 
 
 
 
 
 
 

Մասնագիտությունը, կրթական 
ծրագիրը Կ
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Բակալավրիատ/ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/ 
061105.00.6 Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ 
061105.01.6 Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ 

1 100 100 92.31 100 1 

072401.00.6 Լեռնային գործ և օգտակար 
հանածոների արդյունահանում 
072401.01.6 Լեռնային գործ և օգտակար 
հանածոների արդյունահանում 

1 77.80 100 90.0 100  

071501.00.6 Մետալուրգիա 
071501.01.6 Մետալուրգիա 1 100 100 100 100  

031101.00.6 Տնտեսագիտություն 
031101.01.6 Տնտեսագիտություն 1 100 100 100 100  

Ընդամենը 1 94.29 100 94.87 100 1 
061105.00.6 Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ 
061105.01.6 Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ 

2 73.33 93.3 81.25 93.75 3 

072401.00.6 Լեռնային գործ և օգտակար 
հանածոների արդյունահանում 
072401.01.6 Լեռնային գործ և օգտակար 
հանածոների արդյունահանում 

2 54.55 90.9 58.33 83.3  

071501.00.6 Մետալուրգիա 
071501.01.6 Մետալուրգիա 2 85.71 100 100 100  

031101.00.6 Տնտեսագիտություն 
031101.01.6 Տնտեսագիտություն 2 86.67 100 87.50 100 3 

Ընդամենը 2 75.00 95.82 80.39 94.11 6 
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Աղյուսակ 2.4-ի շարունակություն 

 

 

Մասնագիտությունը, կրթական 
ծրագիրը Կ

ու
րս

ը 

Ձմ
եռ

ա
յի

ն 
քն

նա
շր

ջա
նի

 ա
րդ

յո
ւն

քը
 

(ա
ռա

նց
 վ

եր
ա

հա
նձ

նո
ւմ

նե
րի

) 

Ձմ
եռ

ա
յի

ն 
քն

նա
շր

ջա
նի

 ա
րդ

յո
ւն

քը
 

(վ
եր

ա
հա

նձ
նո

ւմ
նե

րո
վ)

 

Ա
մա

ռա
յի

ն 
քն

նա
շր

ջա
նի

 ա
րդ

յո
ւն

քը
 

(ա
ռա

նց
 վ

եր
ա

հա
նձ

նո
ւմ

նե
րի

) 

Ա
մա

ռա
յի

ն 
քն

նա
շր

ջա
նի

 ա
րդ

յո
ւն

քը
 

(վ
եր

ա
հա

նձ
նո

ւմ
նե

րո
վ)

 

Գ
եր

ա
զա

նց
 ս

ով
որ

ող
նե

րի
 թ

իվ
ը 

Բակալավրիատ/ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/ 
090100 Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ 3 87.50 100 87.5 100 2 

130100 Օգտակար հանածոների 
հետախուզում և մշակում 3 100 100 100 100 1 

150100 Մետալուրգիա և 
նյութագիտություն 3 100 100 100 100  

080600 Ձեռնարկությունների 
տնտեսագիտություն և 
կառավարում/լեռնամետալուրգիական 
ճյուղում 

3 92.31 100 69.23 100  

270100 Շինարարություն, 
շինարարական իրերի և 
կառուցվածքների արտադրություն 

3 100 100 100 100 1 

010400 Ինֆորմատիկա և կիրառական 
մաթեմատիկա 3 100 100 100 100 2 

Ընդամենը 3 94.59 100 86.49 100 6 
090100 Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ 4 100 100 100 100  

130100 Օգտակար հանածոների 
հետախուզում և մշակում 4 83.33 100 100 100  

150100 Մետալուրգիա և 
նյութագիտություն 4 100 100 100 100 1 

080600 Ձեռնարկությունների 
տնտեսագիտություն և 
կառավարում/լեռնամետալուրգիական 
ճյուղում 

4 82.35 100 100 100 6 

270100 Շինարարություն, 
շինարարական իրերի և 
կառուցվածքների արտադրություն 

4 40.0 100 40.0 100  

010400 Ինֆորմատիկա և կիրառական 
մաթեմատիկա 4 100 100 100 100  

Ընդամենը 4 85.71 100 93.88 100 7 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ  86.39 98.81 88.64 98.29 20 
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Աղյուսակ 2.4-ի շարունակություն 

 
 
 
 
 

Մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը 
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Բակալավրիատ/ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/
061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 1 100  50.0   

072401.00.6 Լեռնային գործ և օգտակար
հանածոների արդյունահանում 
072401.01.6 Լեռնային գործ և օգտակար 
հանածոների արդյունահանում 

1 28.57  30.77   

071501.00.6 Մետալուրգիա 
071501.01.6 Մետալուրգիա 1 53.33  46.67   

031101.00.6 Տնտեսագիտություն 
031101.01.6 Տնտեսագիտություն 1 44.44  50.0   

073201.00.6 Շինարարություն 
073201.01.6 Արդյունաբերական և 
քաղաքացիական շինարարություն 

1 83.33  66.67   

072402.00.6 Օգտակար հանածոների
հարստացում 
072402.01.6  Օգտակար հանածոների 
հարստացում 

1 80.0  70.0   

Ընդամենը 1 57.14  50.0   
061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 2 91.67  83.33   

072401.00.6 Լեռնային գործ և օգտակար
հանածոների արդյունահանում 
072401.01.6 Լեռնային գործ և օգտակար 
հանածոների արդյունահանում 

2 75.0  71.43   

071501.00.6 Մետալուրգիա 
071501.01.6 Մետալուրգիա 2 88.89  88.89   

031101.00.6 Տնտեսագիտություն 
031101.01.6 Տնտեսագիտություն 2 61.54  46.15   

073201.00.6 Շինարարություն 
073201.01.6 Արդյունաբերական և 
քաղաքացիական շինարարություն 

2 50.0  40.0   

072402.00.6 Օգտակար հանածոների
հարստացում 
072402.01.6  Օգտակար հանածոների 
հարստացում 

2 85.71  85.71   

Ընդամենը 2 77.19  70.00   
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 Աղյուսակ 2.4-ի շարունակություն 

 
2016/2017 ուստարվա համեմատ 2017/2018 ուստարվա աշնանային կիսամյակում 

3.04%-ով նվազել է ուսանողների ուսման առաջադիմությունը, իսկ գարնանային 
քննաշրջանում աճել է 1.49%-ով: Հաշվետու տարում մասնաճյուղի միջին տարեկան 
առաջադիմության նվազումը (0.96%-ով) պայմանավորված է առկա ուսուցմամբ 
ուսանողների առաջադիմության նվազմամբ:    

Առաջադիմության բարձրացման նպատակով անհրաժեշտ է առավել արդյունավետ 
դարձնել կազմակերպվող ընթացիկ և նախաքննական կոնսուլտացիաները: Մշտապես 

Մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը 
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Բակալավրիատ/ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ/
090100 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 3 83.33  75.0 
130100 Օգտակար հանածոների հետախուզում
և մշակում 3 75.0  62.50   

150100 Մետալուրգիա և նյութագիտություն 3 40.0  60.0 
080600 Ձեռնարկությունների 
տնտեսագիտություն և 
կառավարում/լեռնամետալուրգիական ճյուղում 

3 88.67  53.33   

270100 Շինարարություն, շինարարական իրերի
և կառուցվածքների արտադրություն 3 66.67  100   

190300 Փոխադրումների և ճանապարհային
երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 3 25.0  25.0   

Ընդամենը 3 72.34  60.87   
090100 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 4 75.0  75.0 
130100 Օգտակար հանածոների հետախուզում
և մշակում 4 35.71  50.0   

150100 Մետալուրգիա և նյութագիտություն 4 100  66.67 
080600 Ձեռնարկությունների 
տնտեսագիտություն և 
կառավարում/լեռնամետալուրգիական ճյուղում 

4 57.89  47.37   

190300 Փոխադրումների և ճանապարհային
երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 4 33.33  20.0   

Ընդամենը 4 52.17  48.89 
130100 Օգտակար հանածոների հետախուզում
և մշակում 5 75.0     

150100 Մետալուրգիա և նյութագիտություն 5 100   
080600 Ձեռնարկությունների 
տնտեսագիտություն և 
կառավարում/լեռնամետալուրգիական ճյուղում 

5 65.0     

270100 Շինարարություն, շինարարական իրերի
և կառուցվածքների արտադրություն 5 57.14     

Ընդամենը 5 70.00     
Ընդամենը հեռակա ուսուցմամբ 65.38  57.53 



 36

ուշադրության կենտրոնում պահել գործնական և լաբորատոր պարապմունքների 
անկացման որակը:  

Ավարտական աշխատանքների պաշտպանություններն անցել են պատշաճ 
մակարդակով: Թեմաներն արդիական էին, պաշտպանության ժամանակ ուսանողները 
ցուցաբերել են տեսական և պրակտիկ մասնագիտական գիտելիքների բարձր 
մակարդակ:  

Մասնագետների պատրաստման որակի հետագա բարելավման ուղղությամբ 
առաջարկվել է ավարտական թեմաների շրջանակը դարձնել ավելի կոնկրետ, նվազեցնել 
ավարտական աշխատանքների ծավալը:  

Ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքների վերլուծությունը 
ներկայացված է աղյուսակներ 2.5-ում և 2.6-ում: 

 
 

 



 
 

ԱԱղղյյոոււսսաակկ  22..55  
  

22001177//22001188    ոոււսսոոււմմննաակկաանն  տտաարրվվաա  աավվաարրտտաակկաանն  աաշշխխաատտաաննքքննեերրիի  պպաաշշտտպպաաննոոււթթյյաանն  աարրդդյյոոււննքքննեերրիի  վվեերրլլոոււծծոոււթթյյոոււնն  
 

Առկա ուսուցում 
 
 
 

Մասնագիտություն, կրթական ծրագիր ՈՒսանող-
ների թիվը 

Գերազանց   
գնահատված-

ների թիվը 

Լավ գնահատ-
վածների թիվը 

Բավարար 
գնահատ-
վածների 

թիվը 

Անբավարար 
գնահատված-

ների թիվը, 
(չն/չթ) 

1 2 3 4 5 6 

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա 4 3 1 - - 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Մասնագիտացում՝  «Ինֆորմացիայի մշակման և 
կազմակերպչական կառավարման ավտոմատացված 

համակարգեր» 

14 7 7 - - 

Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում 
Մասնագիտացում՝ «Օգտակար հանածոների հարստացում» 6 4 1 1 - 

Մետալուրգիա և նյութագիտություն
 Մասնագիտացում` «Գունավոր մետաղների մետալուրգիա» 3 2 1 - - 

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում
/լեռնամետալուրգիայի ճյուղում/ 17 9 8 - - 

Շինարարություն, շինարարական իրերի և
կառուցվածքների արտադրություն 5 2 2 1 - 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 49 27 20 2 - 
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ԱԱղղյյոոււսսաակկ  22..66  
  

22001177//22001188    ոոււսսոոււմմննաակկաանն  տտաարրվվաա  աավվաարրտտաակկաանն  աաշշխխաատտաաննքքննեերրիի  պպաաշշտտպպաաննոոււթթյյաանն  աարրդդյյոոււննքքննեերրիի  վվեերրլլոոււծծոոււթթյյոոււնն  
 

Հեռակա ուսուցում 
 

Մասնագիտություն, կրթական ծրագիր ՈՒսանող-
ների թիվը 

Գերազանց   
գնահատված-

ների թիվը 

Լավ 
գնահատ-
վածների 

թիվը 

Բավարար 
գնահատ-
վածների 

թիվը 

Անբավարար 
գնահատված-

ների թիվը, 
(չն/չթ) 

1 2 3 4 5 6 

Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում
Մասնագիտացում՝ «Բաց հանքային աշխատանքներ» 8 1 3 4 - 

Մետալուրգիա և նյութագիտություն
Մասնագիտացում` «Գունավոր մետաղների մետալուրգիա» 5 1 2 2 - 

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում
/լեռնամետալուրգիայի ճյուղում/ 20 8 8 4 - 

Շինարարություն, շինարարական իրերի և
կառուցվածքների արտադրություն 7 - 3 4 - 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 40 10 16 14 - 
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ՄՄաասսննաաճճյյոոււղղիի  շշրրջջաաննաավվաարրտտննեերրըը  
 
2017/18 ուսումնական տարում բակալավրի կրթական ծրագրով ուսուցման 

ավարտական կուրսերի 89 ուսանողներ մասնակցել են ավարտական աշխատանքների 
պաշտպանությանը: Մասնաճյուղը տվել է 89 շրջանավարտ, որոնցից 10-ը ստացել են 
գերազանցության դիպլոմ: Մագիստրատուրայում ուսումը շարունակում է 15 
շրջանավարտ:  

Աղյուսակ 2.7-ում բերված է շրջանավարտների վերաբերյալ տեղեկատվությունը 
հնգամյա կտրվածքով, իսկ աղյուսակ 2.8-ում ներկայացված են 2017/18 ուսումնական 
տարվա շրջանավարտներն՝ ըստ կրթական ծրագրերի և  մասնագիտությունների: Իսկ 
աղյուսակ 2.9-ում ներկայացված է շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման 
վերլուծությունը: 

 
ԱԱղղյյոոււսսաակկ  22..77  

Կրթական ծրագիրը 
Ուսումնական տարի 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 
Բակալավրի կրթական ծրագիր,  

ընդհանուր (վճարովի) 78 (65) 49 (46) 104 (87) 88(71) 89(73) 

Միջին մասնագիտական կրթական 
ծրագիր, ընդհանուր (վճարովի) - 9 (9) 6 (2) - - 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ,  
ընդհանուր (վճարովի) 78 (65) 58 (55) 110 (89) 88(71) 89(73) 

 
    
 

 ԱԱղղյյոոււսսաակկ  22..88  

Դասիչը Մասնագիտությունը 

Շրջանավարտ-
ների թիվը 

Ստացել են գերազ.
դիպլոմ 

առկա հեռակա առկա հեռակա 

Բակալավրի կրթական ծրագիր 
090100 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 14 - 4 - 

080600 
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն 
և կառավարում /լեռնամետալուրգիական  
ճյուղում/ 

17 20 4 - 

010400 
Ինֆորմատիկա և կիրառական 
մաթեմատիկա 

4 - 2 - 

130100 
Օգտակար հանածոների հետախուզում և 
մշակում 6 8  - 

150100 Մետալուրգիա և նյութագիտություն 3 5  - 

270100 
Շինարարություն, շին. իրերի և 
կառուցվածքների արտադրություն 5 7  - 

Ընդամենը 89 10 
 

 



ԱԱղղյյոոււսսաակկ  22..99  
ՇՇրրջջաաննաավվաարրտտննեերրիի  աաշշխխաատտաաննքքիի  տտեեղղաավվոորրմմաանն  վվեերրլլոոււծծոոււթթյյոոււնն  

Մասնագիտություն, կրթական ծրագիր Շրջանավարտ-
ների թիվը 

Աշխատանքի 
ընդունված-
ների թիվը 

Նրանցից 
մասնագիտութ-

յամբ աշխա-
տողների թիվը 

ՈՒսումը 
շարունակո
ղների թիվը 

Ոչ 
մասնագի-
տությամբ 
աշխատող-
ների թիվը 

Բակալավրիատ 
ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 14 9 1 5 8 
Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և 
կառավարում /լեռնամետալուրգիական  ճյուղում/ 17 9 6 7 3 

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա 4 2 1 2 1 
Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում 6 2 1  1 
Մետալուրգիա և նյութագիտություն 3 2 1 1 1 
Շինարարություն, շին. իրերի և կառուցվածքների 
արտադրություն 5 2 - - 2 

Ընդամենը 49 26 10 15 16 
ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ 

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և 
կառավարում /լեռնամետալուրգիական  ճյուղում/ 20 11 6 - 5 

Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում 8 7 7 -  
Մետալուրգիա և նյութագիտություն 5 4 1 - 2 
Շինարարություն, շին. իրերի և կառուցվածքների 
արտադրություն 7 7 5 - 2 

Ընդամենը 40 28 19 - 9 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 89 54 29 15 25 
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ՆՊԱՏԱԿ 3 
 

ՄՐՑՈՒՆԱԿ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՄԲ  
 
ԽՆԴԻՐ 3.1. Ապահովել մասնաճյուղում կատարվող գիտական աշխատանքների 

ծավալի կայուն աճն ու արդյունավետության բարձրացումը, փորձարարական բազայի 
ու ինֆորմացիոն ապահովման զարգացումն ու բարելավումը, մասնաճյուղի 
դասախոսների և ուսանողների առավելագույն ներգրավումը գիտահետազոտական 
նախագծերում ու աշխատանքներում: 

 
 2017/18 ուստարում իրականացվել է մասնաճյուղի գիտահետազոտական ոլորտի 

նյութատեխնիկական բազայի առկա վիճակի վերլուծություն, ստեղծվել է 
համապատասխան տվյալների շտեմարան և կատարված վերլուծության հիման վրա 
մշակվել է մասնաճյուղի գիտական հենքի փուլային բարելավման և արդիականացման, 
գիտական ներուժի զարգացման 2017-2021 թթ․ հեռանկարային պլանները` ելնելով 
դասախոսական կադրերի պահանջարկից և արտադրության գիտատեխնիկական 
առաջընթացի պահանջմունքներից:  

 2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ից 21-ը մասնաճյուղում տեղի կունենա 
«Հանքարդյունաբերության արդիական հիմնախնդիրները» խորագրով գիտաժողով` 
նվիրված Պոլիտեխնիկի հիմնադրման 85 ամյակին և Կապանի մասնաճյուղի 
հիմնադրման 20 ամյակին, որը կնպաստի մասնաճյուղում գիտական ներուժի 
ակտիվացմանը: 

 Հաշվետու տարում մշակվել ու մասնաճյուղի ՏՏ Ի և ԱՀ ամբիոնում փորձարկվել 
է պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատանքի արդյունավետության գնահատման 
ՀԱՊՀ-ում ընդունված վարկանիշային համակարգը, որտեղ կարևորվում են  
դասախոսների մասնակցությունը հետազոտական աշխատանքներին, ինչպես նաև՝ 
մագիստրանտների և ասպիրանտների գիտական ղեկավարության հանգամանքը: 

 Մասնաճյուղի գիտական խորհուրդը որոշում է ընդունել նյութապես խրախուսել 
«Scopus» և «Web of Science» շտեմարաններում ընդգրկված, բարձր վարկանիշ և 
ազդեցության գործակից ունեցող միջազգային հեղինակավոր պարբերականներում 
գիտական հոդվածներ հրատարակած, միջազգային գիտաժողովներին մասնակցած 
մասնաճյուղի աշխատակիցներին: 

 Մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հաշվետու տարում ստացել է 
անհրաժեշտ տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն նախագծերի որոնման 
և հայտերի մշակման աշխատանքներում:  

 Հետևողական աշխատանքներ են կատարվել նաև գիտական ու նորարարական 
հետազոտությունների արդյունավետ և արդիական տեղեկատվական հենքի ապահովման 
ուղղությամբ. 

 բարելավվել է Wi -Fi կապը (ինտերնետային կապի թողունակությունը`  25 Մբ/վրկ), 
 գիտական հետազոտությունների համար հատկացված է 14 քոմփյութեր, 
 ձեռք բերված 64 բիթանի 5 քոմփյութերները հնարավորություն են ընձեռում 
իրականացնել գիտահետազոտական աշխատանքներ արդիական ծրագրային 
միջոցների կիրառությամբ: 

 Գիտական ծրագրերում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները  օգտագործվում են  
հետևյալ նպատակներով. 

 SPSS, MAPLE, LabVIEW, GPSS, TORA, AnyLogic և այլ ծրագրային միջոցների 
կիրառումը տվյալների վիճակագրական մշակման, մաթեմատիկական 
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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 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 շտեմարաններից, ինչպես նաև՝ ՀԱՊՀ-ի հետ 
համագործակցող գիտական կազմակերպությունների քոմփյութերային 
կլաստերներից:  

 Մասնաճյուղում երիտասարդ գիտական կադրերի ներգրավման կարևորագույն 
նախադրյալը դասախոսական կազմի աշխատավարձերի շարունակական բարձրացումն 
է, ինչը դեռևս չի հաջողվում իրականացնել: Անհրաժեշտ է նաև մշակել և ներդնել 
մեխանիզմներ՝ գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավված դասախոսների և 
երիտասարդ գիտական կադրեր պատրաստող գիտական ղեկավարների խրախուսման 
համար: 

 Հաշվետու տարում աշխատանքներ են տարվել մասնաճյուղի մետալուրգիական 
լաբորատորիայի հիմքի վրա գիտական հետազոտությունների փորձարարական բազա 
ստեղծելու ուղղությամբ:  

 2017/2018 ուստարում ֆինանսավորվող գիտահետազոտական նախագծերի 
(պետբյուջետային թեմատիկ, բազային լաբորատորիաների և այլն) ու դրամաշնորհների 
մրցույթներին մասնաճյուղից ներկայացվել է երկու հայտ:  
  Հայտ է ներկայացվել նաև ԶՊՄԿ-ի ֆինանսավորմամբ մասնաճյուղում 
հետազոտական լաբորատորիայի ստեղծման համար: 
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ԽՆԴԻՐՆԵՐ 3.2. Ապահովել մասնաճյուղ-արդյունաբերություն հետազոտական 
համագործակցության համակողմանի զարգացումը, գիտական հետազոտությունների 
արդյունքների պատշաճ հրապարակայնացումը, դրանց առևտրայնացմանն ուղղված 
մարքեթինգային միջոցառումների իրականացումը: 

 
 Մասնաճյուղի ամբիոններին դեռևս չի հաջողվել գործընկեր ձեռնարկությունների  

հետ հաստատել ակտիվ հետազոտական կապեր և իրականացնել համատեղ 
հետազոտություններ: Դրան խոչընդոտում են ամբիոնների գիտական որակյալ ներուժի 
սակավությունը և գործընկեր ձեռնարկությունների ցածր շահագրգռվածությունը:  

 Աշխատանքներ են տարվել «ԶՊՄԿ» ՓԲԸ-ի ֆինանսավորմամբ 2012-2015 թթ. 
իրականացված թիվ 01/-Գ/2010 գիտահետազոտական նախագծի արդյունքների 
ներդրման և առևտրայնացման ուղղությամբ: ԶՊՄԿ-ի նոր ղեկավարությունը 
ֆինանսական պայմանների բարելավման պարագայում չի բացառում 
տնտպայմանագրային նոր գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման 
հնարավորությունը:  

 Արտադրական ձեռնարկություններից հետազոտական պատվերներ ստանալու 
նպատակով մասնաճյուղի ղեկավարությունը փորձում է համակողմանի, այդ թվում 
գիտահետազոտական, համագործակցության պայմանագրեր կնքել գործընկեր 
ձեռնարկությունների հետ, ինչը դեռևս սպասված արդյունքներ չի տալիս: 

 Մասնաճյուղում կատարվող հետազոտությունների արդյունքները պարբերաբար 
քննարկվում են ամբիոնների սեմինարներում ու պատշաճ ներկայացվում համալսարանի 
տարեկան գիտաժողովներում` նպաստելով հետազոտությունների հրապարակայ-
նացմանը: Խրախուսվում է գիտական հոդվածների հրատարակումը միջազգային բարձր 
վարկանիշ և ազդեցության գործակից ունեցող միջազգային հեղինակավոր 
պարբերականներում։  
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Տեղեկատվություն 2017/18 ուսումնական տարում մասնաճյուղի 
գիտահետազոտական գործունեության վերաբերյալ  

 
 

1. Բազային և այլ բնույթի գիտահետազոտական լաբորատորիաներ - չկան 
 
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 
 
5. Հաշվետու ժամանակում հրատարակված գիտական աշխատություններ.  

 
2017/18 ուսումնական տարում հրատարակվել է 16 հոդված, գիտաժողովներում 

զեկուցվել 9 աշխատանք և արտոնագրվել 1 գյուտ: 
  

ԱԱղղյյոոււսսաակկ  33..11  
Հ/Հ  Հեղինակ Պահանջվող տվյալները 

1 2 3 4 
1 Մենագրություն - - 

2 Հոդված (Ա.Ա.Հ.) Վերնագիրը, պարբերականը, համարը, էջերը, վայրը 

2.1 

 

Баласанян С.Ш.  
Геворгян Э.М. 

Имитационная модель для оптимизации реагентного  
режима флотации медно-молибденовой руды с учетом 
случайных факторов, Вестник НПУА: Сборник научных 

статей, часть 1, с. 135-146, Ереван, НПУА, 2018г. 

2.2 Петросян Л.Н. 

Влияние нетепловогомилимерового электомагнитного 
излучения на термостабильность ДНК опухоли саркомы 45, 

Биологический журнал армении, т. LXX, 1, էջ. 90-94, 
Ереван, НАН РА, 2018г. 

2.3 

 
Պետրոսյան Լ.Ն. 
Մովսիսյան Ն.Գ. 

Համաչափության սկզբունքը և դրա մի քանի 
կիրառությունները ֆիզիկայի խնդիրներում, Բնագետ, № 3, 

էջ. 37-44, Երևան, ԵՊՀ, 2017թ. 

2.4 
Կոստանդյան 

Ա.Ռ. 
Գալստյան Ա.Ա. 

Ներդրումային ռեսուրսների գների կայունության որոշման 
մոտեցումները, Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա,  № 209-210, էջ. 

125-128, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, 2018թ. 

2.5 Margaryan Ch.A. 

On Future Engineers’ Communicative Capability Extension 
Through Training Secondary Texts Creation, The European 

Proceedings of Social and Behavioural Sciences /Web of 
Science/, Future Academy, XXXIX- WUT-2018, Pages 123-130, 

England 

2.6 Маркарян К.А. 

Стилистическая значимость применения лингвистических 
единиц для передачи научной информации в конкретных 

коммуникативных условиях, Լրաբեր:  Գիտական 
հոդվածների ժողովածու, մաս 3, էջ. 986-991, Երևան, 

ՀԱՊՀ, Ճարտարագետ, 2018թ.                     
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ԱԱղղյյոոււսսաակկ  33..11--իի  շշաարրոոււննաակկոոււթթյյոոււնն  
  

1 2 3 4 

2.7 

 

Գալստյան Գ.Վ. 

Գիտության զարգացման տրամաբանությունը և
հարացույցների հաջորդափոխության երևույթը, Լրաբեր: 
Գիտական հոդվածների ժողովածու, մաս3, էջ. 916-922, 

Երևան, ՀԱՊՀ, Ճարտարագետ, 2018թ. 

2.8 

 

Григорян А.Ж. 

Контактная задача для упругой составной ортотропной 
полуплоскости с межфазной трещиной, Сборник научных 
трудов 5-ой международной конференции, Актуальные 
проблемы механики сплошной среды, с. 67-68, Ереван, 

Институт механики НАН РА, 2018г.  

2.9 

 Մարտիրոսյան 
Վ. 

Շմավոնյան Մ. 
 

Արտադրական խարամներում պարունակվող օքսիդների 
կայունության և դրանցից ստացված համաձուլվածքի 

միկրոկառուցվածքի հետազոտումը, ՀՃԱ լրաբեր, Հ. 14, № 
4 , էջ. 593-597, Երևան, ՀՃԱ, 2017թ. 

2.10 
 

Գևորգյան Հ. Մ. 
Պղնձամոլիբդենային հանքաքարի բնութագրերի

ձևավորման նմանակային մոդել, ՀՃԱ լրաբեր, Հ.14,       
№ 3, էջ 478-481, Երևան, ՀՃԱ, 2017թ. 

2.11 

 Ավագյան Թ.Ռ. 
Եղիազարյան 

Լ.Գ. 
Հայրապետյան 

Ս.Ս. 

Մոլիբդենային խտանյութերի բովման և տարրալուծման 
գործընթացների ուսումնասիրումը, Լրաբեր: Գիտական 
հոդվածների ժողովածու, մաս 2, էջ. 525-530, Երևան, 

ՀԱՊՀ, Ճարտարագետ, 2018թ. 

2.12 

 

Ավագյան Հ.Վ. 
Զաքարյան Հ.Ա. 

Սուլֆիդացման եղանակով պղնձի օքսիդացած
հանքանյութերի վերամշակման մեթոդների 

վերլուծությունը, Լրաբեր: Գիտական հոդվածների 
ժողովածու, մաս 2, էջ. 515-524,  

Երևան, ՀԱՊՀ, Ճարտարագետ, 2018թ. 

2.13 

 

Авагян А.В. 
Термодиномическое обоснование процесса сульфидации 

окисленных медных минералов Техутского рудника, Բանբեր 
ՀԱՊՀ-ի , մաս 1, էջ 9-17, Երևան, ՀԱՊՀ, 2018թ.  

2.14 

 
Манукян Л. А.,  
Баласанян Л. С. 

Особенности гравитационного перепуска руды рудоскатами 
по ослабленному борту нагорного карьера,  Вестник НПУА:  

№ 1, с. 77-83, Ереван, НПУА, 2018г. 

2.15 

 Եղիազարյան 
Լ.Գ. 

Ղուկասյան Վ.Ս. 

Բացահանքում նոր տեխնիկայի օգտագործման
արդյունավետության որոշումը («ԶՊՄԿ» ՓԲԸ օրինակով), 
Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, № 203-204, էջ. 34-36, Երևան, 

ՀՀ ԳԱԱ, 2017թ. 

2.16 

 

Եղիազարյան Լ.Գ. 
Ավագյան Թ.Ռ. 

Ներդրումային ռիսկի ազդեցությունը
լեռնամետալուրգիական ձեռնարկության 
շահութաբերության վրա («Զանգեզուրի 

պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-Ի օրինակով), 
Լրաբեր: Գիտական հոդվածների ժողովածու, մաս 2, էջ. 

603-609, Երևան, ՀԱՊՀ, Ճարտարագետ, 2018թ. 

3 
Զեկուցումներ 
գիտաժողով-

ներում 
(Ա.Ա.Հ.) Վերնագիրը, անցկացման վայրը, ժամկետը, զեկույցի ձևը 

3.1  
Баласанян С.Ш. 
Геворгян  Э.М. 

Автоматизированная система принятия решений по 
реконфигурации структуры технологической системы 

измельчения руды, Ереван, НПУА, 20-24 ноября 2017г., 
устный доклад 
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ԱԱղղյյոոււսսաակկ  33..11--իի  շշաարրոոււննաակկոոււթթյյոոււնն  
 

1 2 3 4 

3.2  Մարգարյան Ք.Ա. 

Стилистическая значимость применения лингвистических 
единиц для передачи научной информации в конкретных 
коммуникативных условиях, Ереван, НПУА, 20-24 ноября 

2017г., устный доклад 

3.3  

 
 

Մարգարյան Ք.Ա. 

К вопросу о расширении коммуникативной возможности 
будущих инженеров посредством обучения созданию 

вторичных текстов, РФ, Челябинск, 20 апреля, 2018г., 
заочный доклад  

3.4  Գալստյան Գ.Վ. 
Գիտության զարգացման տրամաբանությունը և
հարացույցների հաջորդափոխության երևույթը,  

Երևան, ՀԱՊՀ, , 2017թ. նոյեմբերի 20-24, բանավոր զեկույց 

3.5  

Ավագյան Թ.Ռ. 
Եղիազարյան Լ.Գ. 

Հայրապետյան 
Ս.Ս.

Մոլիբդենային խտանյութերի բովման և տարրալուծման 
գործընթացների ուսումնասիրումը,  Երևան, ՀԱՊՀ, 2017թ. 

նոյեմբերի 20-24, բանավոր զեկույց 

3.6  
Ավագյան Հ.Վ. 

Զաքարյան Հ.Ա. 

Սուլֆիդացման եղանակով պղնձի օքսիդացած  
հանքանյութերի վերամշակման մեթոդների 

վերլուծությունը, Երևան, ՀԱՊՀ, 2017թ. նոյեմբերի 20-24, 
բանավոր զեկույց 

3.7  Авагян А.В. 
Термодиномическое обоснование процесса сульфидации 

окисленных медных минералов Техутского рудника, Ереван, 
НПУА, 20-24 ноября 2017г., устный доклад 

3.8  
Մանուկյան Լ.Ա. 

Բալասանյան Լ.Ս. 

Լեռնային բացահանքի  թուլացած կողով հանքաքարի
գրավիտացիոն եղանակով թողանցման 

առանձնահատկությունները, Երևան, ՀԱՊՀ, 2017թ. 
նոյեմբերի 20-24, բանավոր զեկույց 

3.9 

 

Եղիազարյան Լ.Գ. 
Ավագյան Թ.Ռ. 

Ներդրումային ռիսկի ազդեցությունը
լեռնամետալուրգիական ձեռնարկության 
շահութաբերության վրա («Զանգեզուրի 

պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-Ի օրինակով), 
Երևան, ՀԱՊՀ, 2017թ. նոյեմբերի 20-24, բանավոր զեկույց  

4 Գյուտերի 
արտոնագրերը (Ա.Ա.Հ.) Անվանումը, երկիրը,  հրապարակման ելքային տվյալները 

4.1  

Արզումանյան Ս.Ս, 
Մանուկյան Լ.Ա., 

Բալասանյան Լ.Ս., 
Ղազարյան Գ.Հ. 

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի բաց մշակման  
եղանակ, ՀՀ, «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ,  

2017թ,. Արտոնագիր  № 3137A, 

 
6. Գիտական գործուղումներ – չկան  
 
7. Մասնակցությունը գիտական մրցույթներին - չկա   
 
8. Մասնագիտական խորհուրդներում աշխատակիցների ներգրավվածությունը. 
 

ԱԱղղյյոոււսսաակկ  33..22  
Աշխատակիցը 

(ա.ա.հ.) 
Գիտական 
աստիճանը 

Մասնագիտական 
խորհուրդը  

Մասնագիտությունների 
թվանիշերը խորհրդում 

Բալասանյան  
Սեյրան Շամիրի  

տեխն. գիտ. 
դոկտոր 

Կառավարման և
ավտոմատացման-032 Ե.13.02 

Ավագյան Թամարա 
Ռոբերտի 

տեխն. գիտ. 
թեկնածու 

Մետալուրգիայի և 
նյութագիտության-031 Ե.16.02 
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9. Ասպիրանտները, հայցորդները. 
 

Հաշվետու տարում չորս աշխատակիցներ հանդիսանում են ՀԱՊՀ Երևանի 
կրթահամալիրի և ԵՊԼՀ հայցորդներ. 

ԱԱղղյյոոււսսաակկ  33..33  

Ասպիրանտ/հայցորդ 
(ա.ա.հ.) 

Ուսուցման ձևը (առկա, 
հեռակա ասպ., հայցորդ), 

կուրսը 

Գիտական ղեկավարը 
(ա.ա.հ., գիտ. աստիճան) 

Մարգարյան Քրիստինա Արայի հայցորդ, 5-րդ տարի Առաքելյան Նեկտար 
Կամսարի, մ.գ. թեկնածու 

Բալասանյան Լուսինե Սուրիկի հայցորդ, 3-րդ տարի Մանուկյան Լևոն Անդրանիկի, 
տ.գ. դոկտոր 

Մովսիսյան Նունե Գագիկի հայցորդ, 2-րդ տարի Պետրոսյան Լեռնիկ 
Նահապետի, մ. գ. դոկտոր 

Ավագյան Հասմիկ Վարդանի հայցորդ, 2-րդ տարի Աղբալյան Սուրեն Գևորգի,  
տ.գ. դոկտոր 

 
10. Հաշվետու  տարում ավարտած ասպիրանտներ – չկան  
 
11. Հաշվետու տարում պաշտպանած ատենախոսությունները – չկան 
 
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 -  22 (հիմնական կազմի՝  46,8%-ը): 
  
 14. Գիտական սարքավորումները. առկայությունը, ընդհանուր տեխնիկական 
վիճակը, ձեռքբերման անհրաժեշտությունն ու հնարավորությունները 
  
 «Մետալուրգիայի և նյութագիտության», «Ընդերքաբանության և շինարարության», 
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ինֆորմատիկայի և ավտոմատացված 
համակարգերի» ամբիոններում առկա գիտական սարքավորումների և գիտական 
նպատակներով օգտագործվող քոմփյութերների ընդհանուր տեխնիկական վիճակը 
բավարար է: 

 
15. Ստորաբաժանման գիտական գործունեության վերաբերյալ 

մեկնաբանություններ, առաջարկություններ  

ՏՏ Ի և ԱՀ ամբիոնում իրականացվում են «Բարդ տեխնոլոգիական համակարգերի 
մոդելավորում և կառավարում» ու «Հանքաքարի մանրացման համակարգի կառուցվածքի 
վերափոխման վերաբերյալ վճիռների կայացման քոմփյութերային մոդելի մշակում» 
գիտահետազոտական թեմաները: 
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Մ և Ն ամբիոնում իրականացվում են գիտահետազոտական աշխատանքներ՝ 
«Մոլիբդենային խտանյութերի վերամշակման էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիայի 
մշակումը» և «Մեխանաքիմիական ակտիվացմամբ պղնձի օքսիդացած հանքանյութերի 
սուլֆիդացման և խտանյութի ստացման  տեխնոլոգիայի մշակումը» թեմաներով: 

Ը և Շ ամբիոնում իրականացվում է գիտահետազոտական աշխատանք՝ 
«Տեկտոնական խախտումներով թուլացած կողով լեռնային բացահանքում հանքաքարի 
տեղափոխման ռացիոնալ տեխնոլոգիայի մշակումը» թեմայով: 

ՃՏ և Կ ամբիոնում իրականացվում է հետազոտական աշխատանք՝ «Բացահանքի 
արտադրական գործընթացների օպտիմալ պարամետրերի լավարկում» թեմայով: 

Մ և ԲԱ ամբիոնի աշխատակիցները գիտական գործունեություն են իրականացնում 
հետևյալ ուղղություններով. Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական 
վիճակագրություն, Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա, Շինարարական 
մեխանիկա, Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա: 

ՀԱ և Մ ամբիոնի աշխատակիցների գիտական գործունեությունն ընդգրկում է 
հետևյալ ուղղությունները. Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա, 
Փիլիսոփայություն: 

Մասնաճյուղի գիտահետազոտական գործունեության արդյունավետությունը 
բարձրացնելու նպատակով անհրաժեշտ է.  

 ընդլայնել գիտական լաբորատորիաների քանակը,  ձեռք բերել ավելի 
ժամանակակից սարքավորումներ և նյութեր, 

 մասնակցություն ունենալ ֆինանսավորվող, տնտպայմանագրային թեմաներին, 
 հետևողական աշխատանքներ տանել մասնաճյուղում գործող 

«Ճարտարագիտական լաբորատորիայում» հետազոտական խմբերի ձևավորման, 
ֆինանսավորվող գիտական նախագծերի մրցույթներին մասնակցության ապահովման, 
ինչպես նաև՝ գործընկեր ձեռնարկությունների ֆինանսավորվող հետազոտական 
աշխատանքների կատարման ուղղություններով,  

 մշակել և մասնաճյուղում ներդնել մեխանիզմներ՝ գիտահետազոտական 
աշխատանքներ կատարող դասախոսներին նյութապես խրախուսելու համար, 

 ուսանողության շրջանում գիտության նկատմամբ հետաքրքրության խթանման 
նպատակով, հնարավորության դեպքում, ուսանողներին ընդգրկել հետազոտական 
աշխատանքներում, կազմակերպել ուսանողական գիտական սեմինարներ և 
գիտաժողովներ:  
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Ն Պ Ա Տ Ա Կ   4 
ՆՈՐԱՑՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 
 

ԽՆԴԻՐ 4.1 Վերանայել և կատարելագործել մասնաճյուղի կազմակերպական 
կառուցվածքը՝ ապահովել անցումը գիտակրթական կազմակերպման 
ինստիտուտային կառուցվածքին: 
 

Անցում կազմակերպական նոր կառուցվածքի 
 

2018/2019 ուսումնական տարում մասնաճյուղը նպատակադրված է անցնել նոր 
կազմակերպական կառուցվածքի, այդ նպատակով կուսումնասիրվի ՀԱՊՀ երևանյան 
կրթահամալիրի, Գյումրու և Վանաձորի մասնաճյուղերի նոր կառուցվածքի ձևավորման 
փորձը ու, դրանից ելնելով, կմշակվի ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի նոր կառուցվածքը: 

 
ԽՆԴԻՐ 4.2. Կատարելագործել և արդիականացնել մասնաճյուղի կառավարման 

համակարգը՝ բարելավելով նրա ինֆորմացիոն ապահովումը, արդյունավետությունը 
և իրավական բազան՝ հիմնադրամի մասնաճյուղի իրավական կարգավիճակի 
առանձնահատկությունների հաշվառմամբ: 

 

Մասնաճյուղի կառավարման մարմինների գործունեությունը 
 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում կանոնավոր կերպով գործել են մասնաճյուղի 
կառավարման բոլոր մարմինները:  

Գիտական խորհուդը 2017/18 ուսումնական տարում գումարել է 12 նիստ, որոնցում 
ընդհանուր առմամբ ընդունվել է 56 որոշում: 

Տնօրինությունը նիստեր է գումարել՝ համաձայն նախօրոք հաստատված 
աշխատանքային պլանի, որով ուղղորդվել է մասնաճյուղի ընթացիկ գործունեությունը: 
Ըստ անհրաժեշտության՝ գումարվել են նաև արտահերթ նիստեր: 2017/18 ուսումնական 
տարում ընդհանուր առմամբ գումարվել է 21 նիստ, ընդունվել՝ 111 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 է մասնաճյուղի՝ 2017/2018 ուսումնական տարվա աշխատանքային 
պլանը (հաստատվել է մասնաճյուղի գիտական խորհրդի 2017թ. հոկտեմբերի 7-ի 
նիստում): Պարբերաբար տնօրինության նիստերում քննարկվել և գնահատվել է 
վերոնշյալ պլանների կատարման ընթացքը, վերլուծվել թերացումների պատճառները և 
ձեռնարկվել աշխատանքների բարելավմանն ուղղված համապատասխան 
միջոցառումներ: 

Կառավարման համակարգի ինֆորմացիոն և իրավական-նորմատիվային բազայի 
ապահովման 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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ՆՊԱՏԱԿ 5  
ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԲԱՐԵԼԱՎՎՈՂ ՆԵՐՈՒԺ, ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 
 

ԽՆԴԻՐ 5.1. Բարելավել և համալրել մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական 
կազմը՝ կրթության որակի շարունակաբար աճող պահանջներին և ժամանակակից 
հետազոտական համալսարանի չափանիշներին համահունչ, բարելավել 
հաստիքացուցակների ձևավորման գործընթացը և բարձրացնել հաստիքների 
օգտագործման արդյունավետությունը: 

 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմ 

2017 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ հիմնական դասախոսական կազմում 
ընգրկված էր 35, իսկ լրիվ դասախոսական կազմում` 66 դասախոս, որոնցից 19-ը՝ 
ժամավճարային հիմունքներով: Հիմնական կազմում գիտական աստիճան ունեին 40%-ը, 
իսկ լրիվ կազմում՝ 40,9%-ը (ներառյալ ժամավճարային հիմունքներով ձևակերպվածները): 
Հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմը ձևակերպված էր աշխատանքային 
պայմանագրով (առանց մրցույթի): 

Հաշվետու տարում պրոֆեսորադասախոսական հիմնական կազմի 2 աշխատակից 
ստացել են դոցենտի գիտական կոչում:  

2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ հիմնական դասախոսական կազմում 
ընգրկված է 34, իսկ լրիվ դասախոսական կազմում` 58 դասախոս, որոնցից 18-ը՝ 
ժամավճարային հիմունքներով: Հիմնական կազմում գիտական աստիճան ունեն 38,2%-ը, 
իսկ լրիվ կազմում՝ 43,1%-ը (ներառյալ ժամավճարային հիմունքներով ձևակերպվածները): 
Հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմը ձևակերպված է աշխատանքային 
պայմանագրով (առանց մրցույթի): 

Հաշվի առնելով, որ դեռևս աստիճանակիր դասախոսների հաշվեկշիռը չի 
գերազանցում 50%-ը, անհրաժեշտ է լուրջ ուշադրություն դարձնել գիտական կադրերով  
(հատկապես` երիտասարդ) դասախոսական կազմի  համալրման և սեփական գիտական 
կադրերի պատրաստման խնդրներին` ակտիվորեն օգտագործելով նաև հայցորդության 
համակարգի ընձեռած հնարավորությունները  (2017/2018 ուսումնական տարում հայցորդ 
էին  մասնաճյուղի 4 դասախոս):  

2017/2018 ուստարում ուսումնական գործընթացում ընդգրկվեցին գիտական 
աստիճան և կոչում ունեցող ՀԱՊՀ երևանյան կրթահամալիրի 9 դասախոս (դիպլոմային 
աշխատանքի ղեկավարում և դասընթացների վարում՝ 1, դիպլոմային աշխատանքի 
ղեկավարում` 5, հեռավար դասախոսությունների վարում՝ 3), ևս 1 դոկտոր, պրոֆեսոր՝ 
ՃՇՀԱՀ-ից (դիպլոմային աշխատանքի ղեկավարում):   

2018/2019 ուստարում ուսումնական գործընթացում ընդգրկվեցին գիտական 
աստիճան և կոչում ունեցող ՀԱՊՀ երևանյան կրթահամալիրի 7 դասախոս 
(ավարտական աշխատանքի ղեկավարում և դասընթացի վարում՝ 1, ավարտական 
աշխատանքի ղեկավարում` 5, դասընթացի վարում՝ 1), 1 գիտ. թեկնածու «Զանգեզուրի 
պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ից (կոմբինատի Գլխավոր հաշվապահ,  
ավարտական աշխատանքի ղեկավարում և դասընթացի վարում), 1 գիտ. թեկնածու 
«Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ» ՓԲԸ-ից   (կոմբինատի Բնապահպանական 
բաժնի պետ, ավարտական աշխատանքի ԿԱ և  Բ  բաժինների խորհրդատվություն և 
դասընթացի վարում)/, ևս 1 գիտ. թեկնածու Մեղրի քաղաքից (համայնքապետ, 
ավարտական աշխատանքի ղեկավարում):   
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Մասնաճյուղում անհրաժեշտ ուշադրություն է դարձվում դասավանդման 
արդյունավետության շարունակական բարձրացման, դասախոսների մասնագիտական 
ունակությունների և մանկավարժական հմտությունների կատարելագործման ուղղությամբ 
տարվող աշխատանքներին:  

 
ԱԱղղյյոոււսսաակկ  55..11  

Գիտական աստիճան և կոչում ունեցող դասախոսների բաշխումը 
(սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ) 

 

 
2017/18 ուս. տարի 2018/19 ուս. տարի 

հիմնական 
կազմում 

լրիվ կազմում  
(այդ թվում՝ ժ/վճ) 

հիմնական 
կազմում 

լրիվ կազմում  
(այդ թվում՝ ժ/վճ) 

Գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր 2 4(2) 2 4(2) 

Գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ 8 17(7) 10 16(6) 

Գիտությունների թեկնածու, 
ասիստենտ 4 6(1) 1 5(3) 

Ընդամենը 14 27(10) 13 25(11) 
 

2017/18 ուսումնական տարում զգալի աշխատանք է իրականացվել դասախոսների 
վերապատրաստման ուղղությամբ. 29 դասախոս (հիմնական կազմի մոտ 62%-ը) 
մասնակցել են մասնաճյուղում կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացներին, 
իսկ նրանցից 13-ը ստաժավորում են անցել համապատասխան ձեռնարկություններում: 

Դասախոսների վերապատրաստումն իրականացվել է 5 փուլով՝ հետևյալ 
դասընթացներից.  

1. Մանկավարժություն – 12 դասախոս, 
2. Ձեռներեցության սկզբունքներ – 19 դասախոս, 
3. Ճարտարագիտական նախագծման համակարգչային տեխնոլոգիաներ 

/AUTOCAD,3Dst.MAX,.../  - 12 դասախոս, 
4. Տվյալների հենքեր - 5 դասախոս, 
5. Օբյեկտակողմնորոշված ծրագրավորում (C++) - 5 դասախոս: 
Վերապատրաստման փուլ անցած դասախոսներին Համալսարանի ռեկտորի 

հրամանագրմամբ շնորհվել է հավաստագիր: 
Մասնաճյուղի դասախոսների համար կազմակերպվել է արտադրական 

ստաժավորում հետևյալ կազմակերպություններում՝ Վ.Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ, «ԿԼՀԿ» 
ՓԲԸ, ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի Կապանի մետալուրգիայի և 
հանքահարստացման լաբորատորիա, «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» 
ՓԲԸ, Կապանի «Նորոգշին» ՍՊԸ: 

Նշենք, որ 1 դասախոս մասնակցել է նաև «Գլոսսա» /ՌԴ, Չելյաբինսկ/ լեզվի 
կենտրոնի կողմից կազմակերպված վերապատրաստման հեռավար դասընթացի: 

Արտադրական ստաժավորումը հաջողությամբ ավարտած և արդյունքն ամբիոնի 
կողմից դրական գնահատված դասախոսների Համալսարանի ռեկտորի 
հրամանագրմամբ շնորհվել է արտադրական ստաժավորման կրեդիտ: 

Կապանի մասնաճյուղի 2 դասախոս 2017-2018թթ. իրականացված 
վերապատրաստման ծրագրով նախատեսված դասընթացները և արտադրական 
ստաժավորումը  հաջողությամբ ավարտել և հավաքել է 30-ական ECTS կրեդիտ: 
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Վերապատրաստման լրիվ շրջափուլ անցած դասախոսներին Համալսարանի 
ռեկտորի հրամանագրմամբ շնորհվել է սահմանված նմուշի ՀԱՊՀ ավարտական 
հավաստագիր: 

Վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում ձևավորված խմբերի կառուցվածքի և 
կուտակած կրեդիտների վերաբերյալ տեղեկատվությունը տեղադրվել է մասնաճյուղի 
կայքում: 

ԱԱղղյյոոււսսաակկ  55..22  
  

Հաշվետու ժամանակում վերապատրաստում, ստաժավորում անցած դասախոսների կազմը 
 

Հ/Հ  Վերապատրաստվողների 
քանակը 

Ստաժավորում
անցածների 

քանակը 

1 Պրոֆեսորադասախոսական 
կազմ, այդ թվում` 

29 13 

1.1 ինստիտուտի 
տնօրեն/ֆակուլտետի դեկան 

2 - 

1.2 ամբիոնի վարիչ 5 4 
1.3 պրոֆեսոր - - 
1.4 դոցենտ 4 2 
1.5 ասիստենտ 3 - 
1.6 դասախոս 15 7 
2 ուսումնաօժանդակ կազմ - - 

Ընդամենը 29 13
 
 

Թեև մասնաճյուղում ուսումնական բեռնվածքների հաշվարկը և պաշտոնացանկի 
ձևավորումն իրականացվում էր էլեկտրոնային համակարգի կիրառմամբ, սակայն 
հաշվետու տարում ներդրվեց նաև ՀԱՊՀ երևանյան կրթահամալիրում կիրառվող  
ավտոմատացված համակարգը:  

2017/18 ուսումնական տարում 2016/17 ուսումնական տարվա համեմատ 1271 ժամով 
նվազել էր ուսումնական բեռնվածքի ծավալը, որի հետևանքով էլ 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի պայմանական հաստիքների թիվը նվազել էր 1,94-ով: 
Իսկ հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի ՀՕԳ-ը (հաստիքի օգտագործման 
գործակից) 2016/17 ուսումնական տարվա համեմատ նվազել էր 0,04-ով և դարձել 0,83: 

2018/19 ուսումնական տարում 2017/18 ուսումնական տարվա համեմատ 1871 ժամով 
նվազել է ուսումնական բեռնվածքի ծավալը` պայմանավորված առկա ուսուցման առաջին 
կուրսեցիների թվի կտրուկ նվազումով և հեռակա ուսուցման առաջին կուրսում առկա-
հեռակա ուսուցման ձևին անցնելով, որի հետևանքով էլ պրոֆեսորադասախոսական 
կազմի պայմանական հաստիքների թիվը նվազել է 3,18-ով: Անփոփոխ է մնացել 
հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի ՀՕԳ-ը` 0,83: 

Հաշվետու տարում հիմնական դասախոսական կազմի միջին տարիքը կազմել է 50,1 
տարի, իսկ լրիվ կազմինը՝ (առանց ժամավճարային հիմունքներով ձևակերպվածների) 
48,8 տարի:  

Ներկայումս հիմնական դասախոսական կազմի միջին տարիքը կազմում է 51,4  
տարի, իսկ լրիվ կազմինը՝ (առանց ժամավճարային հիմունքներով ձևակերպվածների) 
50,3 տարի:  

Հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմում մեծ է կանանց հաշվեկշիռը. 
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2017/18 ուսումնական տարի` 56,8%, իսկ 2018/19 ուսումնական տարի` 61,8%: 
ՈՒսանող/դասախոս քանակական հարաբերակցությունը հաշվետու տարում կազմել 

է 8,7:1 (առանց ժամավճարային հիմունքներով ձևակերպվածների): 
Հարկ է նշել, որ գիտական աստիճան և կոչում ունեցող ամբիոնների վարիչների 

առկայությունը մասնաճյուղի համար երկար տարիներ մնում է հիմնական խնդիրներից 
մեկը, ուստի պլանավորվում է կառուցվածքային փոփոխություններից հետո   անցկացնել  
ամբիոնների վարիչների պաշտոնների և դասախոսական պաշտոնների տեղակալման 
մրցույթներ: 

 

 

 
 

Նկ.5.1  Մանկ.գիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Հայկ Պետրոսյանը և դասախոսները 
«Մանկավարժություն» դասընթացի ժամանակ 
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Նկ.5.2 «Ճարտարագիտական նախագծման համակարգչային տեխնոլոգիաներ»  
դասընթացի ժամանակ 

 
 
 

 
 

 
Նկ.5.3  Դոցենտ Արմեն Սիմոնյանը և դասախոսները «Տվյալների հենքեր» 

դասընթացի ժամանակ 
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Նկ.5.4  Դասախոսները ստաժավորում անցնելու ժամանակ 
 

Մասնաճյուղի ժամաքանակների վերաբերյալ տվյալները բերված են աղյուսակներ 
5.3-ում և 5.4-ում, իսկ պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերաբերյալ վիճակագրական 
տվյալները` աղյուսակներ 5.5.-5.8-ում: 

ԱԱղղյյոոււսսաակկ  55..33  
  

Տարեկան ուսումնական բեռնվածքի ծավալն ըստ կրթական ծրագրերի 
Ուսումնական 

տարի 
Միջին մասնագիտական

կրթական ծրագիր 
Բակալավրի կրթական 

ծրագիր Ընդամենը 

2014/15 2853,9 22158,9 25012,8 
2015/16 1018 27496 28514 
2016/17 - 27210 27210 
2017/18 - 25939 25939 
2018/19 - 24068 24068 
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ԱԱղղյյոոււսսաակկ  55..44  
  

Տարեկան ուսումնական բեռնվածքի ծավալն ըստ ուսումնական գործընթացի բաղադրիչների 
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2014/15 7073 5406 2783 1453 761 2048,1 290 290 290 178,6 866,1 1899 1555 - - 120 - 25012,8 
2015/16 8323 5540 3476 1048 707 2239 200 300 390 112 854 1745 3460 - - 120 - 28514 
2016/17 7090 5275 4512 1077 717 2309 40 180 340 114 907 1799 2730 - - 120 - 27210 
2017/18 6577 4869 4455 2181 394 1805 40 180 280 88 759 1382 2677 132  120  25939 
2018/19 6275 4138 3640 2144 411 1747 40 120 420 111 762 1478 2498 164  120  24068 

 
 

ԱԱղղյյոոււսսաակկ  55..55  
  

Մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական կազմի պայմանական հաստիքների թիվը  
 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
28,62+0,32 (ժ/վճ) 32,06+0,92 (ժ/վճ) 37,55+0,24 (ժ/վճ) 34,12+1,73 (ժ/վճ) 30,91+1,76 (ժ/վճ)

28,94 32,98 37,79 35,85 32,67
  

ԱԱղղյյոոււսսաակկ  55..66  
  

Մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական կազմի պայմանական հաստիքների բաշխումն 
ըստ տարակարգերի և ձևակերպման ձևի (հաստիք/անձ) 

 

 
2017/2018  

(01.09.2017թ. դրությամբ) 
2018/2019  

(01.09.2018թ. դրությամբ) 
ԱՊ ՆՀ ԱՀ Ընդ. ԱՊ ՆՀ ԱՀ Ընդ.

Պրոֆեսոր 0,65/1 0,63/1 - 1,28/2 0,55/1 0,56/1 - 1,11/2 
Դոցենտ 5,56/5 1,39/3 0,82/2 7,77/10 6,52/6 2/4 - 8,52/10 
Ավագ 

դասախոս 1,49/1 - - 1,49/1 1,18/1 - - 1,18/1 

Ասիստենտ 3,71/5 0,55/1 0,93/2 5,19/8 2,52/3 - 0,93/2 3,45/5 
Դասախոս 13,14/14 2/4 3,25/8 18,39/26 13,35/15 1,62/3 1,68/4 16,65/22 
Ընդամենը 24,55/26 4,57/9 5/12 34,12/47 24,12/26 4,18/8 2,61/6 30,91/40

 
 
 

Համեմատելով պրոֆեսորադասախոսական հաստիքների կառուցվածքը 2017/18 և 
2018/2019 ուսումնական տարիներին՝ արձանագրում ենք, որ հիմնական կազմում 2-ով 
ավելացել է դոցենտների թիվը, իսկ ասիստենտների թիվը՝ նվազել 3-ով: Հիմնական 
կազմում անփոփոխ է մնացել դասախոսների թիվը:  

Հարկ է նշել, որ դասախոսական հաստիքների թվի հաշվեկշիռը միշտ էլ 
գերազանցել է մնացած տարակարգերի հաստիքների հաշվեկշռին: ՈՒսումնաօժանդակ 
կազմի կառուցվածքը 2017/18 և 2018/2019 ուսումնական տարիներին գրեթե մնացել է 
անփոփոխ: 
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Նկ.5.5  Մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական կազմն ըստ տարակարգերի                   
և ձևակերպման ձևի  

  
ԱԱղղյյոոււսսաակկ  55..77  

  
Մասնաճյուղի հիմնական պրոֆեսորադասախոսական  կազմի պայմանական հաստիքների 

օգտագործման գործակիցը և միջին տարիքը  
 

Ամբիոն 
2017/2018  

(01.09.2017թ. դրությամբ)
2018/19  

(01.09.2018թ. դրությամբ)
ՀՕԳ Միջին տարիք ՀՕԳ Միջին տարիք

Մ և ԲԱ  0,77  52,4 0,76 57,2 
ՀԱ և Մ  0,74 50 0,67 51 

ՏՏ Ի և ԱՀ  0,93 53,5 0,87 52,3 
Ը և Շ 1 56,8 1,08 57,8 
Մ և Ն 0,69 51 0,68 52,7 
ՃՏ և Կ  0,83 33,8 0,89 34,8 

Ըստ մասնաճյուղի 0,83 50,1 0,83 51,4 
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Նկ.5.6. Մասնաճյուղի  հիմնական  պրոֆեսորադասախոսական   կազմի  պայմանական 
հաստիքների  օգտագործման  գործակիցը 

  
  

  
 

Նկ.5.7 Մասնաճյուղի հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի միջին տարիքը  
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ԱԱղղյյոոււսսաակկ  55..88  
Գիտական աստիճան ունեցողների հաշվեկշիռը, % 

 

Ամբիոնի անվանումը 

2016/2017   
(01.09.2016թ. դրությամբ)

2017/2018   
(01.09.2017թ. դրությամբ)

հիմնական 
կազմում 

լրիվ կազմում 
(առանց ժ/վճ) 

հիմնական 
կազմում 

լրիվ  կազմում 
(առանց ժ/վճ) 

Մ և ԲԱ 87,5 70 100 88,8 
ՀԱ և Մ - - - - 

ՏՏ Ի և ԱՀ 14,3 11,1 28,6 22,2 
Ը և Շ 33,3 27,3 33,3 22,2 
Մ և Ն 42,9 42,9 33,3 33,3 
ՃՏ և Կ 20 14,3 20 33,3 

Ընդամենը 37,8 30 40 34 
 

 
  Նկ.5.8 Գիտական աստիճան ունեցողների հաշվեկշիռը հիմնական կազմում, % 

 

 
Նկ.5.9 Գիտական աստիճան ունեցողների հաշվեկշիռը լրիվ կազմում (առանց ժ/վճ), % 
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Տեղեկատվություն 2017/18 ուսումնական տարում ամբիոնների 
պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմերի վերաբերյալ 

  
  

Ամբիոնների հաստիքների թվի և փաստացի աշխատակիցների 
հարաբերակցությունը 

(01.09.2017թ. / 01.09.2018թ. դրությամբ, առանց ժ/վճ)   ԱԱղղյյոոււսսաակկ  55..99  

Ամբիոնների 
անվանումը 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմ ՈՒսումնաօժանդակ կազմ 

Պայմ. հաստիք-
ների թիվը Ֆիզ.անձ Հաստիքների 

թիվը Ֆիզ.անձ 

ՄԲԱ 6,22/ 4,14 9 / 6 1,5 / 1,5 2/ 2 
ՀԱՄ 3,37 / 3,1 5 / 5 - - 

ՏՏ Ի և ԱՀ 7,32 / 6,56 9** / 8 1 / 0,5 1 /1* 
Ը և Շ 7,22 / 6,92 9 / 7 0,5 / 0,5 1* / 1* 
Մ և Ն 4,16 / 4,78 6 / 7 1 / 1 1 / 1 
ՃՏ և Կ 5,83 / 5,41 9 / 7 - - 

Ընդամենը 34,12 / 30,91 47 / 40 4 / 3,5 5 / 5
 *- դասախոսը ներքին համատեղությամբ աշխատում է որպես լաբորանտ,  
 **- լաբորանտը ներքին համատեղությամբ աշխատում է որպես դասախոս:  

  
  

Ամբիոնների կառուցվածքն ըստ  պաշտոնների 
 (01.09.2017թ. / 01.09.2018թ. դրությամբ, առանց ժ/վճ)   ԱԱղղյյոոււսսաակկ  55..1100  

 

Ամբիոն-
ների 

անվանումը 

Ամբիոնի 
աշխատա-
կիցների 

թիվը 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմ 
ՈՒսումնա-
օժանդակ 

կազմ 

Պ
րո

ֆ
ես

որ
 

Դ
ոց

են
տ

 

Ա
սի
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խ
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Ա
սի

ստ
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.) 

Դ
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սա
խ
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ՄԲԱ 11 / 8 1 / 1 4 / 3 3 / 1   1 / 1 2 / 2 

ՀԱՄ 5 / 5     2 / 
2 3 / 3 - 

ՏՏ Ի և ԱՀ 9 / 8 1 / 1 0 / 1 1** / 0 1 / 1  6 / 5 1 / 1* 
Ը և Շ 9/ 7  2 / 2    7 / 5 1* / 1* 

Մ և Ն 7 / 8  2 / 3    4 / 4 1 / 1 
ՃՏ և Կ 9 / 7  2 / 1 1 / 1  1 / 1 5 / 4 - 

Ընդամենը 50/43 2/2 10/10 5(4+1**)/2 1/1 3/3 26/22 5(4+1*)/5(3+
2*)   

 *- դասախոսը ներքին համատեղությամբ աշխատում է որպես լաբորանտ,  
 **- լաբորանտը ներքին համատեղությամբ աշխատում է որպես դասախոս:  
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Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի կառուցվածքն ըստ  ձևակերպման ձևի 

(01.09.2017թ. / 01.019.2018թ. դրությամբ)    ԱԱղղյյոոււսսաակկ  55..1111  
Ամբիոնների  

պրոֆեսորադասախոսական 
կազմը 

Աշխ.պայմ., 
մրց. 

Աշխ.պայմ., 
առանց. 

մրց. 

Ներքին 
համատե-
ղություն 

Արտաքին
համատե-
ղություն 

Ժամավճար 

1 2 3 4 5 6
«Մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների» ամբիոն 

Պրոֆեսոր 1 / 1  
Դոցենտ  2 / 2 1 / 1 1 / 0 

Ասիստենտ 3 / 1  1 / 1
Ավագ դասախոս  

Ասիստենտ (ա.գ.ա.)  
Դասախոս 1 / 1 1 / 0
Ընդամենը 6 / 4 1 / 1 2 / 1 2 / 1

«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
Ընդամենը 3 / 3 1 / 1 1 / 1 1 / 0

«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ինֆորմատիկայի և ավտոմատացված համակարգերի» ամբիոն
Պրոֆեսոր 1 / 1  1 / 0
Դոցենտ  0 / 1  3 / 0

Ասիստենտ 1 / 1  
Ավագ դասախոս 1 / 1  

Ասիստենտ (ա.գ.ա.)  
Դասախոս 3 / 3 1 / 1 2 / 1 2 / 3
Ընդամենը 4 / 5 3 / 2 2 / 1 6 / 3

«Ընդերքաբանության և շինարարության» ամբիոն 
Պրոֆեսոր  1 / 2
Դոցենտ  1 / 1 1 / 1  1 / 3

Ասիստենտ  
Ավագ դասախոս  

Ասիստենտ (ա.գ.ա.)  
Դասախոս 4 / 4 3 / 1 3 / 2
Ընդամենը 5 / 5 1 / 1 3/ 1 5 / 7

«Մետալուրգիայի և նյութագիտության» ամբիոն 
Պրոֆեսոր  
Դոցենտ  2 / 2 0/1  1/ 2

Ասիստենտ  
Ավագ դասախոս  

Ասիստենտ (ա.գ.ա.)  
Դասախոս 3 / 4 1 / 0  0/1
Ընդամենը 5 / 6 1 / 1  1 / 3

Ճյուղային տնտեսագիտություն և կառավարում» ամբիոն 
Պրոֆեսոր  
Դոցենտ  1 / 1 1 / 0 2 / 1

Ասիստենտ 1 / 1 0/2
Ավագ դասախոս  

Ասիստենտ (ա.գ.ա.) 1 / 1  1 / 0
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ԱԱղղյյոոււսսաակկ  55..1111--իի  շշաարրոոււննաակկոոււթթյյոոււնն 
  

1 2 3 4 5 6
Դասախոս 2/ 2 1 / 1 2 / 1 1 / 1
Ընդամենը 3 / 3 2 / 2 2 / 2 4 / 4

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղ
Պրոֆեսոր 1 / 1 1 / 1  2 / 2
Դոցենտ  5 / 6 3 / 4 2 / 0 7 / 6

Ասիստենտ 3 / 1 1 /0 1 / 1 1 / 3
Ավագ դասախոս 1 / 1  

Ասիստենտ (ա.գ.ա.) 2 / 2 1 / 1 1 / 0
Դասախոս 14 / 15 4 / 3 8 / 4 8 / 7
Ընդամենը 26 / 26 9 / 8 12/ 6 19 / 18

  
  

Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի տարիքային կառուցվածքը  
(01.09.2017թ./ 01.09.2018թ դրությամբ, առանց ժ/վճ)     ԱԱղղյյոոււսսաակկ  55..1122 

Ամբիոնի  
պրոֆեսորադասախոսական կազմը 

մինչև 35 
տար. 

35-50 
տար. 

51-60 
տար. 

61-70 
տար. 

71-ից
մեծ 

Ընդա-
մենը 

1 2 3 4 5 6 7
«Մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների» ամբիոն 

Պրոֆեսոր (դոկտորի գիտ. 
աստիճանով կամ պրոֆեսորի 

կոչումով) 
  1 / 1   1 / 1 

Դոցենտ (գիտ. աստիճանով կամ 
կոչումով)  1 / 1 2 / 1 1 / 1  4 / 3 

Ասիստենտ (գիտ. աստիճանով) 1 / 0 2 / 1  3 / 1
Ավագ դասախոս  

Ասիստենտ (առանց գիտ. աստիճանի)  
դասախոս 1 / 1  1 / 1

Ընդամենը 2 / 1 1 / 1 5 / 3 1 / 1 9 / 6
«Հումանիտար առարկաների և մարմնակրթության» ամբիոն 

Պրոֆեսոր (դոկտորի գիտ. աստի-
ճանով կամ պրոֆեսորի կոչումով)       

Դոցենտ (գիտ. աստիճանով կամ 
կոչումով)       

Ասիստենտ (գիտ. աստիճանով)  
Ավագ դասախոս  

Ասիստենտ (առանց գիտ. աստիճանի) 1 / 1 1 / 1 2 / 2
դասախոս 1 / 1 1 / 1 1 / 1  3 / 3

Ընդամենը 1/ 1 1 / 1 2 / 2 1 / 1 5 / 5
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ինֆորմատիկայի և ավտոմատացված համակարգերի» ամբիոն
Պրոֆեսոր (դոկտորի գիտ. աստի-
ճանով կամ պրոֆեսորի կոչումով)     1 / 1 1/ 1 

Դոցենտ (գիտ. աստիճանով կամ 
կոչումով)  0 / 1    0 / 1 

Ասիստենտ (գիտ. աստիճանով) 1 / 0  1 / 0
Ավագ դասախոս 1 / 0 0 / 1 1 / 1

Ասիստենտ (առանց գիտ. աստիճանի)  
դասախոս 4 / 3 1 / 1 1 / 1 6 / 5

Ընդամենը 5 / 4 1 / 1 2 / 1 1 / 2 9 / 8
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ԱԱղղյյոոււսսաակկ  55..1122--իի  շշաարրոոււննաակկոոււթթյյոոււնն 
«Ընդերքաբանության և շինարարության» ամբիոն 

Պրոֆեսոր (դոկտորի գիտ. աստի-
ճանով կամ պրոֆեսորի կոչումով)       

Դոցենտ (գիտ. աստիճանով կամ 
կոչումով)  1 / 1  1 / 1  2 / 2 

Ասիստենտ (գիտ. աստիճանով)  
Ավագ դասախոս  

Ասիստենտ (առանց գիտ. աստիճանի)  
դասախոս 3 / 2 1 / 0 3 / 2 0 / 1 7 / 5

Ընդամենը 4 / 3 1 / 0 4 / 3 0 / 1 9/ 7
«Մետալուրգիայի և նյութագիտության» ամբիոն  

Պրոֆեսոր (դոկտորի գիտ. աստի-
ճանով կամ պրոֆեսորի կոչումով)       

Դոցենտ (գիտ. աստիճանով կամ 
կոչումով) 1 / 0 1 / 2 0 / 1   2 / 3 

Ասիստենտ (գիտ. աստիճանով)  
Ավագ դասախոս  

Ասիստենտ (առանց գիտ. աստիճանի)  
դասախոս 1 / 1 2 / 2 1 / 1 4 / 4

Ընդամենը 2 / 1 1 / 2 0 / 1 2 / 2 1 / 1 6 / 7
«Ճյուղային տնտեսագիտություն և կառավարում» ամբիոն 

Պրոֆեսոր (դոկտորի գիտ. աստի-
ճանով կամ պրոֆեսորի կոչումով)       

Դոցենտ (գիտ. աստիճանով կամ 
կոչումով)  1 / 1 1 / 0   2 / 1 

Ասիստենտ (գիտ. աստիճանով) 1 / 1  1 / 1
Ավագ դասախոս  

Ասիստենտ (առանց գիտ. աստիճանի) 1 / 1  1 / 1
դասախոս 5 / 4  5 / 4

Ընդամենը 6 / 5 2 / 2 1 / 0  9 / 7
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղ

Պրոֆեսոր (դոկտորի գիտ. 
աստիճանով կամ պրոֆեսորի 

կոչումով) 
  1 / 1  1 / 1  2 / 2 

Դոցենտ (գիտ. աստիճանով կամ 
կոչումով) 1 / 0 4 / 6 3 / 2 2 / 2  10 / 10 

Ասիստենտ (գիտ. աստիճանով) 1 / 0 2 / 1 2 / 1  5 / 2
Ավագ դասախոս 1 / 0 0 / 1 1 / 1

Ասիստենտ (առանց գիտ. աստիճանի) 1 / 1 1 / 1 1 / 1 3 / 3
դասախոս 8 / 7 8 / 6 3 / 2 6 / 5 1 / 2 26 / 22

Ընդամենը 11 / 8 14 / 13 10 / 7 10 / 8 2 / 4 47 / 40
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ԽՆԴԻՐ 5.2. Ապահովել անհրաժեշտ պայմաններ մասնաճյուղում 
բարոյահոգեբանական պատշաճ մթնոլորտի ձևավորման և կոռուպցիոն ռիսկերի 
նվազեցման համար:  Շարունակել զարգացնել ուսանողական ինքնավարության 
ընդլայնման և խորացման գործընթացները, խթանել ուսանողական խորհրդի 
դերակատարությունը դասախոսների գնահատման և մասնաճյուղային այլ 
գործընթացների թափանցիկության ապահովման գործում: 

 
 

 Շարունակական աշխատանքներ են տարվում կառավարման գործընթացներում 
կոլեգիալ կառավարման, որոշումների ընդունման թափանցիկության, 
տեղեկատվության տարածման, ազատ բանավեճի, այլակարծության 
հնարավորությունների ապահովման ուղղությամբ:  

         Մասնաճյուղի վարչակազմը ներդաշնակորեն համագործակցում է ուսանողական 
խորհրդի և արհեստակցական կազմակերպության հետ (ստեղծվել է 2017 թվականի 
հոկտեմբերի 6-ին):  

 Աշխատանքներ են տարվում մասնաճյուղում նաև կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման 
ուղղությամբ, մասնավորապես, վերականգնվել է առկա-հեռակա ուսուցման ձևը, 
խստագույնս պահպանվում է միջանկյալ և ամփոփիչ քննությունների ընդունման 
սահմանված կարգը, բարձրացվել է կիրառվող գնահատման համակարգին, 
չափանիշներին և ընթացակարգին ուսանողների իրազեկվածության աստիճանը: 

 Շարունակական բնույթ են կրում նաև ուսանողական ինքնավարության զարգացմանը 
միտված աշխատանքները: Ուսանողները 25% համամասնությամբ մասնակցում են 
կառավարման բոլոր մարմինների աշխատանքներին (մասնաճյուղի գիտական 
խորհուրդ, ֆակուլտետների խորհուրդներ): Ուսանողական խորհրդի 
ներկայացուցիչներն ակտիվորեն մասնակցում են մասնաճյուղում կազմակերպվող  
սոցիոլոգիական հարցումներին: Պարբերաբար տեղի են ունենում հանդիպումներ 
մասնաճյուղի տնօրենի և ուսանողների միջև: 

 Հաշվետու տարում ուսանողական խորհուրդը համագործակցել է Սյունիքի 
մարզպետին կից ուսանողական խորհրդի, Կապանի համայնքապետին կից 
երիտասարդական խորհրդի, SKYE-Kapan երիտասարդական ակումբի, Ջինիշյան 
հիշատակի հիմնադրամի, «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ-ի, Կապանի երիտասարդների 
շահերի պաշտպանության խմբի, ԱՌՆԱՊ (Աղետների ռիսկերի նվազեցման ազգային 
պլատֆորմ) և այլ կազմակերպությունների հետ:  

 Մասնաճյուղի ուսանողությունն ակտիվորեն մասնակցել է ներբուհական, 
համաքաղաքային, ինչպես նաև տարբեր կազմակերպությունների միջոցառումներին` 
պատվով ներկայացնելով մասնաճյուղը.  

 Մասնաճյուղում կազմակերպվել է ֆլեշ-մոբ՝ նվիրված Հայաստանի անկախության 
26-ամյակին և շնորհանդես՝ նվիրված մասնաճյուղի նոր վեբ կայքին։  

 Կապանի էլեկտրոնային գրադարանում ուսանողներն անց են կացրել բաց 
դասքննարկում «Օտար լեզու» դասընթացից` «Գրադարանի դերը ժամանակակից 
կյանքում` Մայրենիի և օտար լեզուներով ընթերցանության առավելությունները և 
թերությունները» թեմայով: 

 Ուսանողները մի խումբ դասախոսների հետ ակտիվ մասնակցություն են 
ցուցաբերել համաքաղաքային և մասնաճյուղում կազմակերպված 
շաբաթօրյակներին: 

 Ուսանողներն ակտիվորեն մասնակցել են ցեղասպանությանը և մայիսյան 
հաղթանակներին նվիրված համաքաղաքային միջոցառումներին, հարգանքի 
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տուրք մատուցել  Կապան–Գորիս տանող ճանապարհին կառուցված խաչքար- 
հուշակոթողին` ի հիշատակ Արցախյան ազատագրական շարժման ժամանակ 
Կարմրաքարի 7-րդ հրաձգային գումարտակի զոհված ազատամարտիկների:   

 Մասնաճյուղի ուսանողները` տնօրեն Ա. Կոստանդյանի և մի շարք դասախոսների 
գլխավորությամբ մասնակցել են «Գորիսը՝ 2018թ. ԱՊՀ մշակութային 
մայրաքաղաք» խորագրով միջոցառումներին: Էքսկուրսիան հիշարժան դարձնելու 
նպատակով` կազմակերպիչների կողմից կազմակերպվել է ֆոտո-մրցույթ: 
Ուսանողները ներկայացրել են բնության պատկերներ: Ստեղծվել է ուսանողներից 
և երկու դասախոսից կազմված հանձնաժողով, որը քննարկել և ընտրել է երեք 
լավագույն լուսանկար: Հանձնաժողովը որոշել է մրցույթը հաղթած ուսանողներին 
նվիրել արժեքավոր գրքեր: 

 Հաշվետու տարում մասնաճյուղի ուսանողները հրաշալի հնարավորություն են 
ունեցել այցեր կատարել Խնձորեսկ, Քարահունջ բնակավայր, Դիլիջանի 
երկրագիտական թանգարան-պատկերասրահ, UWC Դիլիջանի միջազգային 
դպրոց, Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան, «Դիլիջան» 
ազգային պարկ, Պարզ լիճ, Հաղարծնի վանք, Գոշավանք, Խոր Վիրապ, Գառնի, 
Գեղարդ, Աղթամարի Սուրբ Խաչ Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցիներ, 
Տիգրանակերտ, Դադիվանք, Գանձասար, Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցի, 
Հունոտի կիրճ, Շուշիի բերդ, «Մենք ենք մեր լեռները» կամ «Պապիկ-տատիկ» 
հուշարձան-կոթող: 

 Ուսանողները այցելել են Լեռնային Ղարաբաղի Դրմբոնի լեռնամետալուրգիական 
կոմբինատ` ընկերության գործունեությանը, ապագա ծրագրերին ծանոթանալու, 
գործնական գիտելիքներ ձեռք բերելու նպատակով և արժանացել կոմբինատի 
աշխատակիցների, հանքափորների ջերմ ընդունելությանը, մասնագիտական 
զրույցներ ունեցել նրանց հետ ու ստացել սպառիչ պատասխաններ:  

Այս էքսկուրսիաներն իրականացվել են Սյունիքի նախկին մարզպետ       
Վ. Հակոբյանի հովանավորությամբ:    
Միաժամանակ հարկ է նշել, որ մասնաճյուղի ուսանողական խորհուրդը դեռևս չի 

իրականացնում միասնական այնպիսի գործունեություն, որը կհանգեցներ ավելի 
տեսանելի և կոնստրուկտիվ փոփոխությունների` ուսանողների շահերը պաշտպանելու, 
նրանց կրեատիվ մտածելակերպը զարգացնելու, գիտահետազոտական 
աշխատանքներում ներգրավվելու գործընթացում: Ուսխորհրդի ոչ լիարժեք 
գործունեության հիմնական պատճառներից են ուսանողների պասիվությունը բուհական 
կյանքում և մասնագիտական կոմպետենցիաների զարգացման գործընթացում` 
առանձնապես, խորհրդի ոչ բավարար նախաձեռնողական ակտիվությունը բուհի 
կառավարման մարմինների աշխատանքներում: Իր բացասական դերն է խաղում նաև 
ՀԱՊՀ ուսանողական խորհրդի հետ համագործակցության կապի բացակայությունը: 

Մասնաճյուղի ուսանողական խորհրդի դերի բարձրացման, ինչպես նաև` 
գործնական հաջողությունների հասնելու նպատակով անհրաժեշտ է. 

 կապ ստեղծել մասնաճյուղի և ՀԱՊՀ ուսանողական խորհուրդների  միջև, 
 զարգացնել ՀԱՊՀ ուսանողական խորհրդի կողմից նախաձեռնվող 

միջոցառումներում մասնաճյուղի ուսխորհրդի անդամների ներգրավման 
գործընթացը, 

 պարբերաբար կազմակերպել այցեր, քննարկումներ, սեմինարներ, 
ուսանողական գիտաժողովներ` ուսանողական խորհրդների անդամներից 
կազմված միասնական նախաձեռնող խմբի աջակցությամբ: 
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       Նկ. 5.10   ԿՀ-61 ակադեմիական խմբի ուսանողները՝ մասնաճյուղի տնօրեն տնտ. թեկնածու, 
դոցենտ Ա.Կոստանդյանի հետ հանդիպմանը 

 
 

 
 
 

Նկ. 5.11    Մասնաճյուղի ուսանողները`  ԱՌՆԱՊ-ի հանդիպմանը 
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Նկ. 5.12 Կարմրաքարի 7-րդ հրաձգային գումարտակի զոհված ազատամարտիկների հիշատակին 

կառուցված խաչքար-հուշակոթողի մոտ 
 

          
 
 
 

Նկ. 5.13 ԿՀ-61 ակադեմիական խմբի 
ուսանողները Գոշավանքում 

Նկ. 5.14  ՈՒսանողները 
Վահանավանքում շաբաթօրյակի 

ժամանակ 
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Նկ. 5.15  ԿՏ-54 ակադեմիական խմբի այցը Լեռնային Ղարաբաղի Դրմբոնի 
լեռնամետալուրգիական կոմբինատ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
                                                                            
 
 
 
 
 

Նկ. 5.16  Հայաստանի 
անկախության 26 ամյակին 

նվիրված Ֆլեշ-մոբ 
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Նկ. 5.17  Էքսկուրսիա՝ «Գորիսը՝ 2018թ. ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք» խորագրով 
միջոցառումների շրջանակներում 

 
                                                               
 
 



 

ՀԱՊՀ ԿԱՊԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ 2017/2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՈՒՄ  
(01.09.2017թ. դրությամբ, առանց ժամավճարային հիմունքներով աշխատողների) 

  
ԱԱղղյյոոււսսաակկ  55..1133  

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. ԵՊՀ,  
Մաթեմատիկա 

ֆիզ.-մաթ. 
գիտ. 

թեկնածու 
դոցենտ Մաթեմատիկա ԱՊ 1078 

Պետրոսյան Լեռնիկ Նահապետի 1959 ար. ԵՊՀ,  
Ֆիզիկա 

մանկ. գիտ. 
դոկտոր պրոֆեսոր Մանկավարժություն ԱՊ 470 

Գրիգորյան Արամ Ժորայի 
1972 ար. 

ԵրՃՇԻ,  
Արդյունաբերական և քաղացիական 

շինարարություն 

տեխն. գիտ. 
թեկնածու դոցենտ Շինարարություն ԱՊ 987 

Սարգսյան Արթուր Լենդրոշի 1964 ար. ԵՊՀ,  
Մեխանիկա 

ֆիզ.-մաթ. 
գիտ. 

թեկնածու 
 Մեխանիկա ԱՊ 248 

Շմավոնյան Մարիետա Շուրայի 1961 իգ. 
ԵրՊԻ,  

Պլաստմասսաների քիմիական 
տեխնոլոգիա 

տեխն. գիտ. 
թեկնածու ասիստենտ Մետալուրգիա և 

նյութագիտություն ԱՊ 480 

Պետրոսյան Նահապետ Լեռնիկի 1987 ար. ԵՊՀ,  
Մաթեմատիկա 

մանկ. գիտ. 
թեկնածու  Մանկավարժություն ԱՊ 212 

Այվազյան Անահիտ Ապավենի 1958 իգ. ԵՊՀ,  
Կենսաքիմիա 

տեխն. գիտ. 
թեկնածու դոցենտ Մետալուրգիա ՆՀ 400 

Սարգսյան Արթուր Մելիքսեթի 1962 ար. ԵՊՀ, 
 Մաթեմատիկա 

մանկ. գիտ. 
թեկնածու դոցենտ Մանկավարժություն ԱՀ 298 

Գասպարյան Տիգրան Մայիսի 1984 ար. ՀՊՃՀ,  
Մեքենաշինության տեխնոլոգիա    ԱՀ 305 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ինֆորմատիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ամբիոն 

Համբարձումյան Սիրվեն Գեղամի 1947 ար. ԵրՊԻ,  
Արդյունաբերական էլեկտրոնիկա    ԱՊ 1073 
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Աղագուլյան Մանե Անդրանիկի 1979 իգ. 

ՀՊՃՀ,  
Տեղեկատվության մշակման և 

կառավարման ավտոմատացված 
համակարգեր 

   ԱՊ 880 

 
 

Սահակյան Հասմիկ Աշոտի 
1963 իգ. 

ԵրՊԻ, 
 Արդյունաբերական 

ձեռնարկությունների, քաղաքների և 
գյուղատնտեսության 

էլեկտրամատակարարում 

   ԱՊ 658,5 

Ենոքյան Նելլի Վոլոդյայի 1968 իգ. ԵՊՀ,  
Կիրառական մաթեմատիկա    ԱՊ 842 

 
Բալասանյան Սեյրան Շամիրի 1945 ար. ԵրՊԻ,  

Ավտոմատիկա և հեռուստամեխանիկա 
տեխն. գիտ. 

դոկտոր պրոֆեսոր 

Ինֆորմատիկա, 
հաշվողական 
տեխնիկա և 

ավտոմատացում 

ՆՀ 457 

 
Գևորգյան Հերմինե Միշայի 

1979 իգ. 

ՀՊՃՀ,  
Տեղեկատվության մշակման և 

կառավարման ավտոմատացված 
համակարգեր 

տեխն. գիտ. 
թեկնածու  Կառավարում և 

ավտոմատացում ՆՀ 399 

Ավետիսյան Արուս Ռոբերտի 1979 իգ. 

ՀՊՃՀ,  
Տեղեկատվության մշակման և 

կառավարման ավտոմատացված 
համակարգեր 

   ՆՀ 400 

Ավետիսյան Աշոտ Ռոբերտի 1976 ար. 

ՀՊՃՀ,  
Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն և կառավարում 
(լեռնամետ.ճյուղում) 

   ԱՀ 238 

Գրիգորյան Արարատ Իվանի 1953 ար. ԵՊՀ 
Կիրառական մաթեմատիկա 

   ԱՀ 325 

Հումանիտար առարկաների և մարմանակրթության ամբիոն 

Մարգարյան Քրիստինա Արայի 1973 իգ. 

Բրյուսովի անվան լեզվաբանական 
համալսարան,  

Անգլերեն լեզու և ռուսաց լեզու և 
գրականություն 

   ԱՊ 922 
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Մանուչարյան Սուրիկ Վիկտորի 1948 ար. ԵՊՖԿԻ,  
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ    ԱՊ 674 

Օհանյան Աիդա Շմավոնի 1962 իգ. ԵՊՀ 
Հայոց լեզու և գրականություն    ԱՊ 230 

Գալստյան Գայանե Վարուժանի 1985 իգ. ԵՊՀ 
Փիլիսոպայություն    ՆՀ 287 

Գևորգյան Արմեն Վարդանի 1964 ար. ԵՊՀ, 
 Պատմություն    ԱՀ 312 

«Ճյուղային տնտեսագիտություն և կառավարում»  ամբիոն 
 

Եղիզարյան Լիլիթ Գարսևանի 1984 իգ. 

ՀՊՃՀ,  
Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն և կառավարում 
(լեռնամետ. ճյուղում) 

   ԱՊ 1048 

Գալստյան Ամալյա Արմենի  1986 իգ. 
ՀՊՏՀ,  

Աշխատանքի տնտեսագիտություն  
և սոցիոլոգիա 

   ԱՊ 701 

Բաղդասարյան Սոնա Գուրգենի  1986 իգ. 

ՀԱՊՀ 
Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն և կառավարում 
(լեռնամետ. ճյուղում)  

   ԱՊ 626 

Կոստանդյան Արթուր Ռուբենի 1975 ար. 
ՀՊՃՀ,  

Մեքենաշինական արտադրության 
էկոնոմիկա և կառավարում 

Տնտեսագի
տության 
թեկնածու 

դոցենտ Տնտեսագիտություն ՆՀ 204 

Մարտիրոսյան Հերմինե Աշոտի 1985 իգ. 

ՀՊՃՀ, 
Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն և կառավարում 
(լեռնամետ. ճյուղում) 

   ՆՀ 397 

Մկրտչյան Սառա Աշոտի 1965 իգ. ԵրՊՏԻ, 
Տնտեսագիտական կիբեռնետիկա 

Տնտեսագի
տության 
թեկնածու 

դոցենտ Տնտեսագիտություն ԱՀ 295 

Մարտիրոսյան Վարդան Վալերիկի 1977 ար. 
ԵրՊՏԻ, 

Թեթև և տեքստիլ արդյունաբերության 
էկոնոմիկա և կառավարում 

Տնտեսագի
տության 
թեկնածու 

 Տնտեսագիտություն ԱՀ 358 

Մարտիրոսյան Էդգար Արամի 1984 ար. ԵրՊՏԻ, 
 Շուկայաբանություն (մարքետինգ)    ԱՀ 348 
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Ոսկանյան Լիլիթ Արթուրիկի 1989 իգ. 

ՀՊՃՀ,  
Ձեռնարկությունների 

տնտեսագիտություն և կառավարում 
(լեռնամետ. ճյուղում) 

   ԱՀ 220 

Ընդերքաբանության և շինարարության ամբիոն 

Աղամյան Տիմեյա Սամվելի 1978 իգ. 
ՀՊՃՀ, 

 Ընդերքաբանական 
ճարտարագիտություն 

տեխն. գիտ. 
թեկնածու դոցենտ Մետալուրգիա և 

նյութագիտություն ԱՊ 483 

Մկրտչյան Սոսիկ  Սուրենի 1947 ար. 

ԵրՊԻ,  
Օգտակար հանածոների բաց հան-

քային աշխատանքների տեխնոլոգիա 
և համալիր մեքենայացում 

   ԱՊ 938 

Գալստյան Մարտիկ Գրիգորի 1956 ար. ԵրՊԻ,  
Ավտոմոբիլային ճանապահներ    ԱՊ 889 

 
Բալասանյան Լուսինե Սուրիկի 1978 իգ. 

ՀՊՃՀ,  
Ընդերքաբանական 

ճարտարագիտություն 
   ԱՊ 1012 

Հովհաննիսյան Ռուբիկ Վահանի 1951 ար. 

Մոսկվայի 
երկրաբանահետազոտական 

ինստիտուտ, 
Օգտ.հանքավայրերի որոնում. և 

հետախուզում 

   ԱՊ 576 

Եղիազարյան Անիկ Վանյայի 1951 իգ. 
ԵրՊԻ,  

Արդյունաբերական և քաղաքացիական 
շինարարություն 

տեխն. 
Գիտ. 

Թեկնածու 
դոցենտ Շինարարություն ՆՀ 398 

Աբրահամյան Արա  Սամվելի 1980 ար. ՀՊՃՀ, 
Բաց հանքային աշխատանքներ    ԱՀ 358 

Գևորգյան Յուրիկ  Բաբկենի 1959 ար. ԵրՊԻ,  
 Ճարտարապետություն    ԱՀ 341 

Բաբաջանյան Կառլեն Զավենի 1972 ար ՀՊՃՀ 
Ավտոմոբիլատրակտորաշինություն    ԱՀ 200 

Մետալուրգիայի և նյութագիտության ամբիոն 

Ավագյան Թամարա Ռոբերտի 1982 իգ. 

ՀՊՃՀ,  
Սև մետաղների մետաղագործություն, 

գունավոր մետաղների 
մետաղագործություն 

տեխն. գիտ. 
թեկնածու դոցենտ Մետալուրգիա և 

նյութագիտություն ԱՊ 970 
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Աղայան Ալեն Արշավիրի 1980 ար. 

ՀՊՃՀ,  
Սև մետաղների մետաղագործություն, 

գունավոր մետաղների 
մետաղագործություն 

տեխն. գիտ. 
թեկնածու դոցենտ Մետալուրգիա և 

նյութագիտություն ԱՊ 479 

Ոսկանյան Մարգարիտ Մեխակի 1954 իգ. 
ԵրՊԻ, 

Սև և գունավոր մետաղների ձուլման 
արտադրություն 

   ԱՊ 458 

Հովհաննիսյան Ռիտա Գուրգենի 1955 իգ. ԵրՊԻ,  
Գունավոր մետաղների մետալուրգիա    ԱՊ 441 

Բունիաթյան Սեյրան Տիգրանի 1941 ար. 
ԵրՊԻ, 

Շինարարական և ճանապարհային 
մեքենաներ և սարքեր 

   ԱՊ 298 

Ավագյան Հասմիկ Վարդանի 1984 իգ. 

ՀՊՃՀ 
Սև մետաղների մետաղագործություն, 

գունավոր մետաղների 
մետաղագործություն 

   ՆՀ 349,5 
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ՆՊԱՏԱԿ 6 
 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

 

ԽՆԴԻՐ 6.1. Նպատակաուղղել մասնաճյուղի ֆինանսական պլանավորումը 
առաջադրված ստրատեգիական նպատակների և խնդիրների իրագործմանը: 

 
Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվներն ու դրանց  կատարողականները 

 

2017 թվականի համար եկամուտների նախահաշիվը և կատարողականը 
ներկայացված է աղյուսակ 6.1-ում, իսկ ծախսերի նախահաշիվը և կատարողականը` 
աղյուսակ 6.2-ում:  

2018 թվականի եկամուտների նախահաշիվը և 01.01.2018թ.-15.09.2018թ. 
կատարողականը ներկայացված է աղյուսակ 6.3-ում, իսկ ծախսերի նախահաշիվը և 
01.01.2018թ.-15.09.2017թ. կատարողականը` աղյուսակ 6.4-ում: 

Ինչպես երևում է աղյուսակներ 6.1-ից և 6.3-ից, տարեկան մուտքերի գերակշիռ 
մասը  բաժին է ընկնում վճարովի ուսուցման վարձերին (2017 թվականին՝ 76.11%, իսկ 
2018 թվականին` 79.08% (ըստ նախահաշվի)):  

«Աշխատավարձ» հոդվածը կազմում է 2017 թվականի ծախսերի 77.56%-ը, իսկ 2018 
թվականի ծախսերի` 75.33 %-ը (ըստ նախահաշվի):  

ԱԱղղյյոոււսսաակկ  66..11  
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի  2017թ. եկամուտների նախահաշիվը                      

և կատարողականը 
 Եկամուտներ Հազ.դրամ 

Դրամական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին 47548.7 

Ընթացիկ տարվա մուտքեր  այդ թվում 
նախահաշիվ 150398.8 
կատարողական 154837.2 
կատարող. % 103 

Բյուջեից, այդ թվում 
նախահաշիվ 29757.9 
կատարողական 29565.4 
կատարող. % 99.4 

Ուսման վարձ 
նախահաշիվ 26696 
կատարողական 26696 
կատարող. % 100 

Կրթաթոշակ 
նախահաշիվ 3061.9 
կատարողական 2869.4 
կատարող. % 93.7 

Այլ անձանցից, այդ թվում 
նախահաշիվ 120640.9 
կատարողական 125271.8 
կատարող. % 103.8 

Վճարովի ուսուցում (հիմնական) 
նախահաշիվ 115000 
կատարողական 117841.3 
կատարող. % 102.5 

Դրամաշնորհներ 
նախահաշիվ 1930.3 
կատարողական 1930.3 
կատարող. % 100 
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ԱԱղղյյոոււսսաակկ  66..11--իի  շշաարրոոււննաակկոոււթթյյոոււնն  
Եկամուտներ Հազ.դրամ 

Շարունակական և լրացուցիչ վճարովի ուսուցում 
նախահաշիվ 0 
կատարողական 0 
կատարող. % 0 

Այլ աղբյուրներ 
նախահաշիվ 3710.6 
կատարողական 5500.2 
կատարող. % 148.2 

Արտարժույթի կուրսի փոփոխությունից 
եկամուտներ 

 142.5 

Ընդամենը 
նախահաշիվ 197947.5 
կատարողական 202528.4 
կատարող. % 102.3 

  
ԱԱղղյյոոււսսաակկ  66..22  

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2017թ. ծախսերի նախահաշիվը և կատարողականը  
Ծախսերի  անվանումը Հազ. դրամ 

Աշխատավարձ 
 

նախահաշիվ 118000 
կատարողական 112593.7 
կատարող. % 95.4 

Կրթաթոշակ 
 

նախահաշիվ 3061.9 
կատարողական 3061.9 
կատարող. % 100 

Գրասենյակային և տնտեսական ծախսեր 
նախահաշիվ 3900 
կատարողական 2134.1 
կատարող. % 54.7 

Փափուկ գույքի և հանդերձանքի ձեռքաբերման ծախսեր 
նախահաշիվ 300 
կատարողական 153.7 
կատարող. % 51.2 

Գործուղման և ծառայողական շրջագայության ծախսեր  
նախահաշիվ 3000 
կատարողական 2310 
կատարող. % 77 

Տրանսպորտի վարձակալման և սեփական տրանսպորտի 
պահպանման ծախսեր 

նախահաշիվ 1500 
կատարողական 1502.2 
կատարող. % 100.1 

Կապի ծառայության ծախսեր 
 

նախահաշիվ 1400 
կատարողական 915.3 
կատարող. % 65.4 

Էլեկտրաէներգիայի ծախսեր 
նախահաշիվ 2400 
կատարողական 2114.7 
կատարող. % 88.1 

Վառելիքի և ջեռուցման ծախսեր 
նախահաշիվ 5000 
կատարողական 3274.5 
կատարող. % 65.5 

Ջրմուղ-կոյուղու ծառայությունների գծով ծախսեր 
նախահաշիվ 300 
կատարողական 311.5 
կատարող. % 103.8 
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ԱԱղղյյոոււսսաակկ  66..22--իի  շշաարրոոււննաակկոոււթթյյոոււնն  
Ծախսերի  անվանումը Հազ. դրամ 

Կոմունալ ծառայության ծախսեր 
նախահաշիվ 150 
կատարողական 120.0 
կատարող. % 80 

Ընթացիկ վերանորոգման ծախսեր 
 

նախահաշիվ 2500 
կատարողական 194.9 
կատարող. % 7.8 

Հարկեր, տուրքեր 
նախահաշիվ 6300 
կատարողական 7472.5 
կատարող. % 118.6 

Այլ ծառայությունների ծախսեր 
նախահաշիվ 1100 
կատարողական 474.2 
կատարող. % 43.1 

Վճարումներ ՀԵՀ-ին և ռազմական ակադեմիային 
նախահաշիվ 1000 
կատարողական 1000.0 
կատարող. % 100 

 
Ներբուհական միջոցառումներ 
 

նախահաշիվ 200 

կատարողական 200.0

կատարող. % 100

Աշխատակիցներին առողջապահական 
ապահովագրության ծախսեր 

նախահաշիվ 500 

կատարողական 455.4

կատարող. % 91.1

 
Որից համալսարանական միջոցների հաշվին 

նախահաշիվ 300 

կատարողական 273.2 

կատարող. % 91.1 

 
Սարքերի և սարքավորումների ձեռք բերման ծախսեր 
 

նախահաշիվ 3300.0 

կատարողական 1726.9

կատարող. % 52.3

Այլ ակտիվների ձեռք բերման ծախսեր 
նախահաշիվ 2400 

կատարողական 857.3 

կատարող. % 35.7 

Կապիտալ վերանորոգման ծախսեր 
նախահաշիվ 2500 
կատարողական 4293.7 
կատարող. % 171.7 

Ընդհանուր 
նախահաշիվ 158811.9 
կատարողական 145166.5 
կատարող. % 91.4 
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ԱԱղղյյոոււսսաակկ  66..33  
 

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի  2018թ. եկամուտների նախահաշիվը                      
և 01.01.2018թ.-15.09.2018թ. կատարողականը  

 
Եկամուտներ Հազ. դրամ 

Դրամական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին 57361.9 

Ընթացիկ տարվա մուտքեր  այդ թվում 
նախահաշիվ 139103.9 
կատարողական 74482.3 
կատարող. % 53.5 

Բյուջեից, այդ թվում 
նախահաշիվ 26000 
կատարողական 15987.6 
կատարող. % 61.5 

Ուսման վարձ 
նախահաշիվ 23000 
կատարողական 14356.2 
կատարող. % 62.4 

Կրթաթոշակ 
նախահաշիվ 3000 
կատարողական 1631.4 
կատարող. % 54.4 

Այլ անձանցից, այդ թվում 
նախահաշիվ 113103.9 

կատարողական 58494.7 

կատարող. % 51.7 

Վճարովի ուսուցում (հիմնական) 
նախահաշիվ 110000 
կատարողական 56105.7 
կատարող. % 51 

Դրամաշնորհներ 
նախահաշիվ - 
կատարողական - 
կատարող. % - 

Շարունակական և լրացուցիչ վճարովի 
ուսուցում 

նախահաշիվ 679 
կատարողական 679.0 
կատարող. % 100 

Այլ աղբյուրներ 
նախահաշիվ 2424.9 
կատարողական 1710.0 
կատարող. % 70.5 

Արտարժույթի կուրսի փոփոխությունից 
եկամուտներ 

  

Ընդամենը 
նախահաշիվ 196465.8 
կատարողական 131844.2 
կատարող. % 67.1 
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ԱԱղղյյոոււսսաակկ  66..44  
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 2018թ. ծախսերի նախահաշիվը                           

և 01.01.2018թ.-15.09.2018թ. կատարողականը 
 

Ծախսերի  անվանումը Հազ. դրամ 

Աշխատավարձ 
նախահաշիվ 118000 
կատարողական 73868.4 
կատարող. % 62.6 

Կրթաթոշակ 
նախահաշիվ 3000 
կատարողական 1755.0 
կատարող. % 58.5 

Ուս.խորհրդի ծրագրային գործունեության ֆինանսավորում 
նախահաշիվ 400.0 
կատարողական 0 
կատարող. % 0 

Գրասենյակային և տնտեսական ծախսեր 
նախահաշիվ 3000 
կատարողական 662.9 
կատարող. % 22.1 

Փափուկ գույքի և հանդերձանքի ձեռքբերման ծախսեր 
նախահաշիվ 300 
կատարողական 0 
կատարող. % 0 

Գործուղման և ծառայողական շրջագայության ծախսեր 
նախահաշիվ 3000.0 
կատարողական 1834.0 
կատարող. % 61.1 

Տրանսպորտի վարձակալման և սեփական տրանսպորտի 
պահպանման ծախսեր 

նախահաշիվ 1500 
կատարողական 1069.2 
կատարող. % 71.3 

Կապի ծառայության ծախսեր 
նախահաշիվ 1250 
կատարողական 528.2 
կատարող. % 42.3 

Էլեկտրաէներգիայի ծախսեր 
նախահաշիվ 2700 
կատարողական 1538.8 
կատարող. % 57.0 

Վառելիքի և ջեռուցման ծախսեր 
նախահաշիվ 4400 
կատարողական 2442.7 
կատարող. % 55.5 

Ջրմուղ-կոյուղու ծառայությունների գծով ծախսեր 
նախահաշիվ 400 
կատարողական 223 
կատարող. % 55.8 

Կոմունալ ծառայության ծախսեր 
նախահաշիվ 150.0 
կատարողական 80.0 
կատարող. % 53.3 

Ընթացիկ վերանորոգման ծախսեր 
նախահաշիվ 1500.0 
կատարողական 283.9 
կատարող. % 18.9 
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ԱԱղղյյոոււսսաակկ  66..44--իի  շշաարրոոււննաակկոոււթթյյոոււնն  
Ծախսերի  անվանումը Հազ. դրամ 

 
Հարկեր, տուրքեր 

նախահաշիվ 7000 

կատարողական 6240.6 

կատարող. % 89.2 

 
Ներկայացուցչական ծախսեր 

նախահաշիվ 250 

կատարողական 45.0 

կատարող. % 18.0 

 
Այլ ծառայությունների ծախսեր 

նախահաշիվ 1500 
կատարողական 617.4 
կատարող. % 41.2 

 
Վճարումներ ՀԵՀ-ին 

նախահաշիվ 2000.0 
կատարողական 0 
կատարող. % 0 

 
Աշխատակիցներին առողջապահական ապահովագրության 
ծախսեր 

նախահաշիվ 500.0 
կատարողական 34.5 
կատարող. % 6.9 

 
Որից համալսարանական միջոցների հաշվին 

նախահաշիվ 300.0 
կատարողական 20.7 
կատարող. % 6.9 

Սարքերի և սարքավորումների ձեռք բերման ծախսեր 
նախահաշիվ 3300.0 
կատարողական 0 
կատարող. % 0 

Այլ ակտիվների ձեռք բերման ծախսեր 
նախահաշիվ 1000 
կատարողական 121.4 
կատարող. % 12.1 

Կապիտալ վերանորոգման ծախսեր 
նախահաշիվ 1500 
կատարողական 0 
կատարող. % 0 

Արտարժույթի կուրսի փոփոխությունից վնաս  50.3 

Ընդհանուր 
նախահաշիվ 156650.0 
կատարողական 91395.3 
կատարող. % 58.3 

 
 

Ֆինանսական պլանավորումը, ֆինանսական ռեսուրսների ներհոսքը  և 
կառավարումը 

 
 

 Մասնաճյուղի գործունեության բոլոր բնագավառների համար իրականացվել է  
2017 ու 2018 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: 

 Սահմանվել են կողմնորոշիչ համամասնություններ մասնաճյուղի զարգացմանը, 
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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 (57361.9 հազ. դրամ, 39.51%), լուծվել անձնակազմի 
պահպանման և համալրման հիմնախնդիրը: 

 Մասնաճյուղի զարգացմանն ուղղված միջոցների հաշվեկշիռը կազմել է 2017 
թվականի ծախսերի 2.0%-ը, իսկ 2018 թվականի ծախսերի 0.1 %-ը (ըստ 
նախահաշվի):  

 Ինֆրակառուցվածքի պահպանմանն ուղղված միջոցների հաշվեկշիռը կազմել է 
2017 թվականի ծախսերի 6.56%-ը, իսկ 2018 թվականի ծախսերի 3.3 %-ը (ըստ 
նախահաշվի): 

 2017 թվականին մասնաճյուղի կողմից ուսանողներին տրամադրվել է ուսման 
վարձի մասնակի փոխհատուցում 8 423.3 հազ. դրամ և լրիվ փոխհատուցում 
900.0 հազ. դրամ, իսկ դրամական օգնություն՝ 280.0 հազ. դրամ  (ընդամենը 
վճարովի ուսուցումից արտաբյուջետային մուտքերի 8.15%-ը), իսկ 01.01.-
15.09.2018թ. ժամանակահատվածում տրամադրվել ուսման վարձի մասնակի 
փոխհատուցում 5 910.6 հազ. դրամ և լրիվ փոխհատուցում 675 հազ. դրամ, իսկ 
դրամական օգնություն՝ 120 հազ. դրամ (ընդամենը վճարովի ուսուցումից 
արտաբյուջետային մուտքերի 11.95%-ը):  

 
 

 
Նկ 6.1  ԲՈՒՀ-ի կողմից ուսման զեղչեր ըստ ուսանողների թվի 
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Նկ 6.2. Զեղչված ուսանողների տոկոսը համակազմում 
 

 
 

Նկ 6.3. ԲՈՒՀ-ի կողմից տրամադրված զեղչերի գումար 
 

ՈՒսումնասիրելով և վերլուծելով 7 կիսամյակների կտրվածքով զեղչված 
ուսանողների քանակը և գումարը` ներկայացված գրաֆիկներից ակնհայտ երևում է, որ 
տեղի է ունեցել զեղչված ուսանողների թվի և զեղչված գումարի աճ: Մասնավորապես,  
կտրուկ աճ է գրանցվել 2018թ. գարնանային կիսամյակում, ըստ որի` զեղչված 
ուսանողների տոկոսը համակազմում կազմել է 25.1%, իսկ զեղչված գումարը նախորդ 
կիսամյակի նկատմամբ աճել է 1 784 670 դրամով կամ 37.2%-ով: 
 Ընդհանուր առմամբ, 2015թ.-ից մինչև 2018թ. զեղչված ուսանողների թիվը 
համակազմում ավելացել է 16.3%-ով, իսկ զեղչված գումարը` 4 808 470 դրամով կամ 
270.6%-ով: Այդ աճը հիմնականում պայմանավորված է ապրիլյան քառօրյա պատերազմի 
մասնակից և մարտական հերթապահություն իրականացրած ուսանողների թվի 
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ավելացման հետ: 2018թ. զեղչված 96 ուսանողներից 50-ը կամ 52.1%-ը ապրիլյան և 
մարտական հերթապահություն անցած ուսանողներ են, որոնց զեղչված գումարը կազմում 
է 3 067 200 դրամ կամ զեղչված գումարի 46.6%-ը:    
 

 Մասնաճյուղի հիմնական հաստիքային կազմի (պրոֆեսորադասախոսական, 
ուսումնաօժանդակ, վարչական, սպասարկող) աշխատավարձի ֆոնդում 
վարչական ծախսերի մասնաբաժինը 2017 թվականին կազմել է 32.58%, իսկ 2018 
թվականի նախահաշվով` 30.29 %:  

 Աշխատակիցների առողջության կամավոր ապահովագրության ծրագրի 
շրջանակներում մասնաճյուղի արտաբյուջետային միջոցներից իրականացվել է 
մասնակի ներդրում 293.9 հազ. դրամի չափով:  

 Մասնաճյուղի 67 աշխատողների նկատմամբ կիրառվել են ընդհանուր 7454.3 
հազ. դրամի չափով նյութական խրախուսման միջոցներ: 

 
ԽՆԴԻՐ 6.2. Բազմազանեցնել և ապակենտրոնացնել մասնաճյուղի 

ֆինանսական ներհոսքը՝ պլանավորելով դրա աստիճանական մեծացումը 
մասնաճյուղի զարգացման կարիքներին համապատասխան: 

Մասնաճյուղի ֆինանսական աղբյուրներն են հանդիսանում պետական բյուջեից 
ֆինանսավորումը (միայն ուսման վարձեր և կրթաթոշակ) և արտաբյուջետային մուտքերը 
(գերակշիռ մասը` վճարովի ուսուցման վարձեր): 

Աղյուսակ 6.5-ում բերված է «արտաբյուջետային մուտքեր/բյուջետային մուտքեր» 
հարաբերակցությունը, որից ակնհայտ է, որ մասնաճյուղի ֆինանսական հիմնական 
աղբյուրը նրա արտաբյուջետային միջոցներն են:  

                                                                                                                                                                                                                ԱԱղղյյոոււսսաակկ  66..55  

 2017 թ. 2018թ.
(ըստ նախահաշվի)

 Արտաբյուջետային մուտքեր  125271.8 113103.9

 Բյուջետային մուտքեր  29565.4 26000.0

Արտաբյուջետային մուտքերի հարաբերակցությունը
բյուջետային մուտքերին (ԱԲՄ/ԲՄ) 4.24 4.35 

 
 Ֆինանսական ներհոսքի ծավալի  մեծացման համար անհրաժեշտ է նպատակային 

աշխատանք իրականացնել մատուցվող ծառայությունների և իրականացվող ծրագրերի 
շուկայավարման ու առևտրայնացման քաղաքականության ընդլայնման և հետագա 
զարգացման ուղղությամբ, մասնավորապես. հնարավորինս հաճախակի կազմակերպել  
լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի ձեռնարկությունների աշխատողների 
համար անցկացվող վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման վճարովի 
դասընթացները («ԿԼՀԿ» ՓԲԸ-ի աշխատակիցների համար ներկայումս անցկացվող 
դասընթացից մասնաճյուղը կունենա 2 400 000 ՀՀ դրամի/առանց ԱԱՀ-ի/ ֆինանսական 
ներհոսք), տարածաշրջանի բնակչությանը մատուցել վճարովի կրթական 
ծառայություններ, իրականացնել տնտպայմանագրային և պետբյուջետային 
ֆինանսավորմամբ գիտահետազոտական նախագծեր, ներգրավել բարեգործական 
միջոցներ և նվիրատվություններ:  

Ֆինանսական միջոցների համալրման նպատակով կարելի է նաև կայունացման 
ֆոնդի մի մասը ներդնել կարճաժամկետ ավանդների տեսքով: 
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ԽՆԴԻՐ 6.3. Ապահովել մասնաճյուղի ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման 
և դրանց օգտագործման արդյունավետության բարձրացումը: 

 
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի ֆինանսական կառավարումն իրականացվում է 

համալսարանի ֆինանսական գործունեության նորմատիվային բազային 
համապատասխան: Ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման համար 
օգտագործվում է «ՀԾ Հաշվապահ-7» ծրագիրը:  

Ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի աշխատակիցները պարբերաբար մասնակցում 
են վերապատրաստման դասընթացներին ու սեմինարներին:  

Աշխատանքներ են տարվում ֆինանսական և նյութական ռեսուրսների 
օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ, տարվում է 
ռեսուրսախնայողական քաղաքականություն: 

 
2017 թվականի չորրորդ եռամսյակում և 01.01.2018թ.-15.09.2018թ. ընկած 
ժամանակաշրջանում մասնաճյուղի զարգացմանը, ինֆրակառուցվածքի 

պահպանմանը և շահագործմանն ուղղված միջոցներ 
 

ԶԶաարրգգաացցմմաանննն  ոոււղղղղվվաածծ  մմիիջջոոցցննեերր  
 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնաճյուղի զարգացման նպատակով ծախսվել է 
1803.3 հազ. դրամ (2017թ. – 1634.9  հազ. դրամ, 2018թ.- 168.4 հազ. դրամ), որն ուղղվել է  
նոր գրականության ձեռքբերմանը (2017թ. – 72.0 հազ. դրամ, 2018թ. – 168.4 հազ. դրամ),  
նոր սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերմանը ( 2017թ.- 710.0 հազ. դրամ), 
կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերմանը (2017թ. – 128.4 հազ. դրամ), նոր գրասենյակային 
կահույքի ձեռքբերմանը ( 2017թ.- 724.5 հազ. դրամ): 

 
ԻԻննֆֆրրաակկաառռոոււցցվվաածծքքիի  պպաահհպպաաննմմաաննըը  ևև  շշաահհաագգոորրծծմմաանննն  ոոււղղղղվվաածծ  մմիիջջոոցցննեերր  

 
Հաշվետու ժամանակարջանում մասնաճյուղի ինֆրակառուցվածքի պահպանման 

համար ծախսվել է 8022.2 հազ. դրամ (2017թ. – 2843.2 հազ. դրամ, 2018թ. – 5179.0 հազ. 
դրամ), որն ուղղվել է ջրամատակարարման և էներգամատակարարման բարելավմանը, 
ջեռուցման սեզոնի կազմակերպման նախապատրաստմանը, ընթացիկ նորոգման ու 
բարեկարգման աշխատանքների իրականացմանը (2017թ. – 177.0 հազ. դրամ, 2018թ. – 
283.9 հազ. դրամ ), գրասենյակային և տնտեսական ապրանքների ձեռքբերմանը 
(2017թ.– 638.0 հազ. դրամ, 2018թ.- 295.5 հազ. դրամ), էլեկտրաէներգիայի (2017թ.`  
16590 կՎտ – 692.4 հազ. դրամ, 2018թ.` 29895 կՎտ – 1257.1 հազ. դրամ), ջրմուղ-կոյուղու 
(2017թ.` 928 մ3–83.5 հազ. դրամ, 2018թ.` 1614 մ3 – 154.5 հազ. դրամ), գազաֆիկացված 
ջեռուցման (2017թ.` 5906 մ3 – 820.9 հազ. դրամ, 2018թ.` 13271 մ3 – 1844.7 հազ. դրամ), 
կոմունալ ծախսերի (2017թ. - 40 հազ. դրամ, 2018թ. - 80 հազ. դրամ), ծառայողական 
մեքենաների սպասարկման և նորոգման (2017թ. – 32.9 հազ. դրամ, 2018թ. – 317.2 հազ. 
դրամ), գովազդային ծառայությունների (2018թ. – 50.0 հազ. դրամ) ծախսերի վճարմանը, 
վառելիքի ձեռքբերմանը (2017թ. – 332.0 հազ. դրամ, 2018թ. – 766.5 հազ դրամ), 
համակարգչային և կազմակերպչական տեխնիկայի սպասարկման համար վճարի 
մուծմանը (2017թ.– 26.5 հազ դրամ, 2018թ. – 129.6 հազ. դրամ) և մասնաճյուղի 
գրադարանային ու լաբորատոր ռեսուրսների պահպանմանը: 
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Ն Պ Ա Տ Ա Կ   7 
 

ԱՐԴԻԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ, ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱԶԱ, 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
ԽՆԴԻՐ 7.1. Բարելավել տարածքային, ենթակառուցվածքային պայմանները 

մասնաճյուղում՝ ապահովելով Համալսարանում ընդունված ուսումնական 
գործընթացի իրականացման միասնական նյութատեխնիկական չափանիշներ: 
 

ՈՒսումնական գործընթացի կազմակերպման նյութատեխնիկական պայմանների 
բարելավում, գրադարանային ֆոնդի համալրում 

 
  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 լաբորատորիա-լսարաններ:    

 Ստեղծվել է «Տնտեսագիտության լսարան»-ը՝ մասնակի վերանորագված և նոր 
գույքով համալրված (12 նոր սեղան): 

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:  

Մեկ ուսանողին ընկնող ուսումնական մակերեսը 2017/18 ուսումնական տարում 
կազմել է 8,12 քմ: 

Զգալի աշխատանք է տարվել գրադարանային ֆոնդի համալրման ուղղությամբ: 
16.09.2017-15.09.2018թթ. ժամանակաշրջանում մասնաճյուղի գրադարանային ֆոնդը  
համալրվել է 997 օրինակ գրականությամբ: Ներկայումս գրադարանում առկա է 13417 
օրինակ տպագիր և 641 օրինակ էլեկտրոնային գրականություն (գրքեր, մեթոդական 
ցուցումներ): Գրադարանային ռեսուրսների պատկերը ներկայացված է աղյուսակ 7.1-ում:  

Առկա գրականությունից 371 օրինակը ձեռք է բերված համալսարանի  
միջգրադարանային աբոնեմենտային կարգով, իսկ 1834 օրինակը ստացված է 
նվիրատվությամբ:  

Գրադարանի ընթերցասրահին կից առկա է էլեկտրոնային ընթերցասրահը, որից 
լիարժեք օգտվում են ուսանողները և աշխատակիցները: 

Շարունակվել են մեթոդական ապահովվածության ուղղությամբ տարվող 
աշխատանքները: 2017/2018 ուսումնական տարում մասնաճյուղի մեթոդական բազան 
համալրվել է 2017 թվականի հրատարակչական պլանով տպագրված ևս 3 անուն        
(181 օրինակ) մեթոդական աշխատանքներով (աղյուսակ 7.2), ինչպես նաև՝ ՀԱՊՀ 
երևանյան կրթահամալիրից ստացված 34 անուն (259 օրինակ) ուսումնամեթոդական 
գրականությամբ: 

Չնայած կատարված աշխատանքներին՝ անհրաժեշտ է ավելի մեծ ուշադրություն 
դարձնել արդիական մասնագիտական գրականությամբ գրադարանային ֆոնդի 
համալրման խնդրին: 
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ԱԱղղյյոոււսսաակկ  77..11  
Ընդհանուր տեղեկատվություն մասնաճյուղի գրադարանային ռեսուրսների վերաբերյալ 

 

Անվանումը Օրինակ 
Գրքերի ընդհանուր  թիվը, որից 6577 
դասագիրք 998 
ուսումնական ձեռնարկ 2469 
բառարան 84 
տեղեկագիրք 488 
դպրոցական դասագիրք 171 
Այլ 2367 
Մեթոդական ցուցումներ, որից 4933 
նոր մեթոդական ցուցումներ 4718 
հին մեթոդական ցուցումներ 215 
Պարբերականներ, ամսագրեր 602 
Գեղարվեստական, մատենագիտական գրականություն 1305 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 13417 
Էլեկտրոնային 641 

  
ԱԱղղյյոոււսսաակկ  77..22  

   Հ/Հ Աշխատանքի 
տեսակը Հեղինակ Անվանումը, ծավալը, 

հրատարակչությունը 
1. դասագրքեր - - 
2. ձեռնարկ  

2.1 

 Բալասանյան Սեյրան Շամիրի
Գևորգյան Հերմինե Միշայի 

Տեխնոլոգիական գործընթացների
քոմփյութերացված կառավարում 

ներդրված համակարգերի 
կիրառությամբ, 144 էջ, ՀԱՊՀ, Երևան, 

Ճարտարագետ, 2017թ. 
3. ցուցումներ  

3.1 

 Ավագյան Թամարա Ռոբերտի
Աղայան Ալեն Արշավիրի 

Ընդհանուր մետալուրգիա:
Ստուգողական աշխատանքների 

կատարման մեթոդական ցուցումներ 
080605 մասնագիտության  

ուսանողների համար, 116 էջ, ՀԱՊՀ, 
Երևան, Ճարտարագետ, 2017թ. 

3.2 

Գալստյան Մարտիկ Գրիգորի
Եղիազարյան Անիկ Վանյայի 

Փայտյա կոնստրուկցիաներ:
Ստուգողական աշխատանքների 

կատարման մեթոդական ցուցումներ 
հեռակա ուսուցման ուսանողների 

համար, 32 էջ, ՀԱՊՀ, Երևան, 
Ճարտարագետ, 2017թ. 

4. այլ - - 
 
Հրատարակման է ներկայացված 2017 հրատարակչական թվականի պլանով 

նախատեսված 1 և 2018 թվականի հրատարակչական պլանով՝ 5 մեթոդական 
աշխատանքներ (աղյուսակ 7.3):   
 2017/18 ուսումնական տարում «Ընդերքաբանության և շինարարության» ամբիոնի 
կողմից կազմվել են «Օգտակար հանածոների հարստացում»  մասնագիտության թվով 11  
առարկայական ծրագրեր (հեղինակ Տ.Ս. Աղամյան): Շարունակվել են 
դասախոսությունների, ինչպես նաև՝ գործնական և լաբորատոր պարապմունքների 
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մեթոդական ցուցումների նորացման ու մոդեռնիզացման ուղղությամբ տարվող 
աշխատանքները՝ համապատասխանեցնելով  դրանք դասընթացների նոր 
առարկայական ծրագրերին:  
 Նշենք, որ ակտիվ է համագործակցությունը նաև ՀԱՊՀ գիտատեխնիկական 
գրադարանի հետ. համապատասխան պատվերի դեպքում ՀԱՊՀ-ում հրատարակված 
անհրաժեշտ ուսումնամեթոդական աշխատանքների էլեկտրոնային տարբերակները 
բարեխղճորեն և ժամանակին տրամադրվում են մասնաճյուղին: 

ԱԱղղյյոոււսսաակկ  77..33  
  

  
Հ/Հ 

Աշխատանքի 
տեսակը Հեղինակ Անվանումը, ծավալը 

1. դասագրքեր - - 
2. ձեռնարկ - - 
3. ցուցումներ  

3.1 

 Աղայան Ալեն Արշավիրի
Ավագյան Թամարա Ռոբերտի 

 

«Փոշեմետալուրգիա» դասընթացից
ստուգողական աշխատանքների 

կատարման մեթոդական ցուցումներ 
հեռակա ուսուցման ուսանողների 

համար, 64 էջ (2017թ.) 

3.2 

Բալասանյան Սեյրան Շամիրի
Գևորգյան Հերմինե Միշայի 

Համակարգերի մոդելավորում
(հեռակա ուսուցման համար): 

Ստուգողական աշխատանքների 
կատարման մեթոդական 

ցուցումներ,   65 էջ 

3.3 

Նահապետյան Ռուբիկ Շմավոնի Գծային հանրահաշիվ: 
Հաշվեգրաֆիկական  

աշխատանքների կատարման 
մեթոդական ցուցումներ, 49 էջ 

3.4 

Գևորգյան Հերմինե Միշայի Կառավարման ավտոմատացված
համակարգերի տվյալների հենքեր: 

Լաբորատոր աշխատանքների 
մեթոդական ցուցումներ, 55 էջ 

3.5 
Մանուկյան Սարգիս Ֆելիքսի
Բաղդասարյան Սոնա Գուրգենի 
Եղիազարյան Լիլիթ Գարսևանի 

Հանքային հումքի տնտեսական
գնահատում: Մեթոդական 

ցուցումներ, 100 էջ 

3.6 
Ավագյան Թամարա Ռոբերտի
Աղայան Ալեն Արշավիրի  

 

Ընդհանուր մետալուրգիա: 
Լաբորատոր աշխատանքների 
մեթոդական ցուցումներ, 70 էջ 

4. այլ - - 
 

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, որոնց շնորհիվ բարձրացել են 
լաբորատոր պարապմունքների արդյունավետությունը, իսկ հեռավար GOLDI հիբրիդային 
լաբորատորիան հնարավորություն է ընձեռում ընդլայնել «Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ» մասնագիտության ուսանողների համար իրականացվող լաբորատոր 
փորձերի ցանկը:  
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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 օգտագործվում են նաև Մոբայլ լուծումների և 
Ինժեներական լաբորատորիաները (ընդհանուր մակերեսը՝ 259,67 քմ):  

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: 

ԱԱղղյյոոււսսաակկ  77..44  
 Մասնաճյուղի ուսումնական լաբորատորիաները  

 
Ամբիոնի 

անվանումը 
Լաբորատորիայի 

անվանումը 
Սենյակի համարը

(մակերեսը) 
Օգտագործման հիմքը

(դասընթացի անվանումը) 

Մ և ԲԱ 

Ֆիզիկայի 
լաբորատորիա-լսարան 

314
(52 քմ) Ֆիզիկա 

Քիմիայի 
լաբորատորիա-լսարան 

410
(48,2 քմ) Քիմիա 

ՏՏ Ի և ԱՀ 

Ինֆորմացիոն 
տեխնոլոգիաների 

լաբորատորիա-լսարան 

201 
(71,9 քմ) 

«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» ու  
«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմա-

տիկա» մասնագիտությունների բնագավառի 
և մասնագիտական դասընթացներ, 

Ինֆորմատիկա, Ճարտ. և համակարգչային 
գրաֆիկա 

Էլեկտրատեխնիկայի
լաբորատորիա 

404
(22,1 քմ) Էլեկտրատեխնիկա 

Քոմփյութերային 
լաբորատորիա-լսարան

204 
(66,3 քմ) 

Ինֆորմատիկա, «Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ» ու «Ինֆորմատիկա և 
կիրառական մաթեմատիկա» մասնա-

գիտությունների մասնագիտական 
դասընթացներ 

Ը և Շ 

Ընդերքաբանության 
լաբորատորիա-լսարան 

503 
(43,7 քմ) 

«ՕՀՀ և Մ», «ԼԳ և ՕՀԱ» և «ՕՀՀ»
մասնագիտությունների բնագավառի և      

մասնագիտական դասընթացներ, 
Երկրաբանական առարկաներ, ՕՀ մշակման  

և հարստացման տեխնոլոգիաներ 

Շինարարության 
լաբորատորիա 

511 
(42,8 քմ) 

«ՇՇԻԿԱ» և «Շինարարություն»
մասնագիտությունների ընդհանուր 
ճարտարագիտական, բնագավառի 
մասնագիտական  դասընթացներ 
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ԱԱղղյյոոււսսաակկ  77..44--իի  շշաարրոոււննաակկոոււթթյյոոււնն  
 

Ամբիոնի 
անվանումը 

Լաբորատորիայի 
անվանումը 

Սենյակի համարը
(մակերեսը) 

Օգտագործման հիմքը
(դասընթացի անվանումը) 

Մ և ԲԱ 

Ֆիզիկայի 
լաբորատորիա-լսարան 

314
(52 քմ) Ֆիզիկա 

Քիմիայի 
լաբորատորիա-լսարան 

410
(48,2 քմ) Քիմիա 

ՏՏ Ի և ԱՀ 

Ինֆորմացիոն 
տեխնոլոգիաների 

լաբորատորիա-լսարան 

201 
(71,9 քմ) 

«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» ու  
«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմա-

տիկա» մասնագիտությունների բնագավառի 
և մասնագիտական դասընթացներ, 

Ինֆորմատիկա, Ճարտ. և համակարգչային 
գրաֆիկա 

Էլեկտրատեխնիկայի
լաբորատորիա 

404
(22,1 քմ) Էլեկտրատեխնիկա 

Քոմփյութերային 
լաբորատորիա-լսարան

204 
(66,3 քմ) 

Ինֆորմատիկա, «Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ» ու «Ինֆորմատիկա և 
կիրառական մաթեմատիկա» մասնա-

գիտությունների մասնագիտական 
դասընթացներ 

Ը և Շ 

Ընդերքաբանության 
լաբորատորիա-լսարան 

503 
(43,7 քմ) 

«ՕՀՀ և Մ», «ԼԳ և ՕՀԱ» և «ՕՀՀ»
մասնագիտությունների բնագավառի և մաս-

նագիտական դասընթացներ, 
Երկրաբանական առարկաներ, ՕՀ մշակման և

հարստացման տեխնոլոգիաներ 

Շինարարության 
լաբորատորիա 

511 
(42,8 քմ) 

«ՇՇԻԿԱ» և «Շինարարություն»
մասնագիտությունների ընդհանուր 
ճարտարագիտական, բնագավառի 
մասնագիտական  դասընթացներ 

Մ և Ն 
Մետալուրգիայի և 
նյութագիտության 

լաբորատորիա-լսարան

517 
(87,4 քմ) 

«Մ և Ն»  ու «Մետալուրգիա» 
մասնագիտությունների ընդհանուր 
բնագավառի, մասնագիտական և 
մասնագիտացման դասընթացներ, 

Նյութագիտություն, Տեխնոլոգիական 
չափումներ և ստանդարտացում 

Համա- 
մասնաճյու-

ղային 

Ճարտարագիտական 
լաբորատորիա 

515 
(65,6 քմ) 

Գիտահետազոտական և ուսումնական,      
«Մ և Ն», «Մ» և  «ՕՀՀ» 

մասնագիտությունների դասընթացներ 

Համա- 
մասնաճյու-

ղային 

GOLDI հիբրիդային 
լաբորատորիա 

206ա 

(23,4 քմ) 

Գիտահետազոտական և ուսումնական,
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ», 

մասնագիտությունների մասնագիտական 
դասընթացներ 

 
ՈՒսումնական գործընթացի կազմակերպման տարածքային և ենթակառուցվածքային 

պայմանների բարելավում 
 

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 է աշխատանքների իրականացման 
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պլան-ժամանակացույցը: 
2017/2018 ուստարում կատարվեցին ուսումնական 2-րդ մասնաշենքի երկրորդ 

հարկի միջանցքի սալիկապատման (112,5 քմ), «Ընդերքաբանության և շինարարության» 
ու «Մետալուրգիայի և նյութագիտության» ամբիոններում լամինատե հատակների 
տեղադրման (42 քմ) և մուտքի դռան փոխարինման (7,1 քմ)  աշխատանքներ:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Նկ.7.1  ՈՒսումնական 2-րդ մասնաշենքի վերանորոգված տարածքները 
 

2017թ. մարտ-հունիս ամիսներին սեփական ուժերով մասնակի նորոգվել է 
քամիների  հետևանքով վնասված սպորտ դահլիճի տանիքի մի հատվածը՝ մոտ 25 քառ.մ  
մակերեսով, որտեղ կատարվել են նաև 6 օդատար խողովակների ամրացման, 
ջերմամեկուսացման, անձրևաջրերի ջրահեռացման աշխատանքներ: Ընթացիկ 
նորոգումների է ենթարկվել քամիների և ձյան հետևանքով մասնակի վնասված 
մասնաշենքերի տանիքները: 

Ձմռանը նախապատրաստական աշխատանքների հետ կապված վերանորոգման 
աշխատանքներ են կատարվել կաթսայատանը, կատարվել են էլեկտրական շարժիչների, 
ջրի պոմպերի նորոգման և սպասարկման  աշխատանքներ:  Ջերմամեկուսացվել է շուրջ 
20 գծ.մ խողովակաշար: 

Կատարվել է գազատար, ջրատար և ջերմատար խողովակաշարերի ամրացման, 
մասնակի փոխարինման և եռակցման աշխատանքներ: 

2017թ. սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին ջեռուցման սեզոնի նախապատրաստման 
հետ կապված  ապակեպատվել է մասնաճյուղի մասնաշենքերի ջարդված, առանձին 
տեղերում մեկ շերտով ապակեպատված պատուհանները: Լրացուցիչ ապակեպատվել է 
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20 քմ մակերեսով պատուհաններ: Նշված աշխատանքները նպաստել են մասնաճյուղում 
ջեռուցման որակի բարձրացմանը և էներգառեսուրսների խնայողությանը: 
 Էներգամատակարարման անխափան ապահովման նպատակով կարգաբերվել են 
մալուխներ, նորոգվել էլեկտրական վարդակներ, անջատիչներ, էլեկտրական 
ավտոմատներ, փոխարինվել լամպեր, որոնց արդյունքում բարելավվել է 
էներգամատակարարումը և լուսավորությունը: Մալուխների փոխման, նոր մալուխների 
անցկացման և նորոգման արդյունքում ապահովվել է ինտերնետ կապը ամբիոններում, 
գրադարանում և լսարաններում: 

2018 թվականի հունվար ամսին մոնտաժվել, կարգաբերվել են տեսահսկման 
սարքավորումներ  և գործարկվել տարածքի տեսահսկումը: 

Ջրամատակարարման, կոյուղաջրերի հեռացման, կոյուղու հորանների աշխատանքի 
անխափան ապահովման նպատակով իրականացվել են մաքրման և կարգաբերման 
աշխատանքներ: Սանհանգույցներում և տարածքի ջրի  ոռոգման ցանցում վերանորոգվել 
են շարքից դուրս եկած ջրի ծորակները, խողովակները և փականները: 

Կատարվել են ընթացիկ վերանորոգման, հարդարման աշխատանքներ, ինչպես 
ուսումնական մասնաշենքերում, այնպես էլ՝ մասնաճյուղի տարածքում: Երեք 
մասնաշենքերում նորոգվել են դռներ, պատուհաններ, գրասեղաններ, 
զգեստապահարաններ, ամբիոններ, գրատախտակներ: Նորոգվել են շուրջ 48 աթոռ-
նստարաններ և սեղաններ:  

Մեծ կարևորություն է տրվում մասնաճյուղի բնականոն կենսագործունեության 
ապահովմանը, մասնավորապես, սանիտարահիգիենիկ պայմանների, ինչպես նաև՝  
մասնաշենքերի պահպանման հարցերին: 

Աշխատանքներ են տարվում ֆինանսական և նյութական ռեսուրսների 
օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ, տարվում է 
ռեսուրսախնայողական քաղաքականություն: 

Հնարավորության սահմաններում բոլոր ստորաբաժանումներն ապահովվել են 
անհրաժեշտ նյութերով:  

Մասնաշենքերի հիմնանորոգման և վերակառուցման ծախսերը 2017 թվականին 
կազմել է 4293.7 հազ. դրամ (ծախսերի 2.96 %-ը), իսկ  ընթացիկ վերանորոգման 
աշխատանքները 2017թ.–ին կազմել են 177.0 հազ. դրամ (ծախսերի 0.12 %-ը), 2018թ.–
ին`  283.9 հազ. դրամ (ծախսերի 0.18 %-ը՝ ըստ նախահաշվի): 

 
ԽՆԴԻՐ 7.2. Զարգացնել մասնաճյուղի սոցիալական ծրագրերը, ապահովել 

սոցիալական ենթակառուցվածքի պահպանումն ու բարելավումը: 
 
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  
միջոցառումներ: 

2017/18 ուսումնական տարում, աշխատակիցների սոցիալական 
բավարարվածության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների 
շրջանակում, Ամանորի տոների կապակցությամբ, մասնաճյուղի հիմնական կազմի 
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աշխատակիցները խրախուսվել են հիմնական հաստիքային դրույքի չափով, իսկ Մարտի 
8-ի կապակցությամբ կին աշխատողները խրախուսվել են 10 000 ՀՀ դրամի չափով:  
 Նշենք նաև, որ նորաստեղծ արհեստակցական կազմակերպության կողմից ևս 
իրականացվել են սոցիալական ծրագրեր, մասնավորապես, արհեստակցական 
կազմակերպության 4 անդամ ծննդյան հոբելյանական տարեդարձի կապակցությամբ 
խրախուսվել է 68 000 ՀՀ դրամի չափով, այլ ծրագրերի համար (Նոր տարվա 
կապակցությամբ արհեստակցական կազմակերպության անդամների` մինչև 11 տարեկան 
երեխաներին տրվել են ամանորյա նվերներ, արհեստակցական կազմակերպության 
կանանց՝ «Մայրության և գեղեցկության» տոնի կապակցությամբ տրամադրվել է 
ֆինանսական միջոցներ, մասնաճյուղի վարչակազմի հետ համատեղ կազմակերպվել է 
էքսկուրսիա Գորիսի տարածաշրջան) տրամադրվել է նաև 134 000 ՀՀ դրամի չափով 
գումար: 

Մինչև 2018 թվականի հունիս ամիսը գլխավոր մասնաշենքում կանոնավոր կերպով 
գործել է բուֆետ-ճաշարանը՝ ապահովված համապատասխան գույքով, բավարար 
սանիտարահիգիենիկ պայմաններով, մասնաճյուղի հանրությանը անհրաժեշտ 
տեսականու առկայությամբ և մատչելիությամբ: Ներկայումս աշխատանքներ են տարվում 
բուֆետ-ճաշարանի վերագործարկման ուղղությամբ: 
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Ն Պ Ա Տ Ա Կ   8 
ԱՐԴԻԱԿԱՆ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ 

 
ԽՆԴԻՐ 8.1. Ապահովել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառության 

հետագա ընդլայնումն ու որակական նոր մակարդակի ձեռքբերումը մասնաճյուղի 
գործունեության բոլոր ոլորտներում: 

 
Տեղեկատվական ռեսուրսներ, համակարգիչներ և համակարգչային ցանց 

  
 2017/18 ուսումնական տարում ինտերնետ կապի թողունակությունը հասցվեց 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):   

 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): 

 Մասնաճյուղում ներքին ցանցին և ինտերնետին միացված է 80 համակարգիչ: 
 Մոբայլ լուծումների լաբորատորիայի համակարգիչները. 

2014 թվականից գործող Մոբայլ լուծումների լաբորատորիան հագեցած է 30 
համակարգչով և համակարգչային այլ տեխնիկայով («Ձեռնարկությունների 
ինկուբատոր» հիմնադրամ):  

 Ինժեներական լաբորատորիայի համակարգիչները. 
2016 թվականից գործող Ինժեներական լաբորատորիան հագեցած է 6 
համակարգչով, եռաչափ տպիչով և այլ տեխնիկայով:  

Մասնաճյուղի համակարգիչների և համակարգչային ցանցի սպասարկումը, ինչպես 
նաև՝ ծրագրային, տեխնիկական, պրոֆիլակտիկ և ընթացիկ վերանորոգման 
աշխատանքներն օպերատիվ կերպով իրականացվում են ցանցային ադմինիստրատորի 
և լաբորատորիայի վարիչի կողմից:  
 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը մասնաճյուղի կառավարման 
համակարգում և ինֆորմացիայի տարածումը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

կիրառմամբ 
 

Տեղեկատվական հոսքերի կառավարման արդյունավետության բարձրացման 
նպատակով մասնաճյուղում լայնորեն կիրառվում են տեղեկատվական ռեսուրսների 
ընձեռած հնարավորությունները:  

ՀԱՊՀ-ի հետ մասնաճյուղի փաստաթղթաշարժն իրականացվում է  
փաստաթղթաշրջանառության «Mullbery» համակարգով։ 

Միաժամանակ ներմասնաճյուղային կառավարման համակարգում լայնորեն 
կիրառվում են տեղեկացման էլեկտրոնային ձևերը (ներքին ցանց, էլեկտրոնային փոստ):  

Արդյունավետորեն է գործում մասնաճյուղի պաշտոնական www.haphkapan.com 
կայքը և www.facebook.com/Kapan.HAPH ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջը, որտեղ 
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զետեղվում են պաշտոնական տեղեկատվություններ, մասնաճյուղի կյանքը ու 
իրադարձությունները նկարագրող հրապարակումներ: Կայքը և ֆեյսբուքյան էջը թույլ են 
տալիս թափանցիկ դարձնել մասնաճյուղի գործունեությունը և առավել գործուն դարձնել 
մասնաճյուղ-հասարակություն կապը:  

2017 թվականի սեպտեմբերի 20-ին գործարկվել է կայքի նոր տարբերակը:  
Մասնաճյուղն օգտվում է baghaberd@seua.am էլեկտրոնային հասցեից: 

 

ԽՆԴԻՐ 8.2. Շարունակել կատարելագործել և ընդլայնել մասնաճյուղի 
ինֆորմացիոն բազան՝ ապահովելով դրա համընդհանուր մատչելիությունն ու 
արդյունավետ օգտագործումը՝ կրթական և հետազոտական կարիքներին համահունչ: 
 

Մշտապես աշխատանքներ են տարվում կրթական և գիտական գործընթացներում 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընդլայնված և արդյունավետ կիրառում ապահովելու 
ուղղությամբ.  

 Մասնաճյուղի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի գիտակրթական 
ծրագրերում 530278-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES միջազգային նախագծի 
շրջանակում ստեղծված GOLDI հեռավար հիբրիդային լաբորատորիայի 
ներդրման նպատակով 2016-2017թթ. հրատարակվել են 3 ուսումնական 
ձեռնարկներ «Քոմփյութերների կազմակերպում», «Տեղեկատվության մշակման և 
կառավարման իրական ժամանակի համակարգեր» և «Համակարգերի 
մոդելավորում» դասընթացների լաբորատոր աշխատանքներում GOLDI 
լաբորատորիան կիրառելու համար: Միաժամանակ ստեղծված է իրական 
հնարավորություն նախագծի մասնակից բուհերի հեռավար լաբորատորիաները 
մասնաճյուղի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի գիտակրթական 
ծրագրերում օգտագործելու համար:  

2018/2019 ուստարում GOLDI հեռավար հիբրիդային լաբորատորիան 
կկիրառվի ուսումնական գործընթացում` «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» 
մասնագիտության «Տեղեկատվության մշակման և կառավարման իրական 
ժամանակի համակարգեր» դասընթացում: 

Անհրաժեշտ է ընդլայնել արդեն ներդրված էլեկտրոնային ուսուցման 
կառավարման Moodle համակարգը` այնտեղ տեղադրելով մասնաճյուղի 
դասախոսների կողմից մշակված դասագրքերի, ուսումնական ձեռնարկների ու 
այլ ուսումնամեթոդական գրականության էլեկտրոնային տարբերակները, ինչպես 
նաև՝ կազմակերպել դասախոսների և ուսանողների վարժանքներ այդ 
համակարգի օգտագործման համար: 

 ՈՒսուցման գործընթացում կիրառվում են ArchiCad, AutoCad, ЛИРА, Datamine և 
«ՀԾ Հաշվապահ» ծրագրային միջոցները, շարունակաբար ներդրվում են նոր 
վիրտուալ լաբորատոր փորձեր: 

 Աշխատակիցների համար ապահովված է գիտահետազոտական 
աշխատանքներում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների լայն  օգտագործումը:  

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործումն առավել մատչելի դարձնելու 
նպատակով ուսումնական մասնաշենքերը ապահովված են անլար ինտերնետ կապով: 

2017/2018 ուսումնական տարում 3 դասընթացից դասախոսությունները ՀԱՊՀ 
երևանյան կրթահամալիրի դասախոսների կողմից վարվել են հեռավար եղանակով:  

ՈՒսումնական 2-րդ մասնաշենքում գործող հեռաուսուցման լսարանը (սենյակ՝ 502)  
«Ընդերքաբանության և շինարարության» ու «Մետալուրգիայի և նյութագիտության» 
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ամբիոններն արդյունավետորեն օգտագործում են կրթական գործընթացում:  
ՈՒսանող-դասախոս աշխատանքային փոխհարաբերություններում լայնորեն 

կիրառվում են էլեկտրոնային տեխնոլոգիաները: 
2017/2018 ուսումնական տարում. 
 Տեխնոլոգիական կարողությամբ և հեռաուսուցման լսարանների թիվը` 5:  
 Ուսումնական գործընթացում էլեկտրոնային ռեսուրսների օգտագործմամբ 

դասընթացների հաշվեկշիռը` 56,3%:  
 Դասավանդման գործընթացում էլեկտրոնային տեխնոլոգիաներ կիրառող 

հիմնական դասախոսների հաշվեկշիռը՝ 73,4%:  
 Ուսանողների տարեկան միջին թվի հարաբերությունը ուսումնական 

նպատակներով օգտագործվող համակարգիչների թվին` 6,95:  
 
ԽՆԴԻՐ 8.3. Դառնալ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման և ներդրման 
Սյունիքի մարզի ուսումնահետազոտական  ռեսուրսային կենտրոն: 

 
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի, «Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների 

ձեռնարկությունների միություն» ԻԱՄ և «Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ» ՄԲԿ հայաստանյան 
մասնաճյուղի համատեղ ծրագրերի շրջանակներում ակտիվ գործում է Ինժեներական 
լաբորատորիան, որտեղ հաշվետու տարում ռոբոտաշինության խմբակ հաճախել են 8 
կապանցի դպրոցականներ: Աշակերտները հաջողությամբ մասնակցել են «DigiCode 
2018» պատանեկան ծրագրավորման մրցույթին՝ անցնելով եզրափակիչ փուլ։ 

GOLDI հեռավար հիբրիդային լաբորատորիան կարող է զգալի դերակատարություն 
ունենալ ՀՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետների հեռավար 
վերապատրաստման, այդ ոլորտում հեռակառավարման և ավտոմատացված 
կառավարման համակարգերի մշակման նորարարական խնդիրների   լուծման 
գործընթացում: 

Անհրաժեշտ է աշխատանքներ տանել ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի, 
«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի և «Քրոնիմետ» բարեգործական 
հիմնադրամի՝ նախկինում իրականացվող համատեղ ծրագրերի վերականգնման 
ուղղությամբ: 
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ՆՊԱՏԱԿ 9 
 

ԸՆԴԼԱՅՆՎՈՂ ԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ԽՆԴԻՐ 9.1. Ընդլայնել գործընկերային կապերը մասնաճյուղի պրոֆիլին բնորոշ 
արտադրական ոլորտների և բիզնեսի հիմնական հատվածների հետ, խթանել 
զարգացման ծրագրերում շրջանավարտների, նվիրատու և հովանավոր 
կազմակերպությունների ու անհատների մասնակցությունը, բազմազանեցնել 
հանրային ծրագրերում մասնաճյուղի ներգրավման ձևերը: 
 

Արտադրական ձեռնարկությունների հետ մասնաճյուղի գործընկերային կապերի 
ամրապնդումը և ընդլայնումը կարևոր գործոն է մասնաճյուղի զարգացման, բարձրագույն 
ճարտարագիտական կրթությամբ որակյալ մասնագետների ուսուցման համար:  

Շարունակաբար թարմացվում է մասնաճյուղի հնարավոր գործատու 
կազմակերպությունների տվյալների բազան: Աշխատանքներ են տարվում 
գործընկերների հետ համագործակցությունն էլ ավելի գործնական և արդյունավետ 
դարձնելու համար: 

Ձևավորված են երկարաժամկետ գործընկերային կապեր «Կապանի 
լեռնահարստացման կոմբինատ» ՓԲԸ-ի, «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» 
ՓԲԸ-ի, «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի, 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: 

Առավել ակտիվ է համագործակցությունը «Կապանի լեռնահարստացման 
կոմբինատ» ՓԲԸ-ի հետ. ուսանողների պրակտիկաների անցկացում, կոմբինատի 
աշխատակիցների համար վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման 
դասընթացների կազմակերպում, մասնաճյուղի դասախոսների ստաժավորման 
անցկացում:  

Նշենք, որ դեռևս մասնաճյուղին չի հաջողվում ընդգրկվել Սյունիքի տնտեսության 
զարգացման կարևոր գիտատեխնիկական նախագծերում և հանրային կարիքներին 
բավարարմանն ուղղված տարածաշրջանային ծրագրերում: Հիմնական գործատու 
ձեռնարկությունների հետ համագործակցության խորացման նպատակով  անհրաժեշտ է 
աշխատանքներ տանել մասնաճյուղի զարգացման ծրագրերի մշակման, ուսումնական 
պլանների ու առարկայական ծրագրերի կազմման և փորձաքննության, դիպլոմային 
աշխատանքների թեմաների ընտրության գործընթացներում նրանց մասնակցության 
ուղղությամբ, ինչպես նաև` պարբերաբար իրականացնել ուսանողների և դասախոսների 
հանդիպումներ հիմնական գործատու կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ:  

2017/2018 ուսումնական տարում մասնաճյուղը պայմանագրային հիմունքներով  
համագործակցել է 26 կազմակերպությունների հետ (աղյուսակ 9.1): 
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ԱԱղղյյոոււսսաակկ  99..11  
ԳԳոորրծծըըննկկեերր  ոոււսսոոււմմննաակկաանն  ևև  գգոորրծծըըննկկեերր  ոոչչ  ոոււսսոոււմմննաակկաանն  հհաասստտաատտոոււթթյյոոււննննեերր  

Հ/Հ Հաստատության անվանումը Համագործակցության ոլորտը 
Պայմանագրի  

կնքման 
տարին 

1. 
ՀՀ ԱԻ նախարարության «Սեյսմիկ 

պաշտպանության հարավային ծառայություն» 
ՊՈԱԿ 

պրակտիկայի անցկացում 2012
լաբորատոր պարապմունքների 

անցկացում 2014 

2. 
ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի Զբաղվածության

պետական գործակալության Կապանի 
զբաղվածության տարածքային կենտրոն 

պրակտիկայի անցկացում 2012 

3. «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ «Կապան»  
մասնաճյուղ պրակտիկայի անցկացում 2012, 2013 

4. «ՍՅՈՒՆԻ-ՔՈՄ» ՍՊԸ պրակտիկայի անցկացում 2012
5. «ԼԱՄԱՔՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ պրակտիկայի անցկացում 2012
6. «Կապանի մեքենաշինական գործարան» ԲԲԸ ռազմավարական գործընկերություն 2012

7. Կապանի «Նորոգշին» ՍՊԸ 

ռազմավարական գործընկերություն 2013
պրակտիկայի անցկացում 2013, 2018

լաբորատոր պարապմունքների 
անցկացում 2014 

8. «Արքիթեքթոնիք» ՍՊԸ պրակտիկայի անցկացում 2013
9. «Արդշինբանկ» ԲԲԸ «Կապան» մասնաճյուղ պրակտիկայի անցկացում 2013
10. «Նոր Հորիզոն» ՈՒՎԿ ՍՊԸ պրակտիկայի անցկացում 2013
11. «Յունիբանկ» ՓԲԸ «Կապան» մասնաճյուղ պրակտիկայի անցկացում 2013, 2018 
12. «Կապանի ԲՈՒԱՏ» ՓԲԸ պրակտիկայի անցկացում 2013
13. «ԼԱՎ  ԸՆԿԵՐ» ՍՊԸ պրակտիկայի անցկացում 2013

14. «Քրոնիմետ» բարեգործական հիմնադրամ ռազմավարական 
համագործակցություն  2013 

15. «Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր» 
հիմնադրամ 

ռազմավարական 
համագործակցություն 2013 

16. 
ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի

Կապանի մետալուրգիայի և 
հանքահարստացման լաբորատորիա 

ռազմավարական գործընկերություն 2013 

17. «Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» 
ՓԲԸ 

ռազմավարական գործընկերություն 2014
պրակտիկայի անցկացում 2014, 2017

18. Սիսիանի (Նոր բակ) «Նորոգշին» ԲԲԸ ռազմավարական գործընկերություն 2014

19.  «Հայաստանում Եվրոպական քոլեջ» 
հիմնադրամ 

շրջանավարտների ուսուցման 
շարունակում 2014 

20. «Մեղրու պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ շրջանավարտների ուսուցման 
շարունակում 2014 

21. «Սյունիքի տարածաշրջանային պետական 
քոլեջ» ՊՈԱԿ 

լաբորատոր պարապմունքների 
անցկացում 2013 

շրջանավարտների ուսուցման 
շարունակում 2014 

22. «Նյու Պասկալ» ՓԲԸ պրակտիկայի անցկացում 2015

23. «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատ» ՓԲԸ պրակտիկայի անցկացում 2015 

24. «Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ» 
ՓԲԸ 

պրակտիկայի անցկացում 2016 
դասախոսների ստաժավորման 

անցկացում 2018 

25. «Կապանի ՃՇՇ» ՍՊԸ պրակտիկայի անցկացում 2018
26. «Արդշինբանկ» ՓԲԸ պրակտիկայի անցկացում 2018
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Ինչպես նախորդ տարիներին, հաշվետու ժամանակաշրջանում ևս շարունակվել են 
աշխատանքները շրջանավարտների հետ կապի բարելավման և ընդլայնման, 
շրջանավարտների վերաբերյալ բազայի պարբերաբար նորացման և թարմացման 
ուղղությամբ: 

Մասնաճյուղի շրջանավարտները մեծապես նպաստում են մասնաճյուղի և  
տարածաշրջանի հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունների կապերի 
ամրապնդմանը:  

 
ԽՆԴԻՐ 9.2. Ամրապնդել հասարակության հետ մասնաճյուղի կապերը, 

զարգացնել հասարակական վարկանիշի բարձրացման առկա փորձը: 
 

 
Մասնաճյուղի գործունեության լուսաբանման և գովազդի հարցում լայն 

հնարավորություններ են ընձեռում պաշտոնական կայքը և ֆեյսբուքյան էջը, դրանք  
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 
«Զանգեզուր Թիվի»  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 (2 տրամադրված 
նյութեր, 3 հարցազրույցներ): Մասնաճյուղի գործունեությանն առնչվող անդրադարձների 
թիվը ԶԼՄ-ներում կազմել է 6: 

Մասնաճյուղի գործունեության արտաքին լուսաբանման նպատակով ստեղծվել են 
սեփական գովազդային նյութեր, իսկ 2018 թվականի ընդունելությանն ընդառաջ 
տպագրվել է հատուկ գովազդային բուկլետ, որտեղ զետեղվել է ամբողջական 
տեղեկատվություն մասնաճյուղի ֆակուլտետների, մասնագիտությունների, լաբորատոր 
բազայի և գործատուների հետ ունեցած կապի վերաբերյալ:  

Անհրաժեշտ է կայքում ստեղծել «ԶԼՄ-ները մեր մասին» ենթաբաժին, որտեղ 
կամբողջացվեն մասնաճյուղի վերաբերյալ մամուլի հրապարակումները, ինչպես նաև՝ 
ստեղծել մասնաճյուղի պատմության կենտրոնացված ֆոտոարխիվ և տեսադարան, 
որտեղ տեղադրված նյութերը կօգտագործվեն կազմակերպվող տարբեր միջոցառումների 
ժամանակ: 
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ՆՊԱՏԱԿ 10 

ՀԱՄԱԿՈՂՄԱՆԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 
Մասնաճյուղը պահպանում և աշխատում է զարգացնել միջազգային կապերն ու 

համագործակցությունը հաջողությամբ իրականացված Տեմպուս նախագծի մասնակից  
երկրների` Գերմանիայի, Ավստրիայի, Ռումինիայի, Իսպանիայի, Ուկրաինայի և 
Վրաստանի բուհերի հետ: 

Հաշվի առնելով Տեմպուս նախագծի ինքնուրույնաբար կատարման հաջողված 
փորձը` համալսարանի միջազգային համագործակցության ծրագրերի շրջանակներում 
աշխատանքներ է տարվում մասնաճյուղի գործունեության միջազգայնացման, ինչպես  
նաև՝ նոր միջազգային ծրագրերում  ընդգրկման ուղղությամբ:  
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

Ամփոփելով 2017/18 ուսումնական տարում ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի 
գործունեության հիմնական արդյունքները՝ կարելի է արձանագրել հետևյալը. 

Շարունակվել են ռազմավարական ծրագրի արդյունավետ իրականացմանը միտված 
աշխատանքները, մասնավորապես. 

1. Անհրաժեշտ մակարդակով կազմակերպվել են ընդունելության 
գովազդարշավը,  աշակերտների  ճանաչողական այցերը,  «Բաց դռների 
օրեր» միջոցառումները: 

2. Մասնաճյուղի ակնկալվող դիմորդների համար շարունակաբար 
իրականացվում են նախապատրաստական դասընթացներ և 
խորհրդատվություններ:  

3. Մասնաճյուղը ստացել է «Տեղեկատվական համակարգեր» 
մասնագիտությամբ բակալավրի կրթական ծրագրով ուսուցում 
իրականացնելու համար լիցենզիա: 

4. «Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ» ՓԲԸ-ի պատվերով կատարվել են 
ներկայումս իրականացվող «Օգտակար հանածոների հարստացում» 
մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացի նախապատրաստական 
աշխատանքները:  

5. Շարունակվել են կրթության որակի ապահովման, ուսումնական գործընթացի 
և դասախոսական կազմի վերապատրաստման ուղղություններով տարվող 
աշխատանքները (շրջանավարտների բավարարվածության ինտեգրալ միջին 
գնահատականը 3,5 բալից աճել է մինչև 3,7 բալ, 2018/2019 ուստարում 
հեռակա ուսուցման առաջին կուրսում ուսուցումը կազմակերպվում է առկա-
հեռակա ձևով: 29 դասախոս ընդգրկված է վերապատրաստման 
դասընթացներում, նրանցից 13-ն անցել է ստաժավորում): 

6. Լուրջ ուշադրություն են դարձվել ուսումնական գործընթացի հսկողության և 
գիտելիքների գնահատման միասնական մոտեցմանը ու չափանիշների 
կիրառմանը, քննաշրջանի ընթացքում ֆակուլտետների և տնօրինության 
կողմից քննությունների արդյունքների ամենօրյա քննարկմանն ու 
վերլուծության կազմակերպմանը: 

7. Մասնաճյուղի ղեկավարությունը և ԿՈԱ և ԱԿ բաժինը համատեղ ձեռնարկել 
են մի շարք միջոցառումներ՝ ուղղված կոռուպցիայի հնարավոր 
դրսևորումների դեմ՝ մեծ ուշադրություն դարձնելով քննությունների 
կազմակերպմանն ու անցկացմանը: 

8. Հաշվետու տարում, ըստ գործող ընթացակարգի, շարունակվել է 
առաջադիմության ցուցանիշներին համապատասխան ուսանողական 
համակազմի շրջափոխման ծավալուն և պատասխանատու գործընթացը: 
Մանդատային հանձնաժողովի աշխատանքներում չի արձանագրվել 
անճշտություններ:  

9. Հաշվետու տարում ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների 
նախագահներ են նշանակվել համապատասխան ոլորտի գործընկեր 
կազմակերպությունների գիտական կոչում և աստիճան ունեցող 
մասնագետներ: 

10. Աշխատանքներ են տարվել կառավարման համակարգի արդյունավետության 
բարձրացման  ուղղությամբ, կարևորվել է կոլեգիալ միջավայրի դերը:  
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11. Մասնաճյուղի կառավարման և որոշումների ընդունման գործընթացում 
ապահովվել է ուսանողների լիարժեք մասնակցությունը:  

12. Իրականացվել է մասնաճյուղի գիտահետազոտական ոլորտի 
նյութատեխնիկական բազայի առկա վիճակի վերլուծություն, որի հիման վրա 
մշակվել են մասնաճյուղի գիտական հենքի փուլային բարելավման և 
արդիականացման, գիտական ներուժի զարգացման 2017-2021թթ. 
հեռանկարային պլանները: 

13. Հաշվետու տարում ֆինանսավորվող գիտահետազոտական նախագծերի  ու 
դրամաշնորհների մրցույթներին մասնաճյուղից ներկայացվել է երկու հայտ, 
ԶՊՄԿ-ի ֆինանսավորմամբ հայտ է ներկայացվել նաև մասնաճյուղում 
հետազոտական լաբորատորիայի ստեղծման համար:  

14. Կանոնավոր կերպով մասնաճյուղի ամբիոններում անցկացվել են 
գիտակրթական ամենամսյա սեմինարները: 

15. Ամբիոններում իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքների 
արդյունքներով հրապարակվել են 16 գիտական հոդվածներ, արվել են 9 
զեկուցումներ և արտոնագրվել է 1 գյուտ: 

16. Աշխատանքներ են տարվել «ԶՊՄԿ» ՓԲԸ-ի ֆինանսավորմամբ 
իրականացված թիվ 01/-Գ/2010 գիտահետազոտական նախագծի 
արդյունքների ներդրման և առևտրայնացման ուղղությամբ: 

17. Որոշակի աշխատանքներ են տարվել ուսումնական գործընթացի 
իրականացման նյութատեխնիկական պայմանների բարելավման և 
նյութական բազայի արդիականացման, գրադարանային ֆոնդի համալրման և 
զարգացման ուղղությամբ (ստեղծվել է «Տնտեսագիտության լսարան»-ը՝ 
մասնակի վերանորագված և նոր գույքով համալրված, գրադարանային ֆոնդը 
համալրվել է 997 կտոր գրականությամբ):  

18. Շարունակվել են ուսումնական և աշխատանքային պայմանների 
բարելավման, ինֆրակառուցվածքի պահպանման ուղղություններով տարվող 
աշխատանքները: 

19. Կազմակերպվել են մշակութային և մարզական միջոցառումներ:  
20. Աշխատանքներ են տարվել կայունացման և ռիսկերից ապահովագրման 

ֆոնդի պահպանման ուղղությամբ:  
21. Մասնաճյուղի աշխատողների համար իրականացվել են որոշակի 

սոցիալական ծրագրեր: 
22. Զարգացվել և ընդլայնվել են գործընկերային կապերը (կնքվել են 5 նոր 

երկարաժամկետ պայմանագրեր): 
23.  Անհրաժեշտ մակարդակի վրա է պահվել մասնաճյուղի PR ակտիվությունը և 

զարգացվել են պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների,  
հասարակության հետ մասնաճյուղի կապերը: 

24. Մասնաճյուղը շարունակել է համագործակցությունն Իլմենաուի համալսարանի 
հետ և ապահովել է ակտիվ մասնակցություն Բոլոնիայի գործընթացի 
հայաստանյան զարգացումներում: 

 
Նշված դրական առաջընթացների հետ մեկտեղ առկա են որոշակի թերացումներ ու 

բացթողումներ: Արձանագրված թերացումների շտկման և դեռևս չիրականացված 
խնդիրների լուծման ուղղությամբ անհրաժեշտ է ձեռնարկել կոնկրետ միջոցառումներ:  
Այդ նպատակով, որպես առաջարկություններ, կարելի է նշել հետևյալը. 
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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, ապահովել հեռակա 
ուսուցման ընդունելության կանոնների 32-րդ կետի պահանջների 
կատարումը: 

2. Դիմորդների հոսքն ապահովելու համար անհրաժեշտ է էապես ակտիվացնել 
ավագ, միջնակարգ և հանրակրթական դպրոցների հետ 
համագործակցությունը, իրականացնել գովազդային ակտիվ 
քաղաքականություն՝ ներգրավելով գործատուներին,  դասախոսներին, 
շրջանավարտներին և ուսանողներին: 

3. Զարգացնել լրացուցիչ կրթության համակարգը՝ լեռնահանքային ոլորտի  
ձեռնարկությունների աշխատակիցների համար իրականացնելով նոր 
մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներ: 

4. Շարունակել կրթության որակի և շրջանավարտների գործնական 
պատրաստվածության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ տարվող 
աշխատանքները: 

5. Ամփոփիչ քննությունների տոմսերում ներառված հարցերից մեկը դարձնել 
թեստային: 

6. Մասնաճյուղի կայքում ստեղծել «Հարցաշարեր» ենթաբաժին, որտեղ 
կտեղադրվեն քննական դասընթացների հարցաշարերը (միայն ներքին 
օգտագործման իրավունքով): 

7. Մասնաճյուղի կայքում ստեղծել «ԶԼՄ-ները մեր մասին» ենթաբաժին, որտեղ 
կամբողջացվեն մասնաճյուղի վերաբերյալ մամուլի հրապարակումները, 
ինչպես նաև ստեղծել մասնաճյուղի պատմության կենտրոնացված 
ֆոտոարխիվ և տեսադարան: 

8. Աշխատանքներ տանել ՀԱՃԼ-ում մասնաճյուղի ուսանողների լաբարատոր 
աշխատանքների կատարման ուղղությամբ: 

9. Շարունակել գիտական ներուժի և գիտական հենքի զարգացման, 
ուսումնագիտական լաբորատոր բազայի արդիականացման և զարգացման 
ուղղություններով տարվող աշխատանքները: 

10. Մշակել ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի նոր կառուցվածքը, նախապատրաստել 
և իրականացնել բնականոն անցման գործընթացը: 

11. Կառուցվածքային փոփոխություններից հետո անցկացնել ամբիոնների 
վարիչների և դասախոսական պաշտոնների  տեղակալման մրցույթներ:  

12. Աշխատանքներ իրականացնել մասնաճյուղի ֆինանսական ռեսուրսների  
շարունակական աճի և ֆինանսական ներհոսքի բազմազանեցման  
ուղղություններով: 

13. Զարգացնել մասնաճյուղի սոցիալական ծրագրերը: 
14. Ապահովել մասնաճյուղի զարգացման ծրագրերում գործընկեր 

կազմակերպությունների, շրջանավարտների, նվիրատու և հովանավոր 
կազմակերպությունների ու անհատների մասնակցությունը:  

15. Մասնաճյուղի զարգացման և վերազինման նպատակով՝ արտաքին 
ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու համար, աշխատանքներ տանել 



 
 

103

«Զարգացման ֆոնդ»-ի ստեղծման ուղղությամբ՝ հաշվի առնելով մասնաճյուղի 
ֆինանսական սահմանափակ միջոցները և միջազգային փորձը:  

16. Աշխատանքներ տանել մասնաճյուղ-արդյունաբերություն փոխկապակցված 
համակարգի ձևավորման, Սյունիքի տնտեսության զարգացման կարևոր 
գիտատեխնիկական նախագծերում ու հանրային կարիքների բավարարմանն 
ուղղված տարածաշրջանային ծրագրերում մասնաճյուղի ներգրավման 
ուղղություններով: 

17. Միջազգային ծրագրերում աշխատանքներ իրականացնել մասնաճյուղի 
ներգրավվածության ապահովման ուղղությամբ: 

18. Առավել ակտիվացնել հասարակության հետ մասնաճյուղի կապերը,  
շարունակել  մասնաճյուղի կայքի ծրագրային կատարելագործումը, կայքը 
դարձնել եռալեզու: 

19. Շարունակել գրադարանային ֆոնդի համալրման և զարգացման 
աշխատանքները: 

20. Առավել բարելավել ուսումնական և աշխատանքային պայմանները: 
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Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն  
 
 

  Նախաբան 2 
 Ընդհանուր տեղեկատվություն ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղի վերաբերյալ 3 
ՆՊԱՏԱԿ 1 
ԿԱՅՈՒՆԱՑՎԱԾ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄ 6 
 ԽՆԴԻՐ 1.1. Բարելավել և ակտիվացնել մասնաճյուղի ընդունելության 

պլանավորման գործընթացը` պահպանելով ու զարգացնելով 
ճարտարագիտական և բնագիտական կրթության ավանդական բոլոր 
ուղղությունները: 6 

 ԽՆԴԻՐ 1.2. Կայունացնել դիմորդների հոսքը` դեմոգրաֆիական բացասական 
միտումների և միջավայրային գործոնների ազդեցության հաշվառմամբ: 7 

 ԽՆԴԻՐ 1.3. Առավելագույնս բազմազանեցնել ու բարելավել լրացուցիչ և 
շարունակական կրթության համակարգը` աշխատուժի շուկայի պահանջներին 
համահունչ: 10 

 Ամփոփ տեղեկատվություն մասնաճյուղի 2018 թվականի ընդունելության և 
ուսանողական համակազմի վերաբերյալ  
1. Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման ընդունելություն 11 

 2. Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման ընդունելություն 13 
 3.Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր 

առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտների` բակալավրի կրթական 
ծրագրով ընդունելություն 15 

 4. Առաջին կուրս ընդունվածների վերաբերյալ վերլուծություն 16 
 Մասնաճյուղի ուսանողական համակազմը 17 
ՆՊԱՏԱԿ 2 
ՈՐԱԿՅԱԼ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԳԻՏԱՀԵՆՔ ԿՐԹԱԿԱՆ 
ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ 20 
 ԽՆԴԻՐ 2.1. Շարունակել և ավարտել ուսուցման որակի գնահատման և 

ապահովման ներհամալսարանական համակարգի լիարժեք ներդրման 
գործընթացը՝ համահունչ բարձրագույն կրթության որակի ներքին արժևորման 
եվրոպական վերախմբագրված ESG չափանիշներին և պահանջներին: 20 

 ԽՆԴԻՐ 2.2. Իրականացնել կրթական գործող ծրագրերի բովանդակային և 
կառուցվածքային վերանայման և նոր ծրագրերի ներդրման շարունակական 
գործընթաց՝ որակավորումների ազգային շրջանակին և աշխատաշուկայի 
փոփոխվող պահանջներին համապատասխան: 20 

 ԽՆԴԻՐ 2.3. Բարելավել դասավանդման և ուսումնառության կազմակերպման, 
գիտելիքների գնահատման տեխնոլոգիաները՝ կրթության որակի ու 
արդյունավետության շարունակական բարձրացման նպատակով: 27 

 ԽՆԴԻՐ 2.4. Ապահովել մասնաճյուղի մասնակցությունը բակալավրական 
կրթական ծրագրի հավատարմագրման, ինչպես նաև՝ Համալսարանի 
ինստիտուցիոնալ վերահավատարմագրման գործընթացներ՝ 
ազգային/միջազգային չափանիշների պահանջներին համապատասխան: 27 



 
 

104

 Տեղեկատվություն 2017/18 ուսումնական տարում մասնաճյուղում ուսումնական 
գործընթացի կազմակերպման վերաբերյալ 29 

 Իրականացվող մասնագիտական կրթական ծրագրերի ուսումնական պլանների 
ապահովվածություն 29 

 Պրակտիկաների կազմակերպում 30 
 Ուսումնական գործընթացի հսկողություն 31 
 Առաջադիմության ցուցանիշներն ըստ ուսումնական կիսամյակների  31 
 Քննաշրջանի արդյունքների վերլուծություն 32 
 2017/2018 ուսումնական տարվա ավարտական աշխատանքների 

պաշտպանության արդյունքների վերլուծություն 37 
 Մասնաճյուղի շրջանավարտները 39 
 Շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման վերլուծություն 40 
ՆՊԱՏԱԿ 3 

ՄՐՑՈՒՆԱԿ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՄԲ   
 ԽՆԴԻՐ 3.1. Ապահովել մասնաճյուղի կատարվող գիտական 

աշխատանքների, մասնավորապես՝ ֆինանսավորվող հետազոտական 
ծրագրերի, դրանց ծավալի կայուն աճն ու արդյունավետության բարձրացումը, 
փորձարարական բազայի ու ինֆորմացիոն ապահովման զարգացումն ու 
բարելավումը, մասնաճյուղի դասախոսների և ուսանողների առավելագույն 
ներգրավումը գիտահետազոտական նախագծերում ու աշխատանքներում: 41 

 ԽՆԴԻՐՆԵՐ 3.2. Ապահովել մասնաճյուղ-արդյունաբերություն 
հետազոտական համագործակցության համակողմանի զարգացումը, գիտական 
հետազոտությունների արդյունքների պատշաճ հրապարակայնացումը, դրանց 
առևտրայնացմանն ուղղված մարքեթինգային միջոցառումների իրականացումը: 43 

 Տեղեկատվություն 2017/18 ուսումնական տարում մասնաճյուղի 
գիտահետազոտական գործունեության վերաբերյալ  44 

 Ն Պ Ա Տ Ա Կ   4 
ՆՈՐԱՑՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 49 

 ԽՆԴԻՐ 4.1 Վերանայել և կատարելագործել մասնաճյուղի կազմակերպական 
կառուցվածքը՝ ապահովել անցումը գիտակրթական կազմակերպման 
ինստիտուտային կառուցվածքին: 49 

 ԽՆԴԻՐ 4.2. Կատարելագործել և արդիականացնել մասնաճյուղի կառավարման 
համակարգը՝ բարելավելով նրա ինֆորմացիոն ապահովումը, 
արդյունավետությունը և իրավական բազան՝ հիմնադրամի մասնաճյուղի 
իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունների հաշվառմամբ: 49 

ՆՊԱՏԱԿ 5  
ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԲԱՐԵԼԱՎՎՈՂ ՆԵՐՈՒԺ, ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 50 
 ԽՆԴԻՐ 5.1. Բարելավել և համալրել մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական 

կազմը՝ կրթության որակի շարունակաբար աճող պահանջներին և 
ժամանակակից հետազոտական համալսարանի չափանիշներին համահունչ, 
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