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ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ 
 

 

Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան տարածա-
շրջանի կրթօջախները մանկավարժական կադրերով ապահովելու 
և միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետության մանկավարժնե-
րի հեռակա ուսուցումը Կիրովականում կազմակերպելու նպատա-
կով, Հայաստանի Մինիստրների խորհրդի 1969 թ. հուլիսի 9-ի թիվ 
455 որոշմամբ, Երևանի հեռակա մանկավարժական ինստիտուտը 
փոխադրվեց Կիրովական և վերանվանվեց Կիրովականի պետա-
կան մանկավարժական ինստիտուտ: Երևանի հեռակա մանկա-
վարժական ինստիտուտից Կիրովական տեղափոխվեց հինգ ֆա-
կուլտետ՝ Հայոց լեզվի և գրականության, Տարրական ուսուցման 
մեթոդիկայի, Ֆիզիկամաթեմատիկական, Կենսաբանության և 
Պատմության: Նույն տարում բացվեց նաև առկա ուսուցման 
բաժին՝ նշված մասնագիտություններով: Կիրովական տեղափոխ-
վեց 4711 ուսանող: Ինստիտուտի ձևավորման սկզբնական շրջա-
նում ի հայտ եկան բավականին լուրջ դժվարություններ: Սակայն, 
հիմնադիրների քրտնաջան աշխատանքի և համառության շնորհիվ 
աստիճանաբար ձևավորվեց ինստիտուտը՝ իր հեռակա և առկա 
ուսուցման բաժիններով: 
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2014 թվականին Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան 

պետական մանկավարժական ինստիտուտը վերանվանվեց 
«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» 
ՊՈԱԿ: Աստիճանաբար, կրթական ծրագրերը, մասնագիտություն-
ները սկսեցին համապատասխանեցվել համալսարանական կրթա-
կան ծրագրերին: 

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

Ներկայումս ՎՊՀ-ն համարվում է տարածաշրջանի առաջին 
կրթական համալիրը, որն իրականացնում է քառաստիճան 
ուսուցում՝ միջին մասնագիտական (2010 թ.-ից), բակալավրիատ և 
մագիստրատուրա (2008 թ.-ից), ասպիրանտուրա (2006 թ.-ից): 
Բուհի առաքելությունն է Հայաստանի հյուսիսային շրջանների 
աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան մասնագի-
տական կադրեր պատրաստելը և տարածաշրջանի կայուն զար-
գացման համար հասարակությանը գիտակրթական և մշակութա-
յին ծառայություններ մատուցելը: Ներկայումս համալսարանն ունի 
առկա ուսուցման համակարգում՝ 36, հեռակա ուսուցման հա-
մակարգում՝ 32, մագիստրատուրայում՝ 23 առկա և 4 հեռակա 
ՄԿԾ-ներով կրթություն իրականացնելու պետական լիցենզիա: 
Կայուն զարգացման ապահովման և եվրոպական բարձրագույն 
կրթական տարածք մուտք գործելու նկատառումներով, 2007 թվա-
կանից բուհում ներդրվեց կրեդիտների կուտակման և փոխանցման 
եվրոպական համակարգը: 

ՎՊՀ-ում գործում են մի շարք ստորաբաժանումներ, որոնցից 
ամենամեծ ստորաբաժանումները ֆակուլտետներն են` 

Բնական գիտությունների,  
Հասարակական գիտությունների,  
Հումանիտար գիտությունների:  
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ՎՊՀ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Գործավար 
օգնական 

 Իրավաբան 

 

ՌԵԿՏՈՐ 

Ուսումնական  
աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

Գիտական  
աշխատանքների գծով 

պրոռեկտոր 

 Գիտական 
քարտուղար 

 

 Աշխատակազմի 
ղեկավար 
 

Կրթական գործընթացների 
կառավարման բաժին 

Գիտահետազոտ. աշխատ., 
նորարարությունների և 

համագործակցության բաժին 

Մշակույթի կենտրոն         Ընդհանուր  բաժին 
 

Մարդկային ռեսուրսների 
կառավարման բաժին 

Ֆինանսական ռեսուրսների 
կառավարման բաժին 

Կրթական բարեփոխումների և 
վերապատրաստման  կենտրոն 

Գրադարան 

Որակի ապահովման 
կենտրոն 
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ՎՊՀ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 

Ծնվել է 1965 թվականի օգոստոսի 1-ին:  
1989 թվականին գերազանցությամբ ավարտել է ԵրՊԻ-ի 

Կիրովականի մասնաճյուղի (այժմ՝ ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղ) 
ավտոմատիկայի և հեռուստամեխանիկայի ֆակուլտետը՝ ստանա-
լով ինժեներ-էլեկտրիկի որակավորում: 

2004թ. ավարտել է Ամուրի պետական համալսարանը (ք. Բլա-
գովեշչենսկ, ՌԴ)՝ «Ֆինանսներ և վարկեր» մասնագիտությամբ, 
որակավորումը՝ տնտեսագետ:  

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու (Սանկտ-Պետեր-
բուրգի տեխնոլոգիայի և դիզայնի պետական համալսարան, 
1994 թ.), տեխնիկական գիտությունների դոկտոր (Սանկտ-Պետեր-
բուրգի տեխնոլոգիայի և դիզայնի պետական համալսարան 
2002 թ.), պրոֆեսոր, Ա.Մ. Պրոխորովի անվան ինժեներական գիտու-
թյունների ակադեմիայի ակադեմիկոս: 

Հեղինակ է 143 հրապարակումների, այդ թվում` 1 մենագրու-
թյան, 10 գիտամեթոդական աշխատանքների, 17 պաշտոնական 
գրանցման վկայականների (ՌԴ Պատենտների գրանցման գործա-
կալություն): 

 
 
  
 

 
 

ՌԵԿՏՈՐ 

ՌՈՒՍՏԱՄ ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

Տեխնիկական գիտությունների 
դոկտոր, պրոֆեսոր 

ՎՊՀ ռեկտորի աշխատասենյակը գտնվում է  
վարչական մասնաշենքի երկրորդ հարկում 
 Էլ. հասցե՝  rector@vsu.am  
  Հեռ.՝  (0322) 4 63 87  
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ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ՊՐՈՌԵԿՏՈՐ 

 
Ծնվել է 1953 թվականի սեպտեմբերի 3-ին քաղաք Կիրովակա-

նում, ՀՍՍՀ:  
1975 թվականին ավարտել է Կիրովականի պետական մանկա-

վարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետը: 
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու (2002թ.), դոցենտ 
(2006թ.): 

Վարում է «Հայ ժողովրդական բանահյուսություն», «Գեղար-
վեստական երկի վերլուծություն» բակալավրի կրթական ծրագրով 
դասընթացները և «Փոքր արձակի ժանրերի զարգացման 
տեսություն», «Գրականության տեսություն» մագիստրոսական 
կրթական կամընտրական դասընթացներից որևէ մեկը: 

Զբաղվում է բանահյուսության և ժամանակակից արձակի 
հարցերով: 

  

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 

Բանասիրական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ 

Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի 
աշխատասենյակը գտնվում է  

վարչական մասնաշենքի երկրորդ հարկում 
 
 Էլ. հասցե՝  s.tumanyan@inbox.ru  
  Հեռ.՝  (0322) 4 31 14, ներքին՝ 112 
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ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՊՐՈՌԵԿՏՈՐ 

  
Ծնվել է 1978 թվականի փետրվարի 19-ին քաղաք Կիրովա-

կանում, ՀՍՍՀ: 
1999թ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի կենսա-

բանության ֆակուլտետը: Կենսաբանական գիտությունների 
թեկնածու (2012թ.), դոցենտ (2016թ.): 

Վարում է «Ընդհանուր կենսաքիմիա», «Կենսաբանական 
քիմիա», «Կենսատեխնոլոգիա», «Կլինիկական կենսաքիմիա» 
կրթական ծրագրով դասընթացները: 

Զբաղվում է սննդի անվտանգության, սննդամթերքի սնկերով և 
նրանց երկրորդային մետաբոլիտներով՝ միկոտոքսիններով աղ-
տոտման հետազոտման հարցերով: 
 

 

 

ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 

Կենսաբանական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ 

Գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի 
աշխատասենյակը գտնվում է  

վարչական մասնաշենքի առաջին հարկում 
 
 Էլ. հասցե՝  varduhi@inbox.ru  
  Հեռ.՝   (0322) 2 09 17, ներքին՝ 115 
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ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԲԱԺԻՆ  

 

   
Վարում է «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա», «Զարգացման 
արատների ֆիզիոլոգիա», «Էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիա», «Արյան 
ֆիզիոլոգիա» դասընթացները: 
 

 
 
  
  

  
 

Բաժնի ղեկավար՝  

ԱՆՈՒՇ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 

Կենսաբանական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ 

 

Կրթական գործընթացի կառավարման բաժինը գտնվում է  
վարչական մասնաշենքի երկրորդ հարկում 
 
 Էլ. հասցե՝  anrulega@mail.ru  
  Հեռ.՝   (0322) 4 18 55, լրացուցիչ 144 
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ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐ 

 
ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

 

 
ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ ՈՒՆԻ 

ԵՐԿՈՒ ԱՄԲԻՈՆ 
 
 
 
 
՝ 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

Ֆակուլտետի դեկան՝  

ՀԵՐՄԻՆԵ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

Ֆիզմաթ գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ 

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի 
ամբիոն 

Քիմիայի և կենսաբանության ամբիոն 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանատը գտնվում է 
ՎՊՀ երկրորդ մասնաշենքի ձախ կողմում՝ երկրորդ հարկում
  
 Էլ. հասցե՝  grigherm@gmail.com 
  Հեռ.՝  (0322) 2-42-59, ներքին՝ 117 
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ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ  
 

 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆ ՈՒՆԻ 

ԵՐԵՔ ԱՄԲԻՈՆ 
 
 
 
  
 

  
  
 

 

 

 

 
 

Ֆակուլտետի դեկան՝ 

 

ԼՈՒՍԻՆԵ ԿՈՍՏԱՆԴՅԱՆ 

Պատմական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ 

Մանկավարժություն և հոգեբանություն 

Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման 

Արվեստի և սպորտի 

Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանատը գտնվում 
է   գլխավոր մասնաշենքի երկրորդ հարկում 

  
 Էլ. հասցե՝  varduhi@inbox.ru  
  Հեռ.՝  (0322) 2 34 19, ներքին՝ 120 
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ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 
 

 
ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆ ՈՒՆԻ 

ԵՐԵՔ ԱՄԲԻՈՆ 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Ֆակուլտետի դեկան՝ 

 

ՄԱՐԻԱ ԲՐՈՒՏՅԱՆ 

Պատմական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանատը գտնվում է  
գլխավոր մասնաշենքի երրորդ հարկում 
  
 Էլ. հասցե՝  mariabrutyan2013@yandex.com  
  Հեռ.՝  (0322) 2 09 17, ներքին՝ 118 
 

Հայոց լեզու և գրականություն 

Օտար լեզուներ և գրականություն 

Պատմություն 
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ԳՐԱԴԱՐԱՆ 
Գրադարանի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար՝ 

ԳՈՀԱՐ ԳԱԲՈՅԱՆ  
Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսա- 

րանի գրադարանի գրքային ֆոնդը կազմում է ավելի քան 134.000 
միավոր գիրք, որի գրեթե կեսը ուսումնագիտական է:  

Գրադարանը ստանում է 10 անուն թերթ (8-ը՝ հայալեզու, 2-ը՝ 
ռուսալեզու) և 12 անուն ամսագիր (5-ը՝ հայալեզու, 7-ը՝ ռուսալեզու): 

Գրականության յուրաքանչյուր նոր խմբաքանակի մասին 
իրազեկվում է համալսարանի էլեկտրոնային կայքի միջոցով:  

Գրադարանի բաժանորդ դառնալու համար ուսանողը պար-
տավոր է անձնական հեռախոսահամարից զատ սպասարկման 
բաժին ներկայացնել անձնագրի պատճեն և մեկ լուսանկար՝ 3x4 
չափի:  

2015 թ. գործում է լոկալ էլեկտրոնային գրադարանը, որից 
օգտվելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել և դառնալ բաժանորդ: 
Էլեկտրոնային գրադարան մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է 
աջ անկյունում սեղմել «գրանցում» կոճակը և բացվող պատուհա-
նում նշել անհատական տվյալները և գաղտնաբառը: Գրանցվելուց 
հետո բաժանորդը կարող է փնտրել իրեն հետաքրքրող գիրքը՝ հա-
մապատասխան բաժնում նշելով գրքի վերնագիրը և հեղինակի 
անունը: 

Գիրքը կամ տպագիր այլ նյութեր բաժանորդին տրվում է առա-
վելագույնը մեկ ուսումնական տարվա տևողությամբ: Ուսում-
նական տարվա վերջին գիրքը ենթակա է վերադարձման:  
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ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 
▪ Բաժանորդը կարող է իր ձեռքին ունենալ առավելագույնը 7 

գիրք 
▪ Ընթերցասրահից գիրք դուրս չի տրվում: 
▪ Գիրքը կամ տպագիր այլ նյութերը փչացնողը ենթակա է 

պատասխանատվության:  
▪ Գիրքը կորցնողը պարտավոր է վերականգնել նույն գիրքը 

կամ դրա փոխարեն վերադարձնել տասնապատիկ արժեքի 
այլ գիրք (գրքեր): 

▪ Ընթերցողը պարտավոր է լռություն պահպանել գրա-
դարանում և ընթերցասրահում: 

Գրքի պատվերը կատարվում է կամ տեղում, կամ էլ առցանց 
(online եղանակով): 

2017-18 ուսումնական տարվանից գործում է էլեկտրոնային 
քարտադարանի ծրագիրը: Էլեկտրոնային քարտարանից օգտվելու 
կամ գրքի հեռահար պատվերի համար անհրաժեշտ է լինել գրա-
դարանի բաժանորդ:  

Գրքի էլէկտրոնային պատվերն իրականացնելու համար պետք 
է մուտք գործել համալսարանի կայք՝ http://www.vsu.am/, 
գրադարանի էջ, ակտիվացնել աջ անկյունի Քարտադարան 
սեղմակը, այնուհետև Բաժանորդներ հղմանը սեղմելով՝ բացված 
պատուհանում մուտքագրել Օգտագործող և Գաղտնագիր 
բաժինների անհատական տվյալները: Այս քայլերը հաջողությամբ 
կատարելուց հետո կբացվի ընթերցողի անձնական էլեկտրոնային 
քարտը, որում հատուկ սեղմակների միջոցով բաժանորդը կարող է 
պատվիրել նոր գիրք՝ փնտրումը կատարելով ըստ հեղինակի, 
վերնագրի, մասնագիտական դասիչի և գույքահամարի, տեսնել իր 
պատվիրած, վերցրած և հանձնած գրքերի ցանկերը: 

 

Գրադարանը գտնվում է  
երկրորդ մասնաշենքի նկուղային հարկում 
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http://www.vsu.am/
http://vsu.am/qartaran/index.php
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ԻՐԱՎԱԲԱՆ 
ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆ  

իրավ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ 

 

 

 

 

 

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺԻՆ 
 

 Բաժնի վարիչի ժամանակավոր պատասխանատու՝  
ԼԻԼԻԹ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

  
Ընդհանուր բաժնում կատարվում է համալսարանի գործավա-

րությունը: Գրությունները, դիմումները, զեկուցագրերը, գործու-
ղումների հրամանները, որոնց համար պահպանվում են գրանցա-
մատյաններ, ուղարկվում են համապատասխան ստորաբաժա-
նումներ: Ընդհանուր բաժինը համագործակցում է բուհի բոլոր 
ստորաբաժանումների, ուսանողների հետ:  

Դիմում գրելու համար ուսանողները պետք է մոտենան ընդհա-
նուր բաժին: 

 
 
 
 
 
 

Ընդհանուր բաժինը գտնվում է  
վարչական մասնաշենքի առաջին հարկում 
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Իրավաբանի աշխատասենյակը գտնվում է  
վարչական մասնաշենքի երկրորդ հարկում 
 
 Էլ. հասցե՝  christine-ghazaryan@yandex.ru  
  Հեռ.՝  (0322) 4 18 56, լրացուցիչ 135 
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ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, 
ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ 
 

 Բաժնի վարիչ՝ ԱՐՄԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  

 Կենսաբանական գիտությունների  
 թեկնածու, դոցենտ  

 
ՎՊՀ-ի Գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարու-

թյունների և համագործակցության բաժնի առաքելությունն է բուհի 
գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարական նախա-
գծերի, տեղեկատվության տարածման, հասարակայնության հետ 
կապի, բուհ-դպրոց կապի, միջբուհական և միջազգային համագոր-
ծակցության խթանումը։ Բաժնի կողմից պարբերաբար կազմա-
կերպվում են միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագ-
րերին վերաբերող տեղեկատվական միջոցառումներ։ Բուհ-դպրոց 
կապի շրջանակներում բուհում անցկացվում են մասնագիտական 
կողմնորոշման հանդիպումներ, խորհրդատվություններ, առարկա-
յական օլիմպիադաներ, ասմունքի, լուսանկարչության մրցույթներ, 
վիկտորինաներ և այլն։ Բաժինը սիրով կհամագործակցի նախա-
ձեռնող և ակտիվ ուսանողների հետ, որոնք հետաքրքրված են ձեռ-
նարկատիրական նոր գաղափարների իրականացման, միջազգա-
յին համագործակցության նախագծերում ներգրավվելու և բուհի 
ակտիվ գործունեությանը մասնակցելու գործում։ Խրախուսվում է 
նաև ուսանողների և երիտասարդ հետազոտողների հետ համա-
գործկցությունը գիտահետազոտական խմբերի հետ տարվող 
աշխատանքներում։ 

 
 
 
 
 
 

Գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարությունների 
և համագործակցության բաժինը գտնվում է  

վարչական մասնաշենքի առաջին հարկում 
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ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 
 

Կենտրոնի ժամանակավոր ղեկավար՝ ԱՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
 

ՎՊՀ Որակի ապահովման կենտրոնը ձևավորվել է 2010թ.: 
ՈԱԿ-ի գործունեությունն ուղղված է համալսարանի որակի ապա-
հովման համակարգի կատարելագործմանը, որակի ապահովման 
գործընթացների կառավարմանը, որակի մշակույթի տարածմանը 
և զարգացմանը:  

Համալսարանի որակի ապահովման ներքին համակարգը 
նպաստում է հաստատության կառավարման, կրթական, գիտահե-
տազոտական, կազմակերպական, դաստիարակչական գործըն-
թացների շարունակական բարելավմանը և որակի մշակույթի 
զարգացմանը : 

ՈԱԿ-ը համակարգում է համալսարանի որակի ապահովման 
գործընթացները ՈԱ ֆակուլտետային աշխատախմբերի, համալ-
սարանի ենթակառուցվածքների, պրոֆեսորադասախոսական և 
ուսումնաօժանդակ անձնակազմի և ուսանողների հետ համագոր-
ծակցությամբ: 

Ուսանողները ներգրավված են համալսարանի գործունեու-
թյան գնահատման և որակի ապահովման գործընթացներում և 
նրանց ցույց է տրվում աջակցություն` կրթական միջավայրի արդ-
յունավետության ապահովման ու զարգացման համար: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Որակի ապահովման կենտրոնը գտնվում է  
երկորդ մասնաշենքի երկրորդ մուտքի երկրորդ հարկում 
 

 Էլ. հասցե՝  khachatryanass@gmail.com  
  Հեռ.՝   (0322) 4 18 55, լրացուցիչ 153 
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ԱՍՊԻՐԱՆՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
 
ՎՊՀ-ում ասպիրանտուրայի ընդունելությունը և հայցորդու-

թյան ձևակերպումը իրականացվում է համաձայն ՀՀ կառավարու-
թյան համապատասխան կարգի 
 (https://www.bok.am/sites/default/files/inline-files/aspir_karg_0_0.pdf): 

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 
հրամանով Վանաձորի պետական համալսարանը կարող է ասպի-
րանտական կրթություն իրականացնել հետևյալ մասնագիտու-
թյունների գծով. 

Ժ.01.01 «Հայ դասական գրականություն» 
ԺԳ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» 
Է.00.01 «Հայոց պատմություն» 
Ժ.02.01 «Հայոց լեզու» 
Բ.00.04 «Ֆիզիկական քիմիա» 
Գ.00.05 «Բուսաբանություն, սնկաբանություն, էկոլոգիա» 

 

https://www.bok.am/sites/default/files/inline-files/aspir_karg_0_0.pdf
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ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ  

 
 

Համակարգող՝ ԼԻԱՆԱ ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
 

ՎՊՀ շրջանավարտների հետ աշխատանքների համակարգողի 
հիմնական նպատակն է՝ 

▪ նպաստել աշխատանքային շուկայում ՎՊՀ ուսանողների և 
շրջանավարտների մրցունակության, շրջանավարտների և 
համալսարանի միջև մշտական կապի ամրապնդման ու հա-
մագործակցության զարգացմանը, 

▪ աջակցել ՎՊՀ ուսանողների և շրջանավարտների կողմից 
աշխատանք գտնելու հիմնախնդիրների ուղղությամբ: 

  

 

 
 
 

 

Շրջանավարտների հետ  աշխատանքների  համակարգողի 
աշխատատեղը   գտնվում է  կրթական բարեփոխումների 
բաժում՝ 

վարչական մասնաշենքի առաջին հարկում 
 

 Էլ. հասցե՝  career@vsu.am  
  Հեռ.՝  (0322) 4 18 53  
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ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԲԱԺԻՆ 

 
 

 Բաժնի պետ՝ ԱՐՓԻՆԵ ՍԱՂՈՒՄՅԱՆ  
  

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի զինվորական 
գծով մասնագետը՝ 

1. հաշվառման է վերցնում համալսարան ընդունվող դիմորդ-
ների և ընդունված զինակոչիկ և զինապարտ ուսանողնե-
րին, 

2. գարնանային և աշնանային զորակոչերի ժամանակ զինա-
կոչիկ ուսանողների վերաբերյալ տեղեկանքներ է ներկա-
յացնում տարածքային զինկոմիսարիատներ, 

3. լրացնում է ցուցակներ 16 տարեկանը չլրացած ուսանող-
ների համար և ներկայացնում տարածքային զինկոմիսա-
րիատներ: 

 

 

 

 

 

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժինը  գտնվում է  
վարչական մասնաշենքի առաջին հարկում 
 

 Հեռ.՝  (0322) 4 18 55,  լրացուցիչ 150 
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԲԱԺԻՆ 

 
 Գլխավոր հաշվապահ՝ Անուշ Մոսինյան 

 
Ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման բաժինը ՎՊՀ-ի կա-

ռուցվածքային ստորաբաժանում է, որն ապահովում է բուհի 
բյուջեի նպատակաուղղված պլանավորումը, կազմակերպումը, 
վերահսկումը: 

Կատարում է առկա, հեռակա ուսումնական համակարգերի, 
վարժարանի, քոլեջի ուսման վճարների մուտքագրում և հաշվա-
ռում, պարտքերի հաշվեգրում: Ըստ անհրաժեշտության ներկայաց-
նում է ուսման վճարների պարտքերի վերաբերյալ տեղեկատվու-
թյուն և տեղադրում է բուհի համացանցում: Հաշվառում է ուսման 
վճարների զեղչերը: Ուսանողներին տրամադրում է հաշիվ ուսման 
վճարների փոխանցման համար: Կատարում է կրթաթոշակների 
հաշվարկում և վճարում:  

Ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման բաժինը  գտնվում է  
վարչական մասնաշենքի առաջին հարկում 
 

 Հեռ.՝  (0322) 4 30 96,  լրացուցիչ  155 
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ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 
Խորհրդի նախագահ՝ Տիգրան Թումանյան 

Վանաձորի պետական համալսարանի ուսանողական խոր-
հուրդը ինքնակառավարման ներկայացուցչական ընտրովի բարձ-
րագույն մարմին է, որն աջակցում է ուսանողներին՝ նրանց սոցիա-
լական խնդիրների լուծման, շահերի ու իրավունքների պաշտպան-
ման գործում: Նպաստում է ուսանողների ուսումնառության արդ-
յունավետության բարձրացմանը, նրանց գիտակրթական, մտավոր, 
ստեղծագործական, բարոյական և հոգևոր զարգացմանը: Ստեղ-
ծում է կապեր ՀՀ և արտերկրի բուհերի, ինչպես նաև գործող երի-
տասարդական կազմակերպությունների հետ: 

Ուսանողական խորհուրդը ունի տարատեսակ հանձնաժողով-
ներ (այդ թվում` մշակույթի, սպորտի և ազատ ժամանցի, գիտա-
ուսումնական, լրատվության և քարոզչության, ուսանողների 
իրավունքների պաշտպանության, արտաքին կապերի և 
հարաբերությունների), որոնք զբաղվում են ուսանողների ակտիվ 
ժամանցի և հանգստի կազմակերպմամբ):  

 
 

 

Ուսանողական խորհուրդը  գտնվում է  
երկրորդ մասնաշենքի առաջին հարկում 
 

 Հեռ.՝  (0322) 4 18 56  լրացուցիչ 130 
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ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 ՈՒԳԸ նախագահ՝ Շուշան Ներսիսյան 
Հեռ.՝ 094-42-07-04 

Ուսանողական գիտական ընկերությունը բուհի ուսանողնե-
րին միավորող բուհական ներկայացուցչական ինքնակառավար-
վող ուսանողական միավորում է, որի նպատակն է նպաստել 
ուսանողների գիտական, հետազոտական, ստեղծագործական և 
հոգևոր զարգացմանը, աջակցել բուհի ուսանողների կրթական, 
գիտական, հետազոտական, ստեղծագործական գործունեության 
իրականացմանը: Ընկերության խնդիրներն ու գործունեության 
ուղղություններն են՝ 

▪ ուսանողական գիտաժողովների, կոնֆերանսների, սեմի-
նարների, գիտահանրամատչելի դասախոսությունների, 
քննարկումների, բանավեճերի, ցուցահանդեսների, ինտելեկ-
տուալ խաղ-մրցույթների և այլ կրթական ու գիտական ուղղ-
վածություն ունեցող միջոցառումների կազմակերպում, միջ-
բուհական կրթական և գիտական կապերի հաստատում, հա-
մագործակցություն, 

▪ ուսանողների ներգրավում կրթական, գիտական խմբերում և 
ծրագրերում, 

▪ ուսանողների գիտական, հետազոտական աշխատանքների 
հրատարակում, 

▪ այլ կրթական, գիտական կենտրոնների, բուհերի գիտական 
ընկերությունների հետ համագործակցություն: 
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ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԿԵՆՏՐՈՆ 
 

Կենտրոնի ղեկավար՝ ՄԱՐԻԱՄ ԼՈՌԵՑՅԱՆ  
 
 

 
ՎՊՀ մշակույթի կենտրոնի հիմնական նպատակներն են. 

աջակցումը համալսարանում գործող մշակույթի կառույցների 
աշխատանքներին, ՎՊՀ-ի շրջանակներում իրականացվող  մշա-
կութային միջոցառումների համակարգումը, ուսանողության 
շրջանում գեղագիտական ճաշակի և որակի բարձրացումը, ուսա-
նողների մշակութային ունակությունների զարգացման խթանումը, 
տաղանդավոր և շնորհալի ուսանողների բացահայտումը, ներբու-
հական և միջբուհական մշակութային միջոցառումների, փառա-
տոնների անցկացումը, համերգների և ներկայացումների կազմա-
կերպումը և այլն: Մշտապես անցկացվում են մշակութային թեմա-
ներով դասախոսություն – քննարկումներ, ֆիլմերի, ներկայացում-
ների դիտումներ և քննարկումներ, որոնք  նպաստում են  ուսանող-
ների գեղագիտական ճաշակի ձևավորմանը: 

ՎՊՀ-ի մշակույթի կենտրոնին կից գործում են հետևյալ խմբերը՝ 
▪ Վոկալ-գործիքային համույթ 
▪ Գրական խմբակ 
▪ Ժամանակակից և ժողովրդական պարերի խումբ 
▪ Թատերական խմբակ 
Ազգային արժեքների սերմանման, ինչպես նաև այլ ազգերի 

նկատմամբ հանդուրժողականության ձևավորման նպատակով 
ՎՊՀ-ում իրականացվում են արդեն իսկ ավանդական դարձած 

http://www.vsu.am/index.php/hy/karucvacq-menu/vpmi-xorhurd/2013-08-16-19-38-47/usumnakan-ashxatanq-gcov-pror/mshakuyti-kentron
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տարաբնույթ միջոցառումներ, ակցիաներ, մրցույթներ: 
Մշակույթի կենտրոնը սերտորեն համագործակցում է ՎՊՀ-ի 

արհկոմի, ուսանողական խորհրդի, ֆակուլտետների և գործող 
բոլոր ստորաբաժանումների հետ: 
 

  

 

 
 

Մշակույթի կենտրոնը  գտնվում է  
գլխավոր մասնաշենքի չորրորդ հարկում 
 

 Հեռ.՝  (0322) 4 18 54,  լրացուցիչ 142 
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ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

Վանաձորի պետական համալսարանի ուսումնական գործ-
ընթացին վերաբերվող բոլոր իրավական փաստաթղթերին առավել 
մանրամասն կարող եք ծանոթանալ՝ անցնելով 
նշյալ հղումով. 

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

 

 

 
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

Համալսարանում ուսումնական գործընթացն կազմակերպ-
վում է աշնանային և գարնանային կիսամյակներով՝ ըստ ստորև 
ներկայացված ժամանակացույցի:  

 
                                                                                                  Աղյուսակ 1 

Ժամանակացույց ՎՊՀ ուսումնական գործընթացի 
կազմակերպման (2020-2021 ուս.տարի) 

 
Ուսուց-

ման 
համա-
կարգ 

Կիսամյակի  
տևողությունը 

Կիսամյակ 
1 2  1 2  

Սկիզբ Ավարտ 

Առկա 
20 շաբաթ, որից 

 16 շաբաթ՝ ուսումնառություն, 
4 շաբաթ՝ քննաշրջան 

01.IX 08.II 31.XII 30.VI 

Հեռակա 

16 շաբաթ, որից 
4 շաբաթ՝ նստաշրջան, 
8շաբաթ՝ ինքնուրույն 

աշխատանք, 
4 շաբաթ՝ քննաշրջան 

08. I 07.VI 30.IV 29. X 

 

http://www.vsu.am/vph/iravakan-pastatxter/kanonakarger
http://www.vsu.am/vph/iravakan-pastatxter/kanonakarger
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ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

 
ՎՊՀ-ում ուսումնական գործընթացը կազմակերպված է կրեդի-

տային համակարգով: 
Այն ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ակադեմիա-

կան կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների հաշ-
վառման (արժևորման), կուտակման և փոխանցման համակարգ է, 
որտեղ ուսանողին համապատասխան որակավորումը շնորհվում է 
կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ քա-
նակի ձեռքբերումից հետո: 

Կրեդիտային համակարգի հիմքը ակադեմիական կրեդիտն 
է (այսուհետ՝ կրեդիտ) 

Կրեդիտը դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի ուսում-
նառության վերջնարդյունքների ձեռքբերման համար ուսանողի 
ուսումնական բեռնվածության չափման պայմանական միավոր է: 

Կրեդիտը չափում է ուսանողի միայն ուսումնական աշխա-
տանքի ծավալը և չի գնահատում դասընթացի կամ կրթական 
մոդուլի բարդության աստիճանը, կարևորությունը և մակարդակը 
կրթական ծրագրում կամ ուսանողի կողմից դրա յուրացման 
որակը (գնահատականը): 

Կրեդիտը ուսանողին տրվում է միայն տվյալ դասընթացի 
(կրթական մոդուլի) համար ուսումնական պլանով նախատեսված 
քննությունը (կամ ստուգարքը) հաջողությամբ հանձնելուց հետո:  

ՎՊՀ-ում բակալավրի, մագիստրոսի և հետազոտողի կրթական 
աստիճաններում ուսանողի ուսումնական կիսամյակի բեռնվածու-
թյունը սահմանվում է 30 կրեդիտային միավոր (10% թույլատրելի 
շեղումով):  

Բակալավրիատի ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածու-
թյունը (4 ուսումնական տարի, 8 կիսամյակ) 240 կրեդիտ է: 

Մագիստրատուրայի ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվա-
ծությունը (2 ուսումնական տարի, 4 կիսամյակ) 120 կրեդիտ է: 
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Կրեդիտային միավորով սահմանվող ուսումնական 
բեռնվածքը ներառում է ուսանողի լսարանային և արտալսարա-
նային (նաև ինքնուրույն իրականացվող) բոլոր տեսակի ուսումնա-
կան աշխատանքները:  

ՎՊՀ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման վերաբերյալ  
առավել մանրամասն՝ այստեղ. 
https://www.vsu.am/karg/akademiakan-kredit-017.pdf 

 
 

 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

 
Կրեդիտային համակարգի պահանջներին համապատասխան 

ՎՊՀ-ում ներդրվել է ուսանողների գիտելիքի ստուգման և գնա-
հատման բազմագործոնային համակարգ /թվային, տառային նիշե-
րով և գնահատման 100 միավորային համակարգով (տե՛ս աղյու-
սակ 1): Ուսանողների գնահատականը ձևավորվում է կիսամյակի 
ընթացքում գնահատման գործոնների և դրանց միավորների 
հիման վրա՝ հաշվի առնելով հաճախումները, ընթացիկ ակտիվու-
թյունը, անհատական (ինքնուրույն) աշխատանքը, գիտելիքի 
ընթացիկ ստուգումը և ամփոփիչ քննությունը: 

Ուսանողների գիտելիքների գնահատումն իրականացվում է 
20 միավորային սանդղակով, որտեղ անցողիկ շեմը 8-ն է:  

https://www.vsu.am/karg/akademiakan-kredit-017.pdf
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 Աղյուսակ 2 
ՎՊՀ ուսանողների գիտելիքների գնահատումը 

 
Գնահատում 

(ըստ 100 
միավորանոց 
համակարգի) 

Գնահատման համակարգ Տառային 
գնահատում 
(ըստ ECTS 
սանդղակի) 

5-միավորանոց 
սանդղակ 

20-
միավորանո
ց սանդղակ 

100-96 5 «Գերազանց» 20 A+ 

95-91 5 «Գերազանց» 19 A 

90-86 5 «Գերազանց» 18 A- 

85-81 4 «Լավ» 17 B+ 

80-76 4 «Լավ» 15-16 B 

75-71 4 «Լավ» 14 B- 

70-67 3 «Բավարար» 13 C+ 

66-62 3 «Բավարար» 12-9 C 

61-58 3 «Բավարար» 8 C- 

57-0 - «Անավարար» 8-ից ցածր D 

Ստուգարքներ 

58-100 - «Ստուգված» 8 և ավելի S 

0-57 - «Չստուգված» 8-ից ցածր U 

 
Եթե ուսանողը որևէ քննական առարկայից ստացել է 8 

միավորից (20 բալային համակարգով) ցածր գնահատական կամ 
ստուգարքային առարկայից ստացել է «չստուգված», ապա այդ 
առարկայից ուսանողին կրդեիտներ չեն տրվում: 

Դասընթացները, ըստ ամփոփիչ ստուգման կազմակերպման 
ձևի,  լինում են.  

 Քննությամբ ավարտվող դասընթացներ 
 Ստուգարքով ավարտվող դասընթացներ 
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Աղյուսակ 3 
Քննությամբ կամ ստուգարքով ավարտվող դասընթացից  

ուսանողի ստացած արդյունարար գնահատականի 
ձևավորման գործոնները 

 

Գործոն Գործոնի բովանդակությունը 
Գործոնին տրվող 

միավորը 

Գ1 Հաճախումներ և ընթացիկ  
ակտիվություն 

20 

Գ2 Ինքնուրույն աշխատանք 10 

Գ3 
Մասնակցություն գործնական և/կամ 

լաբորատոր աշխատանքներին 
20 

Գ4 
Ընթացիկ և հանրագումարային 

քննություններ կամ ստուգարքներ 
20 

Գ5 
Գիտելիքների կիրառության գործնական 

հմտություններ 
10 

Գ6 
Ուսանողի ձեռքբերած 

կարողությունների գնահատում 
20 

Գ6 
Ուսանողի ձեռքբերած 

կարողությունների գնահատում 20 
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ՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲ ԱՎԱՐՏՎՈՂ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ  
 

Քննությամբ ավարտվող դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում 
անցկացվող 2 ընթացիկ քննության հետ մեկտեղ նախատեսում է 
նաև հանրագումարային քննություն: 

Ընթացիկ քննությունը, որպես կանոն, անցկացվում է գրավոր, 
հանրագումարային քննությունը՝ բանավոր: Ընթացիկ քննությանը 
հատկացվում է 120 րոպե: 

Փոքր աշխատածավալով դասընթացները կարող են ընթացիկ 
ստուգում չունենալ: 

 

 
 

ՍՏՈՒԳԱՐՔՈՎ ԱՎԱՐՏՎՈՂ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 
 

Ստուգարքով եզրափակվող դասընթացն ավարտվում է 
ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2-4 ընթացիկ 
ստուգումների և մյուս բաղադրիչների (գործնական աշխատանքի 
միջին գնահատական, ինքնուրույն աշխատանքի միջին գնահա-
տական) գնահատումների արդյունքների ամփոփումով: 

Ընթացիկ ստուգումն անցկացվում է կարճ հարցումների, փոք-
րածավալ գրավոր/ստուգողական աշխատանքների և նմանօրինակ 
այլ հանձնարարականների միջոցով: 

 
 
 

 
Ընթացիկ քննության օրերին ուսանողներն ազատվում 

են այդ օրվա դասերից, իսկ ստուգարքի օրերին՝ ոչ:  

 

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

առարկայի ստուգումը համարվում է հանձնված:  
0-57 միավորի դեպքում ուսանողը գնահատվում է 

չստուգված: 
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Տվյալ դասընթացի ընթացիկ քննություններից 8-ից ցածր միա-
վոր ստացած կամ ընթացիկ քննությանը չներկայացած ուսանողը 
հնարավորություն է ստանում այն (վերա)հանձնելու հանրագումա-
րային քննության օրվա նախորդող աշխատանքային օրվա ընթաց-
քում: 

Հանրագումարային քննության նախորդող օրը ընթացիկ քննու-
թյուն(ները) չհանձնած ուսանողները հանրագումարային քննու-
թյան չեն թույլատրվում: 

 

 
 
 Դասընթացի լսարանային պարապմունքների հաճախումների 

համար հատկացվող միավորը որոշվում է ըստ հաճախումների 
քանակին համարժեք տոկոսի (Տե՛ս աղյուսակ 3): Լսարանային 
պարապմունքներին հաճախումները որոշվում են համաձայն 
հետևյալ հաշվարկի (բանաձևի). 
  

ՀՄ = Դ+Գ 
 

Հաճախումների միավոր = Դասախոսություններին 
մասնակցության միավոր + գործնական (սեմինար, լաբորատոր) 

պարապմուքներին մասնակցության միավոր 
  

 

Հանրագումարային քննությանը կարող են  
մասնակցել այն ուսանողները, ովքեր գրաֆիկով 

նշված ժամկետներում դրական են ստացել  
բոլոր բաղադրիչները: 
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                                                                                                  Աղյուսակ 3 
Ուսումնական պարապմունքների մասնակցությանը  

հատկացվող միավորները 

Մասնակցություն, 
% 

Հատկացվող միավորը 

Դասախոսություն 
Գործնական 

(սեմինար, լաբորատոր) 
աշխատանք 

100-96 5 15 
95-91 5 15 
90-86 4 14 
85-81 4 14 
80-76 3 13 
70-66 2 12 
65-61 2 12 
60-56 1 11 
55-51 1 11 
50-0 0 0 

 
Հանրագումարային միավորի հաշվարկման ժամանակ 

դրական գնահատված ինքնուրույն աշխատանքի համար տրվում է 
10 միավոր: 
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ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՄԻՋԻՆ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ 
Տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակահատ-

վածն ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ 
տվյալները ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները` 

▪ ծրագրային (գումարային) կրեդիտների (ԾԿ) քանակը` 
կիսամյակում ուսանողի վաստակած բոլոր կրեդիտների 
գումարը.  

▪ գնահատված կրեդիտների (ԳԿ) քանակը՝ քննությունով 
ավարտվող դասընթացներին հատկացված կրեդիտների 
գումարը.  

ԳԿ = ∑ (Կրեդիտ) 
▪ վարկանիշային միավորները (ՎՄ)՝ բոլոր գնահատված 

կրեդիտների և դրանց համապատասխանող գնահատական-
ների արտադրյալների գումարն է. 

ՎՄ = ∑ (Կրեդիտ x ԹԳ), 
որտեղ ԹԳ-ն տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված թվային 
գնահատականն է՝ 100-բալանոց սանդղակով: Օրինակ, եթե 5 
կրեդիտով դասընթացը գնահատվել է 72 միավոր, ապա տվյալ 
դասընթացից վարկանիշային միավորը (ՎՄ) հաշվարկվում է 
հետևյալ կերպ. 

ՎՄ=5 կրեդիտ x 72 = 360 (5 կրեդիտը x 100=500 հնարավորից). 
▪ միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ)՝ վարկանիշային 

միավորները գնահատված կրեդիտների գումարի վրա բաժանման 
քանորդը՝  

ՄՈԳ = ՎՄ/ԳԿ = ∑ (Կրեդիտ x ԹԳ)/ ∑ (Կրեդիտ) 
 

                                                                                                                                                      

 
https://www.vsu.am/karg/2020/balayin-reytingayin-20.pdf) 

 

 

ՄՈԳ-ի արժեքն ընդունվում է որպես հիմք՝ 
ուսանողների վճարովի համակարգից անվճար և 
անվճարից վճարովի համակարգ փոխատեղումն 

իրականացնելու համար:  

https://www.vsu.am/karg/2020/balayin-reytingayin-20.pdf
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ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ 
 
Կամընտրական են համարվում Համալսարանում իրականաց-

վող կրթական ծրագրերի ուսումնական պլաններով նախատեսված 
դասընթացները, որոնց ուսուցումը կազմակերպվում է՝ համաձայն 
ուսանողների ընտրության: Կամընտրական դասընթացների 
իրավունք ունեն Համալսարանի բակալավրիատի 2-3-րդ կուրսերի 
և մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողները՝ անկախ նրանց 
ակադեմիական առաջադիմության: 

Դասախոսի կողմից դասընթացի ներկայացումից հետո (Power 
Point ծրագրով), եռօրյա ժամկետում դասախոսությանը ներկա 
գտնվող ուսանողների կողմից կատարվում է կամընտրական 
դասընթացի ընտրություն՝ ըստ ցուցակագրման: Կամընտրական 
դասընթացի ընտրությունը համարվում է կայացած, եթե գրանցվել 
են ուսանողների 2/3 մասը: Պայմանը չբավարարելու դեպքում անց-
կացվում է կամընտրական դասընթացների կրկնակի ընտրություն: 
Ընթացիկ ուսումնական տարում ուսանողի կողմից ընտրված կամ-
ընտրական դասընթացները, որպես կանոն, փոփոխման ենթակա 
չեն: 

 
 
Կարգի մանրամասներին ծանոթանալ հետևյալ հղումով. 

https://www.vsu.am/karg/2018/kamyntrakan-dasyntac-2018.pdf 
 
                                                                                              

  

 

https://www.vsu.am/karg/2018/kamyntrakan-dasyntac-2018.pdf
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2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 1-ԻՆ ԿԻՍՄԱՅԱԿԻ 
ՀԱՄԱՐԻՉԻ ԵՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐԻ ՇԱԲԱԹՆԵՐՆ ՈՒ 

ԺԱՄԱՏԱԽՏԱԿԸ 
 

Ուսումնական գործընթացը առավել արդյունավետ կազմա-
կերպելու նպատակով, շաբաթները բաժանվում են երկու խմբի՝ 
համարիչի շաբաթներ և հայտարարի շաբաթներ.  

  

ԺԱՄԱՏԱԽՏԱԿ 
1-2 900 - 1000 
3-4 1010 - 1110 
5-6 1120  - 1220 
7-8 1300 - 1400 

9-10 1410 - 1510 
11-12 1520 - 1620 

 

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 

ՀԱՄԱՐԻՉ ՀԱՅՏԱՐԱՐ ՀԱՄԱՐԻՉ ՀԱՅՏԱՐԱՐ 

14.09-20.09 21.09-27.09  05.10-11.10 

28.09-04.10  12.10-18.10 19.10-25.10 

  26.10-01.11  

ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 

ՀԱՄԱՐԻՉ ՀԱՅՏԱՐԱՐ ՀԱՄԱՐԻՉ ՀԱՅՏԱՐԱՐ 

 02.11-08.11 07.12-13.12 14.12-20.12 

09.11-15.11 16.11-22.11 21.12-27.12 28.12-31.12 

23.11-29.11 30.11-06.12   
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ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ 
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Համալսարանի սովորողներն իրավունք ունեն`  
▪ սեփական հայեցողությամբ, ըստ հակումների և պաանջ-

մունքների՝ ընտրելու մասնագիտություն, ուսուցման ձևը, 
զբաղվելու հետազոտություններով, ցանկացած կրթական 
աստիճանում ընդհատելու կամ շարունակելու մասնագի-
տական կրթությունը, 

▪ ստանալու գիտության, տեխնիկայի և մշակույթի ժամանա-
կակից մակարդակին համապատասխանող գիտելիքներ, 
հաճախելու Համալսարանում կարդացվող դասախոսու-
թյուններին, 

▪ մասնակցելու իրենց կրթության բովանդակության ձևավոր-
մանը (ուսումնական դասընթացների և մասնագիտացման 
ընտրությանը)` պահպանելով բարձրագույն մասնագիտա-
կան կրթության պետական կրթական չափորոշիչների պա-
հանջները, 

▪ մասնակցելու ուսուցման որակն ապահովող գործառույթ-
ներին և գնահատելու պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
գործունեության արդյունավետությունը,  

▪ բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասըն-
թացներից` յուրացնելու ուսումնական ցանկացած այլ դաս-
ընթաց, որը դասավանդվում է Համալսարանում` ըստ սահ-
մանված կարգի. 

▪ հիմնական մասնագիտական ուսուցումը համատեղելու 
երկրորդ մասնագիտական (զուգահեռ) ուսուցման հետ և 
ստանալու երկրորդ որակավորման աստիճան,  

▪ ՀՀ օրենսդրությամբ, Համալսարանի կանոնադրությամբ և 
այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով ընդ-
գրկվելու և մասնակցելու Համալսարանի կառավարման 
մարմինների աշխատանքներին,  

▪ օգտվելու Համալսարանի գրադարանից, լաբորատորիա-
ներից, տեղեկատվական պահոցներից, ուսումնական, գի-
տական, բուժական, մարզական, ուսումնաարտադրական և 
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այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից,  
▪ ըստ նախասիրությունների` մասնակցելու Համալսարա-

նում անցկացվող ուսանողական գիտահետազոտական աշ-
խատանքներին, սեմինարներին և գիտաժողովներին,  

▪ ընդգրկվելու ուսանողական խորհուրդներում, ուսանողա-
կան գիտական ընկերություններում և այլ ուսանողական 
կազմակերպություններում,  

▪ բողոքարկելու Համալսարանի ռեկտորի, պրոռեկտորների և 
ստորաբաժանումների ղեկավարների հրամաններն ու կար-
գադրությունները` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով,  

▪ օգտվելու ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձա-
վճարի մասնակի փոխհատուցման իրավունքից` ՀՀ օրենս-
դրությամբ սահմանված կարգով,  

▪ ՀՀ օրենսդրությամբ և Համալսարանի կողմից սահմանված 
կարգով ստանալու պետական, անվանական, ինչպես նաև 
իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից նշա-
նակված կրթաթոշակ, դրամաշնորհ, ինչպես նաև ուսանո-
ղական վարկ,  

▪ լիազոր մարմնի սահմանած կարգով անհրաժեշտության 
դեպքում ստանալու ակադեմիական արձակուրդ մինչև մեկ 
տարի ժամկետով՝ բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահ-
մանված դեպքերի,  

▪ ուսուցման առկա ձևով ուսումնառության դեպքում տվյալ 
ուսումնական տարվա ընթացքում առնվազն երկու անգամ 
գտնվելու արձակուրդում` առնվազն յոթ շաբաթ ընդհանուր 
տևողությամբ,  

▪ սահմանված կարգով փոխադրվելու մեկ այլ բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություն` ներառյալ օտարերկրյա 
պետությունների բարձրագույն ուսումնական հաստատու-
թյունները,  

▪ ուսման բարձր առաջադիմության, հասարակական ակտի-
վության և գիտահետազոտական աշխատանքներին մաս-
նակցելու համար ստանալու բարոյական և (կամ) նյութա-
կան խրախուսանք` ՀՀ օրենսդրությամբ և Համալսարանի 
սահմանած կարգով: 
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Համալսարանի սովորողներն ունեն ՀՀ օրենսդրությամբ և 
իրավական ակտերով սահմանված այլ իրավունքներ:  

Կրթությունն ընդհատած նախկին ուսանողը ՀՀ օրենսդրու-
թյամբ սահմանված կարգով իրավունք ունի վերականգնվելու 
Համալսարանում:  

Համալսարանի սովորողները պարտավոր են` 
▪ սահմանված ժամկետներում կատարել բոլոր ուսումնական 

առաջադրանքները.  
▪ տիրապետել բարձր որակավորում ունեցող ապագա մաս-

նագետի համար անհրաժեշտ գիտելիքներին, կարողու-
թյուններին, կոմպետենցիաներին և հմտություններին.  

▪ անշեղորեն կատարել Համալսարանի կանոնադրության, 
Համալսարանի ներքին կարգապահական կանոնների, 
Համալսարանի էթիկայի և վարքագծի կանոնների, ներքին 
իրավական մյուս ակտերի պահանջները.  

▪ հաճախել ուսումնական ծրագրերով նախատեսված դասըն-
թացներին.  

▪ հոգատար վերաբերվել Համալսարանի գույքին.  
▪ բարձր պահել Համալսարանի պատիվն ու հեղինակու-

թյունը, պահպանել հասարակական համակեցության և բա-
րոյականության նորմերը.  

▪ լինել կարգապահ, Համալսարանի բոլոր ուսումնական, 
ուսումնաարտադրական և այլ կառույցներում պահպանել 
մաքրություն.  

▪ հետևել բարոյական և էթիկական նորմերին, չխոչընդոտել 
աշխատողներին և այլ սովորողներին՝ կատարելու իրենց 
պարտականությունները.  

▪ հարգել աշխատակիցների և սովորողների իրավունքները և 
ազատությունները, անձի արժանապատվությունը.  

▪ կրել լիակատար նյութական պատասխանատվություն իր 
մեղքով Համալսարանին նյութական վնաս պատճառելու 
դեպքում:  

Մանրամասներին ծանոթանալ հետևյալ հղումով. 
   
https://www.vsu.am/karg/2019/nerqin-karg-kanonner-19.pdf 

https://www.vsu.am/karg/2019/nerqin-karg-kanonner-19.pdf
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ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ԴԵՐՆ 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

 
Խորհրդատուն պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 

որակյալ մասնագետներից է, որը համապատասխան կառուցված-
քային ստորաբաժանման ներկայացմամբ խորհրդատու է նշանակ-
վում ռեկտորի հրամանով: 

Խորհրդատուն աջակցում է որոշակի թվով ուսանողների 
(մինչև 21 ուսանողական խումբ) ողջ ուսումնական գործընթացի 
կազմակերպմանը:  

Խորհրդատուն պետք է՝ 
▪ ապահովի ուսումնառության արդյունավետությունը, ղեկա-

վարի ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը,  
▪ կազմակերպի կրթական գործընթացին վերաբերող հար-

ցերի անհատական և խմբային խորհրդատվություն,  
▪ ուսանողներին տրամադրի ուսուցման գործընթացում 

կատարվող փոփոխությունների մասին տեղեկատվություն,  
▪ պարզաբանի ուսանողի իրավունքները և պարտականու-

թյունները, 
▪  մասնակցի ուսանողի ակադեմիական կարգավիճակի, 

առաջադիմության քննարկման հանձնախմբերի աշխա-
տանքներին,  

▪ կազմակերպի խմբային աշխատանք և միջխմբային համա-
գործակցություն,  

▪ կազմի ուսանողների անձնական տվյալների բազա: 
 

 
 

Ակադեմիական խորհրդատուների գործունեության 
մանրամասներին ծանոթանալ հետևյալ հղումով. 

  
https://www.vsu.am/karg/2019/akademiakan-xorhrdatvutyun-19.pdf 

 

https://www.vsu.am/karg/2019/akademiakan-xorhrdatvutyun-19.pdf
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  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ 
Բուհում կիրառվում են ուսումնական պարապմունքների 

հետևյալ ձևերը. 
ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Դասախոսությունը տեղեկատվության, նյութի համակարգված 
ներկայացումն է դասախոսի կողմից: Դասախոսության խնդիրը 
գիտելիքի, տեղեկատվության փոխանցումն է ուսանողներին: 
Դասախոսություն լսելն ուսանողի կողմից ենթադրում է նպատա-
կասլաց վերաբերմունք և համառ աշխատանք: Նույնիսկ ամենաբո-
վանդակալից և հետաքրքրիր դասախոսությունը շատ քիչ գիտելիք 
կտա, եթե ուսանողն ուշադրությամբ չլսի այն:  

Ուսումնական տարվա սկզբում ուսանողին տրվում են 
ուսումնամեթոդական էլեկտրոնային նյութեր (տեղադրված են 
onedrive.live.com էլեկտրոնային հարթակում, ուսանողին տրվում է 
այդ էլեկտրոնային հարթակի հղումը), որտեղ առկա են 
ուսումնական տարում ուսումնասիրվելիք առարկաների ծրա-
գրերն ու դասախոսությունները: Անհրաժեշտ է, որ ուսանողը դա-
սախոսությանը ներկայանալուց առաջ արդեն իսկ ծանոթացած 
լինի տվյալ դասին ներկայացվող թեմային, որպեզի կարողանա 
մասնակցել դասապրոցեսին: 

 
ՍԵՄԻՆԱՐ 

Ուսումնագործնական պարապմունքի ձև է, որի ընթացքում 
ուսանողները քննարկում, պատասխանում են թեման, զեկույցները 
և ռեֆերատները, որոնք հանձնարարել է դասախոսը:  

Սեմինար և գործնական պարապմունքների ժամանակ ուսա-
նողը սովորում է տրամաբանորեն մտածել, վերլուծել և ընդհան-
րացնել, կատարել եզրակացություններ: Սեմինարը նաև միջոց է, 
որ դասախոսը վերահսկի ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը: 

Սեմինարին պատրաստվելու համար անհրաժեշտ է ուսում-
նասիրել հիմնական և լրացուցիչ գրականություն տվյալ թեմայով: 

Գրականության ուսումնասիրությունից և համառոտագրումից 
հետո պետք է կազմել պլան` բանավոր պատասխանի համար, 
ապա մտածել ելույթի բովանդակության մասին: 
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
 
 Ենթադրում է ուսանողի կողմից տարբեր խնդիրների և գործ-

նական աշխատանքների կատարում՝ դասախոսի անմիջական 
ղեկավարման ներքո: Դասախոսն առաջադրում է գործնական պա-
րապմունքների թեման, նպատակը, խնդիրները, այն հարցերը, 
որոնք պետք է լուծել գործնական պարապմունքի ընթացքում, 
գործնական պարապմունքի անցկացման մեթոդները և պատաս-
խանում է ուսանողների տված հարցերին: 

 
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐ 

 
Ուսանողները ձեռք են բերում գործնական գիտելիքներ և 

հմտություններ գործիքների հետ աշխատելու համար, սովորում են 
ինքնուրույն փորձեր իրականացնել և դրանց արդյունքների հիման 
վրա կատարել համապատասխան եզրակացություններ, որը 
նպաստում է դասավանդվող նյութի առավել լավ յուրացմանը և 
ամրապնդմանը: Լաբորատոր աշխատանքն անցկացվում է 3 
փուլով՝  

1. Աշխատանքին նախապատրաստումը պահանջում է համա-
պատասխան գրականության խորը ուսումնասիրություն:  

2. Լաբորատոր աշխատանքների տետրում ուսանողը կատա-
րում է տեսությանը համապատասխան գրառում, որից 
հետո դասախոսը ստուգում է դրանք, ապա անցնում են 
կատարման գործընթացին:  

3. Փորձն իրականացնելուց հետո արդյունքը գրանցում են, 
ապա կատարում համապատասխան եզրակացություն:  
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ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
 
Ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական աշխա-

տանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մե-
թոդական ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկա-
վարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են՝ 
▪ Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ 

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

▪ Գործարար խաղեր – պայմանական իրավիճակներում 
սոցիալ-տնտեսական համակարգերի և մարդկանց մասնագիտա-
կան գործունեության կառավարման գործընթացների նմանակեղ-
ծային մոդելավորում` առաջացող հիմնախնդիրների ուսումնա-
սիրման և լուծման նպատակով: 

▪ Էսսե – արձակ ստեղծագործություն` քննադատության և 
լրագրության ժանրի որևէ խնդրի ազատ վերլուծություն: 

▪ Կլոր սեղան – ինքնուրույն աշխատանքի ձևին բնորոշ է 
թեմատիկ բանավեճի համադրումը խմբային աշխատանքի հետ: 

▪ Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն – ուսանողների 
ակտիվ գործունեության կազմակերպման ամենաարդյունավետ և 
տարածված ձևերից մեկն է, որը զարգացնում է մասնագիտական և 
կեցությանը վերաբերող տարբեր հարցերի վերլուծության կարո-
ղությունը: 

▪ Նախագծերի մեթոդ – ուսումնաճանաչողական, ստեղծա-
գործական կամ խաղային համատեղ գործունեության տեսակ է, 
սովորող-գործընկերների միջև, որոնք ունեն ընդհանուր նպատակ 
և համաձայնեցված միջոցներ` ուղղված որևէ խնդրի լուծման կամ 
որոշակի արդյունքի ձևակերպման: 

▪ Հարցի նախապատրաստման մոդել –կամավորության 
սկզբունքով ընտրված ուսանողն իր նախընտրած հակիրճ ձևով 
նախապատրաստում է տվյալ առարկայից քննության կամ ստու-
գարքի հարցերի իր պատասխանների փաթեթը: Քննությունից 
(ստուգարքից) 1 շաբաթ առաջ նա հանձնում է փաթեթը դասա-
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խոսին, որը ստուգում է այդ նյութերը և որոշում դրանց համապա-
տասխանությունը տվյալ առարկայի բովանդակությանը: 

▪ Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատ-
վական տեխնոլոգիաները կարող են օգտագործվել հետևյալ նպա-
տակներով` համացանցում անհրաժեշտ տեղեկատվության որոն-
ման համար, երկխոսություն համացանցում, թեմատիկ ցանցային 
էջերի օգտագործում: 

▪ Աշխատանքային տետր – նախատեսված է ուսանողների 
ինքնուրույն աշխատանքների համար և թույլ է տալիս գնահատել 
ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանն ուսանողների 
կողմից: 

▪  Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի 
շուրջ կատարած եզրակացությունների, ստացած արդյունքների 
ներկայացում ուսանողի կողմից: 

▪ Հարցազրույց – վերահսկողության միջոց, որը կազմակերպ-
վում է որպես հատուկ զրույց դասավանդողի և ուսանողների միջև` 
կապված այնպիսի թեմայի հետ ինչպիսին կարգապահությունն է, և 
նախատեսված է հստակեցնել ուսանողների գիտելիքների շրջա-
նակը կոնկրետ թեմայի, հարցի վերաբերյալ: 

▪ Թեստ – առաջադրանքների ստանդարտացված համակարգ 
է, որը թույլ է տալիս ավտոմատ ձևով չափել ուսանողների գիտե-
լիքների և կարողությունների աստիճանը: 

▪ Կուրսային աշխատանք - Ուսումնահետազոտական աշխա-
տանքի ձևերից մեկն է և պարտադիր է բոլոր ուսանողների համար: 

Բակալավրիատում կուրսային աշխատանքները կատարվում 
են 5-րդ և 6-րդ կիսամյակներում (առկա բաժին) և 6-րդ ու 7-րդ 
կիսամյակներում (հեռակա բաժին): Մագիստրատուրայում 
կուրսային աշխատանքները կատարվում են 2-րդ կիսամյակում 
(առկա, հեռակա բաժիններ): 
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ՊՐԱԿՏԻԿԱ 
 
Մասնագիտական կրթության կարևոր բաղկացուցիչ մասերից 

մեկը, որի կազմակերպումը և իրականացումը հնարավորություն է 
տալիս անմիջական կապ ստեղծել ուսանողի տեսական նախա-
պատրաստման և նրա ապագա մասնագիտական գործունեության 
միջև: Պրակտիկայի տեսակները, տևողությունը և ժամկետները 
որոշվում են ուսումնական պլանով` ըստ մասնագիտությունների:  

Ուսումնական պրակտիկայի նպատակն է յուրացված տե-
սական գիտելիքների ամրապնդումը, ուսանողների մասնագի-
տական կողմնորոշումը, հմտությունների և կարողությունների 
ձեռքբերումը:  

Արտադրական պրակտիկայի նպատակն է յուրացված 
տեսական գիտելիքների ամրապնդումը և գործնականում 
մասնագիտական հմտությունների ձևավորումը:  

Գիտամանկավարժական պրակտիկայի նպատակն է զարգաց-
նել ուսանողների պրակտիկ գործունեության հմտություններ և հա-
վաքագրել նյութեր ավարտական մասնագիտական աշխատանքի 
համար:  

Գիտահետազոտական պրակտիկայի նպատակն է աջակցել 
ուսանողներին՝ ստացած տեսական գիտելիքները ամրապնդելու, 
ավարտական աշխատանքի համար ինքնուրույն գիտափորձարա-
րական աշխատանքներ կատարելու, անհրաժեշտ տվյալներ հա-
վաքագրելու և մշակելու գործում: 
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ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՏՈՒԳԱՐՔ 
 
Բուհում ուսանողի առաջադիմությունը ստուգելու հիմնական 

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

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

Ստուգարքը որևէ թեմայի կամ դասընթացի մեծ բաժինների 
վերաբերյալ ուսանողի ստացած գիտելիքները ստուգելու և 
գնահատելու միջոց է, որոնց ուսուցման ընթացքում ուսանողը 
ձեռք է բերում գործնական գիտելիքներ:  

Ստուգարքը ստանալու համար ուսանողը պետք է ուսումնա-
կան կիսամյակի ընթացքում կատարի ինքնուրույն աշխատանք-
ները, պատրաստ ներկայանա բոլոր դասերին, ակտիվ մասնակցի 
սեմինարներին և գործնական աշխատանքներին, դրական գնա-
հատվի ընթացիկ ստուգումները: Այն ուսանողները, որոնք կիսամ-
յակի ընթացքում կատարել են բոլոր հանձնարարությունները, 
դասընթացի բաղադրիչներից ստացել են դրական միավորներ, 
վերջիններիս գումարի արդյունքում ստուգարքը ամփոփվում է 
դրական գնահատականով: Մասնակի թերացում ունեցող 
ուսանողները հնարավորություն ունեն կիսամյակի ընթացքում 
հանձնել թերի կամ չներկայացրած առաջադրանքները: Հակառակ 
դեպքում դասընթացը կգնահատվի «չստուգված»:  

 
 

 

Եթե ուսանողը ստացել է ստուգարքը, դասախոսը նրա 
ստուգման գրքույկում թվանշանի փոխարեն  

գրում է «ստուգված»:  
«Չստուգված» ստանալու պարագայում  

ուսանողին հնարավորություն է տրվում վերահանձնել 
ստուգարքը պարտքերի մարման շրջանում (2 անգամ):  
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Քննությունը  գիտելիքների, կարողությունների և հմտություն-
ների ստուգման տարբերակ է: Այն համակարգում է ուսանողների 
գիտական գիտելիքները, բարձրացնում նրանց պատասխանատ-
վությունն ուսման նկատմամբ, ստուգում նրանց ապագա մասնա-
գիտության նկատմամբ ունեցած մոտեցման լրջությունը: Առաձ-
նացնում ենք քննության երկու տեսակ՝ միջանկյալ և հանրագումա-
րային:  

Միջանկյալ քննություններն օգնում են ավելի փոքր բաժին-
ներով յուրացնել նյութը: Միջանկյալ քննությունները կիսամյակի 
ընթացքում նշանակվում են 2 անգամ: Եթե միջանկյալ քննություն-
ների ժամանակ ուսանողի հավաքած միջին գնահատականը իրեն 
բավարարում է, ապա ուսանողը կարող է չմասնակցել հանրագու-
մարային քննությանը: Եթե ուսանողին չի գոհացնում իր միջին 
գնահատականը, նա կարող է վերջնական, հանրագումարային 
քննության ժամանակ պատասխանել 2 ընթացիկ քննությունների 
մեջ ներառված բոլոր թեմաները՝ բարձրացնելով գնահատականը 
(հանրագումարային քննությունը, որպես կանոն, անցկացվում է 
բանավոր):  

Քննական առարկաները որոշվում են ուսումնական պլանի 
համաձայն: Ուսանողն ուսուցման առաջին իսկ օրվանից պետք է 
իմանա, թե որ առարկաներից և երբ պետք է անցկացվեն քննու-
թյունները:  

 

 
 
Եթե ուսանողը հանձնել է քննությունը դրական գնահատակա-

նով, դասախոսը նրա ստուգման գրքույկում «թվանշան»-ի սյունա-
կում գրում է թվանշանը: Եթե ուսանողը քննությունից չի ստանում 
դրական գնահատական, ապա նրան հնարավորություն է տրվում 
վերահանձնել այն պարտքերի մարման շրջանում (2 անգամ): 

 

Քննական առարկաների քանակը կիսամյակի 
ընթացքում չպետք է գերազանցի 5-ը:  
Քննությունների միջև տևողությունը 

 պետք է լինի առնվազն 3 օր: 
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Պարտքերի մարման համար սահմանվում է երկու շրջան՝ ըստ 
ժամանակացույցի:  

Ընթացիկ անբավարար առաջադիմություն ցուցաբերած ուսա-
նողներին, բացառությամբ պարտադիր զինվորական ծառայությու-
նից տարկետման իրավունքով ընդունված ուսանողների, իրա-
վունք է վերապահվում մինչև ավարտական ուսումնական տարվա 
սկիզբը, լրացնելու առավելագույնը 12 կրեդիտ կազմող ակադե-
միական պարտքերը՝ վերահանձնելով առարկաները ևս 2 անգամ 
կամ կրկնելով դրանք: 

 
 Մանրամասներին ծանոթանալ հետևյալ հղումով.  
https://www.vsu.am/karg/2020/balayin-reytingayin-20.pdf 

 
 

 

ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ 
 

 

Պատրաստել քննական նյութը՝ ուշադիր ուսումնասիրելով 
ուսումնական ծրագիրը: Առանձնացնել այն բաժինները, որոնք լավ 
է յուրացված, և, որոնք լավ չէ յուրացված: Դա կօգնի Ձեզ ճիշտ 
պլանավորել ժամանակը կրկնության համար և ուշադրություն 
դարձնել ավելի շատ այն բաժիններին, որոնք լավ չեք յուրացրել:  

 Կրկնությունը կարելի է սկսել՝ ուշադիր կարդալով դասախո-
սական նյութը, հատուկ ուշադրություն դարձնելով հիմնական 
եզրակացություններին, գիտնականների տարբեր տեսակետներին 
տվյալ հարցի շուրջ: Ապա խորհուրդ է տրվում անցնել գրքի (դա-
սագրքի) ընթերցմանը: Վերջում պետք է առանձնացնել պարտա-
դիր կամ լրացուցիչ գրականությունից արված համառոտագրերի 
եզրակացությունները և յուրաքանչյուր հարցի համար կազմել հա-
մառոտ պլան, աղյուսակ, որով հնարավոր է համակարգել գիտե-
լիքները: 

 

https://www.vsu.am/karg/2020/balayin-reytingayin-20.pdf
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ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Ակադեմիական շարժունությունն ուսանելու, հետազոտու-

թյուններ կատարելու կամ որակավորումը բարձրացնելու նպա-
տակով մեկ այլ ուսումնական հաստատությունում սովորողի 
կրթության շարունակումն է: Սովորողների շարժունությունը չի 
հանգեցնում ուսման սահմանված ժամկետի ավելացմանը: 

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

 

 
 
Հակառակ պարագայում ուսանողին առաջարկվում է փոխա-

դրվել ավելի ցածր կիսամյակում կամ այլ հարակից մասնագիտու-
թյամբ սովորելու, որի դեպքում առարկայական անհամապա-
տասխանությունների նշված պահանջը բավարարվում է:  

Տեղափոխվող ուսանողը սահմանված ժամկետում դիմում է 
ներկայացնում ռեկտորին` համապատասխան խնդրանքով, հիմ-
նավորված պատճառաբանությամբ: Ուսանողի տեղափոխությունը 
թույլատրվում է տվյալ մասնագիտության գծով, լիցենզիայով հատ-
կացված ընդունելության սահմանային տեղերի (ըստ ուսուցման 
ձևերի և որակավորման աստիճանների) շրջանակում: 

ՎՊՀ-ն համագործակցում է նաև մեծաթիվ եվրոպական բու-

 

Ուսանողի տեղափոխությունը թույլատրվում է, եթե 
տեղափոխման պահին ուսումնառած ծրագրի և 

ընդունող ծրագրի բովանդակությունների 
տարբերությամբ պայմանավորված՝  

առարկայական տարբերությունների թիվը  
չի գերազանցում 20 կրեդիտը: 
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հերի հետ միջազգային կրեդիտային շարժունության շրջանակնե-
րում։ Օտար լեզուներին լավ տիրապետող և բարձր առաջադիմու-
թյամբ ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռվում մեկ կիսամ-
յակ ուսումնառելու ԵՄ գործընկեր բուհերից մեկում։ Կրեդիտային 
շարժունությանը բակալավրիատի ուսանողները կարող են դիմել 
ուսումնառության երկրորդ կուրսից։ Ուսումնառության վերջին կի-
սամյակում բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողները 
չեն կարող ուսումնառություն ստանակ օտարերկրյա բուհում։ Մի-
ջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրերին դիմելու մասին 
մանրամասն տեղեկատվություն կարելի է ստանալ Գիտահետազո-
տական աշխատանքների, նորարարությունների և համագործակ-
ցության բաժնից։  
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ԶԵՂՉԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
 

 
ՎՊՀ-ն իր միջոցների հաշվին, ուսանողական նպաստի ձևով, 

մասնակի փոխհատուցում է ներքոհիշյալ տարակարգերով 
ուսանողների ուսման վարձը՝ 
▪ սոցիալապես անապահով  ուսանողներ. 
▪ 18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած 

ուսանողներ՝ մինչև 23 տարին լրանալը. 
▪  23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) ուսա-

նողներ. 
▪ մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներ. 
▪ երեք և ավելի անչափահաս կամ երեք և ավելի ուսանող երեխա 

ունեցող ընտանիքների ուսանողներ. 
▪ 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում՝ հաշմանդամ ազա-

տամարտիկ ծնող ունեցող ուսանողներին. 
▪ մարտական հերթապահություն իրականացնող, զորամասերում 

մարտական հերթապահության մեջ ընդգրկված պարտադիր 
ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած ուսանողներին. 

▪ ՎՊՀ-ի վճարովի ուսուցման համակարգում երկու ուսանող երե-
խաներ ունեցող ընտանիքների ուսանողներից միայն մեկը. 

▪ ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված հեռավոր լեռնային 
կամ սահմանամերձ գյուղերի բնակիչ ուսանողներին. 

▪ ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված երկու 
կիսամյակ անընդմեջ առավել բարձր առաջադիմություն ցուցա-
բերած ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով 
ուսման վճարի փոխհատուցման համար անցկացված փոխա-

 

Առաջին կուրսի ուսանողները ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցման իրավունքից կարող են 
օգտվել միայն 2-րդ կիսամյակից սկսած: 

Դիմումներն ընդունվում են տվյալ ուսումնական 
տարվա յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբին նախորդող 

և հաջորդող 2 շաբաթների ընթացքում: 
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տեղման մրցույթի արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից 
մինչև 0.1 միավոր տարբերությամբ. 

▪ 4 կիսամյակ անընդմեջ գերազանցիկ ուսանողներ. 
▪ մարզական ակնառու հաջողություն ունեցած (1 հավաստագիրը 

կարող է կիրառվել ոչ ավելի, քան 2 կիսամյակ անընդմեջ), այդ 
թվում աշխարհի, Եվրոպայի, համաշխարհային օլիմպիական 
խաղերի չեմպիոն, 2-րդ և 3-րդ մրցանակակիր կամ Հայաստանի 
Հանրապետության չեմպիոն ուսանողներ. 

▪  ստեղծագործական ակնառու հաջողություններ ունեցած (ար-
տասահմանյան կամ հանրապետական մենահամերգ կամ ցու-
ցահանդես) ուսանողներ, 

▪ միջազգային կամ հանրապետական ուսանողական առարկայա-
կան օլիմպիադաների մրցանակակիր ուսանողներ, 

▪  միջազգային կամ հանրապետական ՈւԳԸ կոնֆերանսի դիպլո-
մակիր ուսանողներին. 

▪ ՎՊՀ-ում առնվազն 5 տարի աշխատած ներկայումս աշխատող 
աշխատակիցների երեխա-ուսանողներ, 

▪ ՎՊՀ-ի կողմից կազմակերպված դպրոցականների առարկայա-
կան օլիմպիադայի 1-ին մրցանակային տեղը գրաված ուսանող-
ներ։ 
 
ՎՊՀ-ում գործող ուսանողական նպաստների տրամադրման 

համակարգի մանրամասներին ծանոթանալ հետևյալ հղումով. 
 (https://www.vsu.am/karg/usanoxakan-npast-18-nor.pdf) 

 
   

 
 
 
 
 

 

https://www.vsu.am/karg/usanoxakan-npast-18-nor.pdf
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ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 
ԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Առաջին (գլխավոր) մասնաշենք: Գլխավոր մասնաշենքում 

գտնվում են հումանիտար գիտելիքների և հասարակական գիտե-
լիքների ֆակուլտետների դեկանատները, ամբիոնները և լսարան-
ները: 

Մասնաշենքի առաջին հարկի լսարանների համարակալումը 
սկսվում է 1-ով, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ հարկերի լսրանների համարակա-
լումը, համապատասխանաբար, սկսվում է 2-ով, 3-ով, 4-ով (համա-
րակալումը ձախից դեպի աջ): 

 
Երկրորդ մասնաշենք (բնագիտական թև, արվեստի և սպորտի 

ամբիոնի թև): Բնագիտական մասնաշենքում գտնվում է բնական 
գիտությունների ֆակուլտետը: Ֆակուլտետի դեկանատը տեղա-
կայված է մասնաշենքի բնագիտական թևի ձախ հատվածի երկ-
րորդ հարկում: 
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Ֆակուլտետի մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնն իր 
լսարաններով ու լաբորատորիաներով տեղակայված է մասնա-
շենքի բնագիտական թևի ձախ աստիճանավանդակի երկրորդ և 
երրորդ հարկերում և աջից առաջին աստիճանավանդակի երկրորդ 
ու երրորդ հարկերում:  

Կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնն իր լսարաններով ու 
լաբորատորիաներով տեղակայված է մասնաշենքի բնագիտական 
թևի աջ մասի առաջին հարկում և աջից վերջին աստիճանավան-
դակի երկրորդ ու երրորդ հարկերում: 

Արվեստի և սպորտի ամբիոնն իր աշխատասենյակներով, լսա-
րաններով  տեղակայված են երկրորդ մասնաշենքի երկրորդ մուտ-
քի առաջին, երկրորդ և երրորդ հարկերում:  

Լսարանների համարակալումն իրականացվում է նույն 
սկզբունքով՝ ձախից դեպի աջ: 
  

ԱՌԱՋԻՆ (գլխավոր) ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ 

1-ին հարկ  104 106 107 110 115 

2-րդ հարկ  
203 206 207 208 209 

210 211 212 213 215 

3-րդ հարկ  
301 303 304 305 306 

307 308 309 310 

4-րդ հարկ  
401 402 404 407 408 

410 411 412 



57 
 

 

 

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ 
1-ին մուտք՝ բնագիտական թև 
 

  

  
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2-րդ մուտք՝ արվեստի և սպորտի ամբիոնի թև 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Բնագիտական 
թևի 1-ին հարկ 
(ձախակողմյան 
հատված) 

3 4 5 6 8 7 

Բնագիտական 
թևի 2-րդ հարկ 
(ձախակողմյան 
հատված) 

18 17 16 14 13 

19 22 23 24 

Բնագիտական 
թևի 2-րդ հարկ 
(աջակողմյան 
հատված) 

28 29 31 32 36 

Բնագիտական 
թևի 1-ին հարկ 
(աջակողմյան 
հատված) 

41 42 43 44 45 47 

62 66 67 

Բնագիտական 
թևի 2-րդ հարկ 
(աջակողմյան 
հատված) 

52 53 56 57 60 61 

Արվեստի և 
սպորտի ամբիոնի 
թևի 1-ին հարկ  4 5 

Արվեստի և 
սպորտի ամբիոնի  
թևի 2-րդ հարկ  15 16 17 18 19 

2 3 6 7 
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Հասցե՝ ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36 

Կայքէջ՝ www.vsu.am 

 

Հարցերի համար դիմել Վանաձորի պետական համալսարանի 

Ուսումնական գործընթացների կառավարման բաժին  

 

 

 

QR կոդը բացելու համար անհրաժեշտ է ներբեռնել 
Сканер QR & штрих-кодов  

կամ 
 QR code Creator բջջային հավելվածը  

 

http://www.vsu.am/
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