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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ
 
ԱԿՄՀՎ 
ԱՊՀ 
ԲՈԿ 
ԲՊՀ 
ԳԱՑ 
ԳԱԱ 
ԳՈՒԿ 
ԵԽ 
ԵՀԿ 
ԵՄ 
ԵՊՀ 
ԶԼՄ 
ԹՄՀՖ 
ԿԳՄՍՆ 
ԿԿՊԱ 
ՀՀ 
ՄՀԿ 
ՄԿԾ  
ՄՄՈՒՀ 
ՀՇԿԲ 
ՈԱ 
ՈԱԱԿ 
ՈԱԿ 
ՈԱՇ  
ՈՆԱ 
ՉԺՀ 
ՊԴ 
ՊԻԳԲ 
ՌԾ 
ՌՕԼՖ 
ՍԳՍՖ 
ՏՀՏ 
ՈՒԽ 
ՈՒՄՓ 
ՈՒՕ  
ՖՀԱ 
 

- Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչություն 
- Անկախ պետությունների համագործակցություն 
- Բարձրագույն որակավորման կոմիտե 
- Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան 
- Գործունեության արդյունավետության ցուցանիշ 
- Գիտությունների ազգային ակադեմիա 
- Գիտաուսումնական կենտրոն 
- Եվրոպայի խորհուրդ 
- Եվրոպական համերաշխության կորպուս» 
- Եվրոպական միություն 
- Երևանի պետական համալսարան 
- Զանգվածային լրատվամիջոց 
Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետ 
- Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 
- Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոն 
- Հայաստանի Հանրապետություն 
- Միջգիտակարգային հետազոտությունների կենտրոն 
- Մասնագիտության կրթական ծրագիր 
- Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն 
- Համալսարանական շարունակական կրթության բաժին 
- Որակի ապահովում 
- Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն 
- Որակի ապահովման կենտրոն 
- Որակավորումների ազգային շրջանակ 
- Որակի ներքին ապահովում 
- Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն  
- Պրոֆեսորադասախոսական  
- Պլանավորում-իրականացում-գնահատում-բարելավում 
- Ռազմավարական ծրագիր 
- Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ 
- Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ 
- Տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ 
- Ուսանողական խորհուրդ 
- Ուսումնամեթոդական փաթեթ 
- Ուսումնաօժանդակ  
- Ֆրանկոֆոն համալսարանների ասոցացիա 
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ՆԱԽԱԲԱՆ 
 

2020 թ.-ը Հայաստանի համար առանձնացավ դժվարին փորձություններով և աղետներով՝ 
նոր կորոնավիրուսային (COVID-19) համավարակի տարածում և արդյունքում երկրում արտակարգ 
իրավիճակի հայտարարում, Ադրբեջանի կողմից ՀՀ-ի և Արցախի դեմ սանձազերծված ագրեսիվ 
պատերազմ և արդյունքում ռազմական դրության հայտարարում, Արցախից մեր հայերակիցների 
տեղահանում ու բնակեցում Հայաստանում և այլն: Սակայն, երկրի համար այդ ծանրագույն 
իրավիճակում Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանը (այսուհետ՝ ԲՊՀ) ձեռնարկեց 
անհրաժեշտ քայլեր ուղղված իր առջև ծառացած մարտահրավերների դիմակայմանը և 
դժվարությունների հաղթահարմանը` ապահովելով ոչ միայն իր բնականոն գործունեությունը, այլև 
բարելավելով իր գործունեության որոշ ոլորտներ: Մասնավորապես, հավատարիմ մնալով 
բարձրագույն կրթության արդյունավետ իրականացման իր առաջնային հանձնառությանը, ԲՊՀ-ն 
վերանայեց կառավարման և կրթության կազմակերպման իր գործընթացները՝ միևնույն 
ժամանակ ապահովելով 2019-2023 թթ.-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրով և 
գործողությունների պլանով 2020 թ.-ի համար նախատեսված գործողությունների հնարավորինս 
ամբողջական իրականացումը: 

Սույն հաշվետվությունում ներկայացված են ԲՊՀ-ի 2020 թ.-ի գործունեության 
արդյունքները՝ ըստ համալսարանի առանցքային գործառույթների:  

Հաշվետվությունը կազմվել է ԲՊՀ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 
հաշվետվությունների հիման վրա: 
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I. ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ԲՊՀ-ի ուսումնամեթոդական գործունեությունը բխել է 
2019-2023 թթ.-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի և գործողությունների պլանի» 1-ին 
բաժնում (Կրթական գործունեություն) նախանշված ռազմավարական խնդիրներից և 
գործողություններից, որոնց ուղղությամբ կատարված աշխատանքների արդյունքները հակիրճ 
ներկայացված են Աղյուսակ 1.1-ում: 

 
Աղյուսակ 1.1. 2019-2023 թթ.-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի և 

գործողությունների պլանի 1-ին բաժնում (Կրթական գործունեություն) նախանշված 
ռազմավարական խնդիրները, գործողությունները և դրանց իրականացման 2020 թ.-ի 

արդյունքները 

ԲԱԺԻՆ 1. ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
Խնդիր 1. Ապահովել ԲՊՀ-ի կողմից իրականացվող մասնագիտական

կրթական ծրագրերի (այսուհետ՝ ՄԿԾ) բարելավումը և 
ոլորտային շրջանակի ընդլայնումը՝ ՀՀ ՈԱՇ-ին, 
աշխատաշուկայի արդի պահանջներին և միջազգայնորեն 
կիրառվող առարկայական չափանիշներին համապատասխան 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ 
1.1.1. ԲՊՀ մասնագիտական բոլոր 
ոլորտների համար մշակել 
որակավորումների շրջանակներ։ 

Բարձրագույն կրթության մասնագիտական տարբեր ոլորտների
համար որակավորումների շրջանակների մշակման գործընթացն 
իրականացվում է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից։ Այդ 
նպատակով նախարարության կողմից ստեղծվել են 
աշխատանքային խմբեր՝ ըստ մասնագիտական ոլորտների։ ԲՊՀ-ի 
մասնագետները ներառվել են համապատասխան ոլորտների 
աշխատանքային խմբերում: 

1.1.2. Վերանայել բակալավրի և 
մագիստրոսի ՄԿԾ-ների մշակման, 
կազմակերպման և իրականացման 
նորմատիվային փաստաթղթերը։ 

Կազմվել կամ վերանայվել են ԲՊՀ-ի ուսումնական գործընթացին և
ՄԿԾ-ներին վերաբերող մի շարք նորմատիվային և հիմնային 
փաստաթղթեր, որոնք սահմանված կարգով հաստատվել են: 
Մասնավորապես, COVID-19 համավարակով պայմանավորված, 
2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում (2020 թ.-ի մարտի 16-ից) 
ԲՊՀ-ն, ինչպես ՀՀ մյուս բուհերը, անցում է կատարել ուսումնական 
գործընթացը ամբողջապես հեռավար ձևով կազմակերպելուն։ 
Չնայած այդ անցման հրատապությանը, ժամանակին կազմվել և 
հաստատվել են մի շարք կարևոր փաստաթղթեր, որոնք թույլ են 
տվել պատշաճ կերպով կազմակերպելու թե՛ առկա, թե՛ հեռակա 
ուսուցման համակարգերի բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և 
ասպիրանտուրայի սովորողների դասավանդման և 
ուսումնառության գործընթացները։ Դրանց թվում են՝ 
 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսումնական 

գործընթացը կազմակերպելու մասին ռեկտորի հրամանը, որով 
կանոնակարգվել է հեռավար ձևաչափով ուսուցման գործընթացի 
կազմակերպումը և փոփոխություններ են կատարվել 
դասապրոցեսի իրականացման, սովորողների գիտելիքների 
ստուգման և գնահատման, ինչպես նաև ամփոփիչ 
ատեստավորման ժամկետներում և ձևերում, 

 «ԶՈՒՄ» (ZOOM) հավելվածի կիրառման ուղեցույցը, 
 Առցանց ձևով (ԶՈՒՄ հավելվածով) դասավանդումը 

կազմակերպելու և իրականացնելու ընթացակարգը,  
 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի վերջնական գնահատումը 

հեռավար (այդ թվում՝ առցանց) ձևով կազմակերպելու և 
անցկացնելու ընթացակարգը, 

 2019-2020 ուստարվա ավարտական կուրսերի ուսանողների 
ամփոփիչ ատեստավորումը հեռավար (այդ թվում՝ առցանց) ձևով 
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կազկակերպելու և անցկացնելու ընթացակարգը, որով
կանոնակարգվել է բակալավրիատի ավարտական 
աշխատանքները և մագիստրոսական թեզերը հեռավար ձևով 
պաշտպանության ներկայացնելու, պաշտպանությունը 
կազմակերպելու և անցկացնելու, ինչպես նաև պաշտպանության 
արդյունքներն ամփոփելու, հայտարարելու և բողոքարկելու 
ընթացակարգը, 

 առկա և հեռակա ուսուցման բակալավրիատի և 
մագիստրատուրայի ուսանողների հետ կնքվող պայմանագրերի 
ձևերը, 

 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասընթացների 
կազմակերպման ձևերը, ժամանակացույցը, դասաժամերի 
տևողությունը, ինչպես նաև համալսարան մուտք գործելու և 
համալսարանից դուրս գալու ընթացակարգերը,  

 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակի միջանկյալ 
(ներկիսամյակային) ստուգման և գնահատման գործընթացը 
հեռավար (այդ թվում՝ առցանց) ձևով կազմակերպելու և 
անցկացնելու ընթացակարգը, 

 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակի վերջնական գնահատումը 
հեռավար (այդ թվում՝ առցանց) ձևով կազմակերպելու և 
անցկացնելու ընթացակարգը։ 

1.1.3. Կատարել բակալավրի և 
մագիստրոսի կրթական ծրագրերի 
ինստիտուցիոնալ գնահատում և 
գնահատման արդյունքներով 
վերանայել դրանց բովանդակության, 
կառուցվածքի և կրեդիտների 
հաշվարկման մեխանիզմները՝ 
համապատասխանեցնելով ՄԿԾ-ների 
ուսումնառության վերջնարդյունքները 
ՀՀ ՈԱՇ-ի բնութագրիչներին: 

Իրականացվել է մի շարք ՄԿԾ-ների ինստիտուցիոնալ
գնահատում` աշխատաշուկայի վերլուծության հիման վրա: 
Գնահատման արդյունքներով վերանայվել և հաստատվել են 
հետևյալ ՄԿԾ-ները (բովանդակությունը, կառուցվածքը և 
ուսումնական պլանները) առկա և հեռակա ուսուցման 
համակարգերի համար՝  
 «Հանրային կառավարում» մագիստրոսական ՄԿԾ-ն,  
 «Միջմշակութային հաղորդակցություն (ռուսերեն, անգլերեն)» 

բակալավրական ՄԿԾ-ն,  
 «Հասարակայնության հետ կապեր» մագիստրոսական ՄԿԾ-ն: 

Բացի այդ, վերանայվել և հաստատվել են հեռակա ուսուցման 
համակարգի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի հետևյալ 
ՄԿԾ-ների ուսումնական պլանները. 

«Սերվիս», 
«Ռուսաց լեզու և գրականություն», 
«Մասնագիտական մանկավարժություն», 
«Լրագրություն», 
«Կիրառական լեզվաբանություն»: 
2019-2020 ուստարում ԲՊՀ-ն, առաջինը Հայաստանում, 

ներդրել է «Կրթության գնահատում և թեստավորում» 
մագիստրոսական ՄԿԾ-ն, որը նաև «Կրթական գիտություններ» 
մասնագիտական ոլորտի առաջին ՄԿԾ-ն է Հայաստանում։ Մեկ 
ուսումնական տարի դասավանդելուց հետո իրականացվել է նաև 
այդ ՄԿԾ-ի գնահատում և վերանայում՝ այն կազմող 
դասընթացների և դրանց բովանդակության ու կրեդիտների 
հաշվարկման առումով։  

1.1.4. Մշակել և ներդնել նոր ՄԿԾ-ներ 
բակալավրիատում և 
մագիստրատուրայում՝ ըստ թիրախային 
ոլորտների: 
Կրթական գիտությունների և 
մանկավարժության ոլորտում 
 Մասնագիտական 

մանկավարժություն ՄՄԿՈՒ-ների 
համար 

ԲՊՀ-ն շարունակել է նոր ՄԿԾ-ների մշակման և ներդրման
ուղղությամբ աշխատանքները։ Մասնավորապես՝ իրականացվել են 
հետևյալ աշխատանքները.  
Կրթական գիտությունների և մանկավարժության ոլորտում 
 Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում 

(ՄՄՈՒՀ) դասավանդողների համար իրականացված 
վերապատրաստումների արդյունքում վերհանված խնդիրների 
վերլուծության հիման վրա ընթացել են «Մասնագիտական 
մանկավարժություն ՄՄՈՒՀ-ների համար» ՄԿԾ-ի մշակման 
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 Կրթության գնահատում և 
թեստավորում (մագիստրատուրա) 

 Մանկավարժություն (օտար 
լեզուների ուսուցիչ) 

- չինարեն լեզու և գրականություն 
(բակալավրիատ և 
մագիստրատուրա) 

- հայերենը որպես օտար լեզու 
Լեզվաբանության ոլորտում 
 Դասական բանասիրություն 
 Ոլորտային թարգմանություն 

(իրավական, ֆինանսական, 
ռազմական, ՏՏ, զբոսաշրջություն և 
այլն) (մագիստրատուրա) 

 Կորեերենի և չինարենի թարգմանիչ 
(մագիստրատուրա) 

 Կիրառական 
լեզվաբանություն/համակարգչային 
լեզվաբանութուն (բակալավրիատ և 
մագիստրատուրա) 

 Մայրենի և օտար լեզուների 
զուգադրական տիպաբանություն 
(անգլերեն-հայերեն, ֆրանսերեն-
հայերեն, ռուսերեն-հայերեն և այլ 
լեզուների համադրություններ) 
(մագիստրատուրա) 

 Տարբեր լեզուներով 
համաժամանակյա թարգմանություն 
(մագիստրատուրա) 

Հասարակական գիտությունների  
ոլորտում 
 Հանրային կառավարում 

(բակալավրիատ) 
 Կրթության կառավարում 

(մագիստրատուրա) 
 Մարդկային ռեսուրսների 

կառավարում (մագիստրատուրա) 
 Հանրային հաղորդակցման 

տեխնոլոգիաներ/հանրային կապեր 
(բակալավրիատ) 

 Երկրագիտություն/տարածաշրջանա
գիտություն (մագիստրատուրա) 

- Ամերիկայի և Բրիտանիայի 
երկրագիտություն 

- Եվրոպագիտություն 
- Չինագիտություն 
- Զբոսաշրջության և սերվիսի 

ոլորտում (մագիստրատուրա) 
 Տեղեկատվության կառավարում 

/Գրադարանագիտություն 
(մագիստրատուրա)  

 Միջոցառումների կազմակերպում և 
կառավարում (մագիստրատուրա) 

Զբոսաշրջություն ոլորտում 
 Զբոսաշրջություն/Զբոսավարում 

բակալավրիատ) ոլորտում 

աշխատանքները, պատրաստվել է ծրագրի ուսումնական
պլանի նախագիծը, 

 2019թ.-ին ներդրվել է «Կրթության գնահատում և 
թեստավորում» մագիստրոսական ՄԿԾ-ն, որը մեկ ուստարվա 
արդյունքներով  վերանայվել է և հաստատվել, 

 2019թ.-ին մշակվել և հաստավել է «Մասնագիտական 
մանկավարժություն» մասնագիտության  «Չինարեն և 
գրականություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ն, որով 2020-2021 
ուստարում առաջին անգամ իրականացվել է ընդունելություն, 

 ընթանում է «Մասնագիտական մանկավարժություն» 
մասնագիտության «Չինարեն և գրականություն» 
բակալավրական ՄԿԾ-ի մշակումը, 

 մշակվել է «Հայերենը՝ որպես օտար լեզու» դասընթացը, որն 
առայժմ իրականացվում է համալսարանի ՀՇԿ բաժնի  միջոցով, 
դասընթացի հիմքով սկսվել են ՄԿԾ-ի ամբողջական փաթեթի 
մշակման աշխատանքները, 

Լեզվաբանության ոլորտում 
 «Դասական բանասիրություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի 

մշակման նպատակով ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, 
որոշարկվել է ՄԿԾ-ում ընդգրկվող ուսումնական նյութի 
իրատեսական ծավալը, համագործակցություն է հաստատվել 
հին հունարենի, գրաբարի և լատիներենի հայաստանյան 
մասնագետների հետ, 

 2019 թ.-ին մշակվել և հաստատվել են «Թարգմանչական գործ» 
մասնագիտության «Չինարեն-հայերեն» և «Կորեերեն-հայերեն» 
մագիստրոսական ՄԿԾ-ները, 2020 թ.-ին առաջին անգամ  
ընդունելություն է իրականացվել «Չինարեն-հայերեն» ծրագրով, 

 ընթացել են «Հաշվողական լեզվաբանություն» բակալավրական  
և «Համաժամանակյա թարգմանություն» մագիստրոսական 
ՄԿԾ-ների մշակման աշխատանքները, որոնք խիստ 
արդիական են ու պահանջարկված ինչպես Հայաստանում, 
այնպես էլ ողջ աշխարհում, ունեն նորարարական և  
միջգիտակարգային բնույթ՝ միավորելով լեզվաբանության ու 
ՏՀՏ ոլորտների մի շարք կարևոր գիտակարգեր, 

 կատարվել է «Հաշվողական լեզվաբանություն» 
բակալավրական և «Համաժամանակյա թարգմանություն» 
մագիստրոսական ՄԿԾ-ների միջազգային փորձի 
համեմատական վերլուծություն և բենչմարքինգ, որոնց 
արդյունքներով մշակվել են ՄԿԾ-ների ուսումնառության 
վերջնարդյունքները և ուսումնական պլանները՝ կրեդիտների և 
ժամաքանակների բաշխմամբ, ինչպես նաև առանձին 
մոդուլների ուսումնառության վերջնարդյունքները, որոնք 
քարտեզագրվել և համապատասխանեցվել են ՄԿԾ-ների 
ընդհանուր վերջնարդյունքներին, 

Հասարակական գիտությունների ոլորտում 
 մշակման փուլում է գտնվում «Տեղեկատվության կառավարում  

Գրադարանագիտություն)» մագիստրոսական ՄԿԾ-ն և 
ավարտին է հասցվել «Տեղեկատվության կառավարում 
(Թանգարանագիտություն)» մագիստրոսական ՄԿԾ-ի ՏՏ 
ոլորտի կառուցամասը, 

 կազմվել է «Հասարակայնության հետ կապեր» բակալավրական 
ՄԿԾ-ն և ներկայացվել ՀՀ ԿԳՄՍ՝ համապատասխան 
մասնագիտական դասիչ և լիցենզիա ստանալու համար,  

Զբոսաշրջություն ոլորտում 
2020 թ.-ին լիցենզավորվել են առկա և հեռակա ուսուցմամբ 

«Զբոսաշրջություն» բակալավրի և մագիստրոսի ՄԿԾ-ները, 
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որոնցով 2020-2021 ուստարում ԲՊՀ-ն իրականացրել է հեռակա
բակալավրիատ և մագիստրատուրա ընդունելություն: 

1.1.5. ՄԿԾ-երի մշակման և 
վերամշակման գործընթացներում 
բազմազանեցնել կամընտրական 
դասընթացները և մեծացնել դրանց 
թվաքանակն ու հատկացվող 
կրեդիտների համամասնությունը։ 

2019-2020 ուստարում ուսումնասիրվել և գնահատվել են ՄԿԾ-ների
կամընտրական դասընթացները՝ մասնավորապես գործնական 
կարողությունների ձևավորման տեսանկյունից։ Գնահատման 
արդյունքներով վերանայվել է կամընտրական դասընթացների 
ցանկը, ներդրվել են նոր դասընթացներ:  

1.1.6. Վերանայել պրակտիկաներին 
առնչվող կարգերը և գործընթացները, 
ներառյալ դրանց կազմակերպման 
ձևերը, տևողությունն ու 
բովանդակությունը՝ տարբերակելով 
ըստ ՄԿԾ-ների։ 

COVID-19 համավարակով պայմանավորված փոփոխվել են
ուսանողների ուսումնական և մանկավարժական պրակտիկաների 
կազմակերպման ձևերը և ժամկետները, մասնավորապես՝ 
 առկա ուսուցմամբ բակալավրիատի 4-րդ կուրսի և 

մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողների պրակտիկայի 
ժամկետները կրճատվել են. պրակտիկաների հաճախելիությունը 
և գնահատականերն ամփոփել են 4 շաբաթվա կտրվածքով, իսկ 
մանկավարժական պրակտիկաներինը՝ 5 շաբաթվա կտրվածքով, 

 հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի 5-րդ կուրսի ուսանողների 
ուսումնական և մանկավարժական պրակտիկաների համար 
սահմանվել է երկշաբաթյա ժամկետ, իսկ պրակտիկաները 
կազմակերպվել են հեռավար՝ համապատասխան 
թղթապանակներում և օրագրերում առաջադրված 
տեսագործնական առաջադրանքների կատարման միջոցով։ 

Պրակտիկա իրականացնող գործատու կազմակերպությունների 
շրջանում անցկացվել են հարցումներ՝ 2018-2019 ուստարում 
ներդրված ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպման և 
անցկացման կանոնակարգի կիրառման արդյունավետությունը 
գնահատելու նպատակով: Նոր հեռավար ձևաչափով է անցկացվել 
մանկավարժական պրակտիկան: 

Որոշ մասնագիտությունների գծով գործատու 
կազմակերպությունների հետ կնքվել են նոր երկարաժամկետ 
համագործակցության պայմանագրեր, մասնավորապես՝ 
«Թարգմանչական գործ», «Զբոսաշրջություն», 
«Հասարակայնության հետ կապեր», «Լրագրություն», «Սերվիս», 
«Մասնագիտական մանկավարժություն» մասնագիտություններով 
մասնագիտական պրակտիկաների կազմակերպման համար: 

1.1.7. Իրականացնել պրակտիկաների 
կազմակերպման մշտադիտարկում ու 
գնահատում, անցնել 
ստեղծագործական աշխատանքների 
միջոցով գնահատման՝ բարձրացնելով 
գնահատման օբյեկտիվությունը, 
թափանցիկությունն ու 
հիմնավորվածությունը՝ բարելավելով 
դրանց կիրառման մեխանիզմները։ 

Խնդիր 2. Բարելավել դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման
գործընթացները 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ 
1.2.1. Իրականացնել դասախոսական 
կազմի շարունակական զարգացում 
մասնագիտական, ՏՀՏ և այլ 
ուղղություններով՝ պարբերական 
վերապատրաստումների 
կազմակերպման և այլ ձևերով։ 

Հեռավար ուսուցմանն ու աշխատակարգին անցնելու 
հանգամանքով պայմանավորված 2020 թ.-ին դասախոսական 
կազմի շարունակական զարգացմանն ուղղված 
վերապատրաստումներն իրականացվել են հիմնականում ՏՀՏ-
ների կիրառման ուղղությամբ։ Մասնավորապես՝ 
 ապահովվել է աշխատակազմի ծանոթացումը 

հեռահաղորդակցման և կրթական տարատեսակ հարթակներին՝ 
հեռավար դասընթացների արդյունավետ իրականացման 
նպատակով, 

 ողջ տարվա ընթացքում տրամադրվել են առցանց 
խորհրդատվություններ և շարունակական աջակցություն ԲՊՀ–ի 
«Մուդլ» (Moodle) հարթակը ուսուցման գործընթացում կիրառելու 
նպատակով, այդ թվում հետևյալ ուղղություններով՝ 
- ուսուցողական նյութերի թվայնացում,  
- մշակված էլեկտրոնային ռեսուրսների և դասավանդման 

գործիքների միջև բովանդակային կապի ստեղծում, 
- դասախոսի և ուսանողների միջև հետադարձ կապի 
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ակտիվացում,
- գիտելիքների ստուգման գործիքակազմի կիրառում, 

 մշակվել է դասախոսական կազմի վերապատրաստման 
թեմատիկ ծրագիր՝ «Մուդլ» ուսուցման նոր հարթակում 
էլեկտրոնային դասընթացների պատրաստման ուղղությամբ, 

 կազմվել է էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսների մշակման 
մեթոդական ուղեցույցի նախագիծը, 

  իրականացվել են դասախոսների ՏՀՏ հմտությունների 
կատարելագործումն ապահովող արագացված առցանց 
վերապատրաստումներ «ԶՈՒՄ» հարթակով,  

 կազմվել են առցանց դասավանդումը «ԶՈՒՄ» հարթակով 
իրականացնելու մեթոդական ուղեցույց և տեսաուղեցույց, 
որոնցում շեշտը դրվել է առցանց դասավանդման գործիքաշարի 
ներկայացման, դասերի ինտերակտիվ վարման և ուսանողների 
հետ հետադարձ կապի ապահովման մեխանիզմների 
ներկայացման վրա, 

 ուղեցույցները` բաց հասանելիությամբ, տեղադրվել են ԲՊՀ-ի 
կայքում, ֆեյսբուքի և Յութուբի (YouTube) էջերում։ 

1.2.2. Մշակել և կիրառել 
դասավանդման խրախուսման, 
փոխանակման և տարածման 
ներհամալսարանական մեխանիզմներ, 
ընդարձակել ոլորտի առաջատար 
մասնագետների հրավիրման և 
դասախոսությունների կազմակերպման 
փորձը՝ նպաստելով ուսուցման 
ժամանակակից մեթոդների և 
տեխնոլոգիաների ներդրմանը, 
նորագույն և նորարարական 
մոտեցումների կիրառմանը։ 

ՈՒսուցման գործընթացում նորագույն տեխնոլոգիաների և
նորարարական մեթոդների կիրառման փորձ ունեցող ԲՊՀ-ի 
դասախոսները մյուսների համար պարբերաբար անցկացրել են 
առցանց հանդիպումներ և քննարկումներ՝ փորձի փոխանակման 
նպատակով։ 

Ողջ տարվա ընթացքում կազմակերպվել են բազմաթիվ 
հանդիպումներ, քննարկումներ, վեբինարներ,  
վերապատրաստումներ և տարբեր թեմաներով բաց 
դասախոսություններ հայաստանյան և օտարերկյա առաջատար 
մասնագետների մասնակցությամբ, ընդ որում՝ արտակարգ 
դրության հայտարարումից հետո դրանք անցկացվել են առցանց։ 
Մասնավորապես՝ դրանք կազմակերպվել են «Ստեղծարար մտքի 
ստուդիա» ծրագրի, «Սմարթ կաֆե» (Smart Café) ձեռներեցության 
կենտրոնի «Խելացի զրույցներ» (SMART Talks) նախաձեռնության, 
«ԱՐՄԴՈԿՏ» և «Ժան Մոնե մոդուլ» նախաձեռնության «Իրավական 
մոտարկման լաբորատորիա (ԼԵԳԱԼ)» ծրագրերի շրջանակներում, 
ինչպես նաև ՀՀ-ում Արգենտինայի Հանրապետության 
դեսպանության, Ուրուգվայի հյուպատոսության, DAAD-ի և այլ 
հրավիրյալ դասախոսների կողմից մի շարք թեմաներով, այդ թվում՝
 Արևելյան գործընկերության երկրներում իրավական 

մոտարկման արդիական հարցերը, 
 Ձեռնարկատիրական կրթության զարգացման հիմնահարցերը,  
 Ինչպես կազմել մրցունակ ծրագրեր, 
 Գումարների հայթայթում, 
 Պրոդուկտների մշակում և դիզայն (UX/UI Design Principles) 
 ՏՀՏ ոլորտի հմտությունների ձևավորում, 
 Սթարթափի նախաձեռնում COVID-19 համավարակի 

պայմաններում, 
 Ծրագրավորման գործընթացի կառավարում, 
 Առաջնորդությունը ժամանակակից աշխարհում, 
 Վենչուրային ֆինանսավորում սթարթափների համար, 
 Գաղափարից՝ ֆինանսավորում, 
 Որակի ապահովումը որպես մասնագիտություն, 
 Հետբուհական կրթության քաղաքականության և փորձի 

ուսումնասիրություն, 
 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և մտավոր 

սեփականությունը. իրավական խնդիրներ և պաշտպանություն, 
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 COVID-19-ի հետևանքով առաջացած իրացվելիության և
ֆինանսավորման մարտահրավերները ձեռնարկություններում, 

 Միջոցառումների կառավարոմ (Event Management),  
 Ինչպե՞ս պահպանել թիմի մոտիվացիան և 

արդյունավետությունը հեռավար աշխատելիս, 
 Էմոցիաների միջմշակութային ընկալումը բանավոր խոսքում, 
 Դեմ առ դեմ դասավանդումից անցում դեպի հեռավար 

կրթություն (Transition from face-to-face teaching to online 
education), 

 Մալվինյան կղզիների պատմական իրադարձությունները և 
Արգենտինայի իքնիշխանության աշխարհագրական, 
իրավական ու քաղաքական հիմքերը, 

 Նավարկելով COVID-19 համավարակի ճգնաժամի միջով և դրա 
ազդեցությունը բիզնեսի վրա, 

 Մեքսիկայի մշակույթը ու ավանդույթները, 
 Ացումային արդարադատություն, 
 «Գարունը այգում» գրական երեկո։ 

Իրականացվել է դասավանդման, ուսումնառության և 
գնահատման գործընթացներում դասախոսական կազմի կողմից 
ժամանակակից ՏՀՏ-ները արդյունավետորեն կիրառելու 
հմտությունների և մեթոդների վերլուծություն, որի արդյունքների 
հիման վրա անհրաժեշտ խորհրդատվություն և աջակցություն է 
տրամադրվել դասախոսներին: Իրականացվել են նաև հեռավար 
ուսուցման հարթակների և էլեկտրոնային տվյալների 
մուտքագրման և պահպանման շարունակական 
մշտադիտարկումներ:  

Ներդրվել է «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» 
հիմնադրամի աշխատողների պարգևատրում և խրախուսանք 
տրամադրելու» կարգը: 

Ուսուցման որակի բարձրացման նպատակով աշխատանքի են 
հրավիրվել մասնագիտական մեծ փորձառություն ունեցող 8 նոր 
դասախոս:  

1.2.3. Մշակել և գործարկել ՄԿԾ-ների 
ուսումնառության վերջնարդյունքների 
գնահատման նոր մեթոդաբանություն և 
համապատասխան կանոնակարգեր՝ 
աստիճանաբար բազմազանեցնելով 
սովորողների ընթացիկ և ամփոփիչ 
գնահատման ձևերը։ 

Մշակվել և հաստատվել է «Ուսանողների գիտելիքների, 
հմտությունների և կարողությունների գնահատման» նոր կարգը, 
որը ներդրվել է 2020-2021 ուստարուց։ Կարգով բազմազանեցվել 
են ուսանողների ընթացիկ և ամփոփիչ գնահատման ձևերը և 
վերանայվել է լուծարքային շրջանում ուսանողների համար 
սահմանված գնահատականի առավելագույն շեմը՝ 60 միավորից 
դառնալով 80 միավոր:  

COVID-19 համավարակով պայմանավորված մշակվել և 
ներդրվել են ներկիսամյակային ու կիսամյակի վերջնական 
քննությունների և ամփոփիչ ատեստավորման հեռավար (այդ 
թվում՝ առցանց) ձևով կազմակերպելու և անցկացնելու 
ընթացակարգեր: Մշակվել և ներդրվել է ամփոփիչ 
ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահի հաշվետվության 
նոր ձևաչափ: 

Դասախոսներն աստիճանաբար անցում են կատարում  
անհատական աշխատանքների և նախագծերի միջոցով 
ուսանողների գիտելիքների և կարողությունների գնահատման 
ձևաչափին։ 

1.2.4. Հրաժարվել վերարտադրողական 
տիպի աշխատանքների միջոցով 
գնահատումից, անցնել 
ստեղծագործական աշխատանքների 
միջոցով գնահատման՝ բարձրացնելով 
գնահատման օբյեկտիվությունը, 
թափանցիկությունն ու 
հիմնավորվածությունը և բարելավելով 
դրանց կիրառման մեխանիզմները։ 

1.2.5. Ուսումնասիրել դասավանդման, 
ուսումնառության և հետազոտության 
ինտեգրման միջազգային փորձը, ՄԿԾ-
ներում ներդնել սովորողների 
հետազոտական ու նորարական 
կարողությունների զարգացմանը 

Տես՝ «Գիտահետազոտական գործունեություն» բաժնի խնդիր 1-ի
2.1.1. և 2.1.2. կետերը: 
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նպատակաուղղված դասընթացներ 
կրթական տարբեր մակարդակներում։ 
1.2.6. Մշակել և ներդնել ակադեմիական 
ազնվությունն ապահովող 
մեխանիզմներ, այդ թվում՝ 
ավարտական աշխատանքներում, 
մագիստրոսական թեզերում և 
ատենախոսություններում 
գրագողությունը կանխելու մեթոդներ։ 

Մշակվել և գիտական խորհրդի կողմից հաստատվել է ««Վ. 
Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 
բարեվարքության կանոնակարգը», որով սահմանվել են 
ակադեմիական ազնվության սկզբունքները, ուսանողների և 
դասախոսների իրավունքներն ու պարտականություններն 
ակադեմիական ազնվության հարցերում, գրագողության 
կանխմանն ուղղված գործընթացները: 

1.2.7. Ակտիվացնել ԲՊՀ-ի մեթոդական 
խորհրդի գործունեությունը՝ ՄԿԾ-ների 
հաստատման և վերանայման 
նպատակով։ 

Համակարգվել և ակտիվացվել է ԲՊՀ-ի մեթոդական խորհրդի
գործունեությունը: Տպագրության համար երաշխավորող 
ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, ուղեցուցերի, ինչպես նաև 
հաստատման ներկայացվող ՄԿԾ-ների քննարկման նպատակով 
մեթոդական խորհուրդն անցկացրել է եռամսյակային նիստեր:  

COVID-19 համավարակով պայմանավորված եռամսյակային 
հանդիպումներն իրականացվել են հեռավար, որոնց ընթացքում 
քննարկվել են վերանայված ՄԿԾ-ների փաթեթները և 
ներկայացվել են համապատասխան առաջարկություններ: 

Խնդիր 3. Ապահովել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդյունավետ
կիրառումը կրթական գործընթացում 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ 
1.3.1. Բարելավել ԲՊՀ-ում գործող 
էլեկտրոնային ուսուցման և 
սովորողների թեստավորման 
հարթակների ուսումնամեթոդական 
նյութերը և համալրել նոր նյութերով, 
միաժամանակ շահագործել նոր 
էլեկտրոնային համակարգ(եր)` ՄԿԾ-
ների, ուսումնական պլանների ու 
մոդուլների, տարաբնույթ ուսումնական 
նյութերի, դասախոսությունների 
առցանց մատուցման և սովորողների 
գնահատման նպատակով։ 

Վերանայվել են http://exam.brusov.am էլեկտրոնային
թեստավորման հարթակում տեղադրված թեստերը, սակայն 
COVID-19 համավարակով պայմանավորված՝ ուսանողների 
գնահատում այդ հարթակով 2020 թ.-ին չի իրականացվել 
(հեռավար ուսուցման պայմաններում ստուգման վերահսկողության 
անհնարինության պատճառով)։ 

ԲՊՀ-ի «Մուդլ» հարթակում առկա էլեկտրոնային 
դասընթանցերի համար մշակվել են նոր առաջադրանքներ, 
հանձնարարություններ և գիտելիքի ստուգման թեստեր։ 

Զուգահեռաբար աշխատանքներ են տարվել «Մուդլ» նոր 
հարթակի ձևավորման և կարգավորվման ուղղությամբ, այդ թվում՝ 
 նախկին «Մուդլ» հարթակներից նոր հարթակ են տեղափոխվել 

ուսուցանվող դասընթացները, 
 հարթակում գրանցվել են առկա բակալավրիատի բոլոր կուրսերի 

թվով 1559 ուսանող և 369 դասախոս, 
 կարգաբերվել են դասախոսների և կառավարիչների դերերը, 
 աշխատանք է տարվել էլեկտրոնային փոստի միջոցով 

հետադարձ կապի ապահովման կարգաբերումների ուղղությամբ, 
 կարգաբերվել են հարթակի միջոցով վիճակագրական տվյալների 

ստացման հնարավորությունները: 
Զուգահեռաբար, մինչև վերոնշյալ հարթակների լիարժեք 

գործարկումը, ուսումնական և վարչական գործընթացների 
հեռավար կազմակերպման նպատակով 2019-2020 ուստարվա 2-րդ 
կիսամյակում գործածության մեջ են դրվել «ԶՈՒՄ» և «Գուգլ 
Դրայվ» (Google Drive) հարթակները, որոնք շարունակվել են 
կիրառվել 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսանյակում։ 
Մասնավորապես՝  
 «ԶՈՒՄ» հարթակով իրականացվել են դասապրոցեսը, 

ներկիսամյակին և վերջնական գնահատումները,  
 «ԶՈՒՄ» հարթակով կազմակերպվել և իրականացվել է 2019-

2020 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացը, 
 ուսանողների ներկիսամյակին և վերջնական ստուգումն ու 

գնահատումն իրականացնելու և գնահատականների 
հասանելիությունն ապահովելու նպատակով մշակվել և 
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համալսարանի «Գուգլ Դրայվ» ֆայլային հոսթինգում վերբեռնվել
են էլեկտրոնային տեղեկագրեր՝ համապատասխան վարչական 
աշխատակիցներին, ինչպես նաև ամբիոնների, ԳՈՒԿ-երի 
աշխատակազմին և դասախոսներին տրված մուտքի 
թույլտվություններով, 

 2019-2020 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման 
նպատակով ուսանողների ավարտական աշխատանքների և 
մագիստրոսական թեզերի, ամփոփիչ ատեստավորմանն 
առնչվող փաստաթղթերի հասանելիությունը հանձնաժողովի 
անդամներին, գրախոսներին և ղեկավարներին, ինպես նաև 
համապատասխան վարչական աշխատակիցներին ապահովվել է 
համալսարանի «Գուգլ Դրայվ» ֆայլային հոսթինգով,  

 ուսանողների ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքների 
միասնական էլեկտրոնային մատյանի հասանելիությունն ևս 
ապահովվել է համալսարանի «Գուգլ Դրայվ» ֆայլային 
հոսթինգով՝ համապատասխան մուտքի թույլտվություններով,  

 առցանց դասերի և ուսանողների հաճախումների մասին 
տվյալներն օրական կտրվածքով մուտքագրվել են հատուկ 
մշակված ամբիոնային հաշվետվության ձևաչափերում, որոնք 
վերբեռնվել են համալսարանի «Գուգլ Դրայվ» հարթակում՝ 
համապատասխան վարչակազմին, դեկաններին, ամբիոնների 
վարիչներին և ԳՈՒԿ-երի ղեկավարներին տրված մուտքի 
թույլտվություններով, ինչի միջոցով իրականացվել է 
մշտադիտարկում և վերահսկողություն։  

1.3.2. Ձևավորել տեխնոլոգիական և 
մեթոդական անհրաժեշտ հենք՝ ՊԴ 
կազմի կողմից էլեկտրոնային 
ուսումնական ռեսուրսների մշակման և 
ուսումնական գործընթացում դրանց 
արդյունավետ կիրառման համար։ 

Մշակվել է էլեկտրոնային ուսուցման կազմակերպման և
իրականացման կարգը։ 

Մշակման փուլում է գտնվում «Էլեկտրոնային կրթական 
ռեսուրսների պատրաստում» մեթոդական ուղեցույցը։ 

ԲՊՀ-ի ամբիոնների կողմից իրականացվել է բոլոր 
դասընթացների առարկայական նկարագրերի վերանայում: Բոլոր 
ՄԿԾ-ների ամբողջական փաթեթների՝ ներառյալ ՄԿԾ-ները 
կազմող դասընթացների նկարագրերի էլեկտրոնային 
տարբերակները տեղադրվել են ԲՊՀ-ի և ամբիոնների կայքերում:  

Դասախոսները կազմել են իրենց կողմից ուսուցանվող 
դասընթացների բոլոր դասախոսությունների կամ դրանց 
համառոտագրերի ու գործնական առաջադրանքների 
էլեկտրոնային տարբերակները և յուրաքանչյուր դասից առաջ 
ուղարկել դրանք ուսանողների էլեկտրոնային հասցեներին: 

1.3.3 Գործարկել է ԲՊՀ կառավարման 
տեղեկատվական ներքին համակարգը, 
իրականացնել ԲՊՀ վիճակագրական և 
այլ տվյալների պարբերական 
մուտքագրում, վերլուծություն և 
հրապարակում։ 

Վերջնական փուլում է գտնվում ԲՊՀ-ի էլեկտրոնային
կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ebuh) գործարկումը: 
Տարվա ընթացքում համակարգ են մուտքագրվել հետևյալ 
տվյալները. 
 բոլոր ՄԿԾ-ների դասընթացների ցանկերը՝ ներառյալ 

կամընտրական դասընթացների ցանկերը, 
 առկա ուսուցմամբ բակալավրիատի 1-ից 4-րդ կուրսերի 

ուսանողների և նրանց ուսումնառության արդյունքների 
վերաբերյալ ամբողջական տվյալները, 

 առկա ուսուցմամբ բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ՄԿԾ-
ների ուսումնական պլանները։ 

Ընթացքի մեջ են հետևյալ աշխատանքները. 
 հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 

ՄԿԾ-ների ուսումնական պլանների մուտքագրումը, 
 դասախոսական կազմի ուսումնական բեռնվածությունների 

կազմումը, 
 էլեկտրոնային դասացուցակների և դասախոսների մատյանների 

ձևավորումը,  
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 հաշվետվությունների և վիճակագրական տվյալների ավտոմատ
գեներացման աշխատանքները: 

Ներդրման փուլում է գտնվում ԲՊՀ-ի «Մուդլ» էլեկտրոնային 
ուսուցման նոր համակարգը։ Կատարվել են սերվերի 
կարգաբերման աշխատանքները, մշակվել և մուտքագրվել են 
անհրաժեշտ տվյալները։ Աշխատանքներ են տարվում հետադարձ 
կապի ապահովման, համակարգի միջոցով վիճակագրական 
տվյալների դուրսբերման կարգավորումների ուղղությամբ։ 
Համակարգի գործարկումը նախատեսվում է 2021 թ.-ին։ 

Գործարկվել է համալսարանի «Գուգլ Դրայվ» հարթակը, որտեղ 
ամենօրյա ռեժիմով ապահովվել է. 
 առցանց դասերի կազմակերպման էլեկտրոնային 

դասացուցակների հասանելիությունը,  
 առցանց դասերի անցկացման հարթակին հասանելիությունը,  
 առցանց դասերի իրականացման ընթացքի (էլեկտրոնային 

մատյաններ), ուսանողների դասերին մասնակցության (ամբիոնի 
էլեկտրոնային հաշվետվություններ) մշտադիտարկում  և 
հաշվետվությունների ներկայացում, 

 միջանկյալ (ներկիսամյակային) և վերջնական քննությունների 
գնահատում, ուսանողների մասնակցության վիճակագրության 
վերլուծություն, 

 ուսումնական գործընթացի վերաբերյալ ամփոփ տվյալների 
կանոնավոր հրապարակում համալսարանի կայքում և 
ֆեյսբուքյան էջում: 

1.3.5 Մշակել և գործարկել ԲՊՀ նոր 
պաշտոնական կայքէջ՝ կիրառելով բուհի 
գործունեությունը արտահայտող 
ֆունկցիոնալ լուծումներ, ապահովել 
կայքի անխափան և անվտանգ 
սպասարկումը, շարունակական 
համալրումը նյութերով և դրանց 
թարմացումը։  

ԲՊՀ-ի պաշտոնական նոր կայքը, որը գործարկվել է 2019 թ.-
ին, գործել է անխափան՝ մշտապես համալրվելով նոր նյութերով: 
Տարվա ընթացքում հրապարակվել է 330-ից ավել 
տեղեկատվական նյութ՝ լուսաբանող ԲՊՀ-ի գործունեությունը։ 

Համալրվել և ամբողջականացվել են ԲՊՀ-ի կայքի անգլերեն և 
ռուսերեն տարբերակները, և զուգահեռաբար գործարկվել է ԲՊՀ-ի 
Յութուբյան ալիքը: 

Խնդիր 4. Բազմազանեցնել և ամրապնդել դպրոց-բուհ, դիմորդ-բուհ
կապին ուղղված միջոցառումները 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ 
1.4.1. Կազմակերպել և իրականացնել 
նախապատրաստական դասընթացներ 
դպրոցների շրջանավարտների համար։ 

Երևանի և մարզերի դպրոցների շրջանավարտների համար 
կազմակերպվել են «Բաց դռներ» և «Մասնագիտությունների օր» 
միջոցառումները, որոնց շրջանակներում ԲՊՀ-ի դասախոսական և 
վարչական աշխատակազմի կողմից իրականացվել են 
նախապատրաստական դասընթացներ՝ ելնելով շրջանավարտների 
կրթական կարիքներից և առաջնայնություններից: Ըստ 
անհրաժեշտության իրականացվել են նաև անհատական 
հանդիպումներ և խորհրդատվություններ:  

1.4.2. Ստեղծել ժամկետների 
նկարագրությամբ ուղեցույցներ 
ուսանողների և դիմորդների համար՝ 
ՄԿԾ-ների, մուտքային և ելքային 
պահանջների, սովորողների 
իրավունքների ու 
պարտականությունների, զեղչային 
համակարգի, ուսանողական կյանքի, 
աշխատանքային գործունեության 
ապագա հնարավորությունների մասին։ 

Անհրաժեշտ ժամկետներում պատրաստվել և ԲՊՀ-ի կայքում ու
ֆեյսբուքյամ էջում կանոնավոր կերպով հրապարակվել է 
ամբողջական տեղեկատվություն առկա և հեռակա համակարգի 
դիմորդների համար՝ ընդգրկելով ընդունելության պահանջները, 
միասնական քննությունների ցանկերը, անվճար ու վճարովի 
տեղերի թիվը ըստ ՄԿԾ-ների, համալսարան ընդունված 
ուսանողների ցուցակները և այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ։ 

Կանոնավոր կերպով և սահմանված ժամկետներում 
հրապարակվել են նաև ուսման վճարի զեղչերի դիմումների 
ընդունման հայտարարությունները, զեղչեր ստացած ուսանողների 
ցուցակները և այլ տեղեկություններ։ 

ԲՊՀ-ի կայքում տեղադրված են բոլոր ՄԿԾ-երի ամբողջական 
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փաթեթները, որոնք ներառում են ուսումնառության 
վերջնարդյունքները, դասընթացների նկարագրերը և 
յուրաքանչյուր դասընթացին հատկացվող կրեդիտները, 
ուսումնական պլանները, ընթացիկ, վերջնական և ամփոփիչ 
գնահատման պահանջերն ու մեթոդները և այլ տեղեկություններ։ 

Պարբերաբար վերանայվել և ուսանողներին տրամադրվել են 
(թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով) տեղեկատվական 
նյութեր աշխատանքային հետագա հնարավորությունների ու 
պայմանների, աշխատանք գտնելու կամ ձեռնարկատիրական 
գործունեություն սկսելու հնարավորությունների վերաբերյալ: 
Տրամադրվել են նաև ուղեցույցներ և ձևաչափեր՝ մրցունակ 
ինքնակենսագրական և ուղեկցող նամակ կազմելու, 
աշխատանքային հարցազրույց անցնելու և այլ հարցերի 
վերաբերյալ: Այդ ուղղությամբ պարբերաբար հեռավար ձևաչափով 
անցկացվել են վերապատրաստումներ ու սեմինարներ, 
կազմակերպվել են հանդիպումներ տարբեր գործատուների հետ, 
որոնք ևս տրամադրել են տեղեկատվական նյութեր իրենց 
աշխատանքային պայմանների ու հնարավորությունների մասին: 
Նշված բոլոր նյութերը ու փաստաթղթերը տեղադրվել են ԲՊՀ-ի 
կայքում և պարբերաբար թարմացվել,  լրացվել և տարածվել են 
նաև սոցիալական հարթակներով: 

Խնդիր 5. Ամրապնդել ԲՊՀ-ի՝ որպես համալսարանական շարունակական
կրթություն տրամադրող կառույցի դերը ազգային և 
միջազգային մակարդակներում 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ 
1.5.1. Մշակել համալսարանական 
շարունակական կրթության 
քաղաքականություն և ընթացակարգեր՝ 
ապահովելով ԲՊՀ-ի՝ կրթական 
ծրագրեր և կրթական ծառայություններ 
իրականացնող ստորաբաժանումների 
թիրախավորված մասնակցությունը 
շարունակական կրթության  
իրականացման գործընթացին։ 

Իրականացվել են քննարկումներ ԲՊՀ-ի ուսումնագիտական
ստորաբաժանումների հետ՝ բնակչության տարբեր խմբերի 
կրթական կարիքների բավարարմանն ուղղված տարատեսակ 
դասընթացների ցանկը հստակեցնելու նպատակով: 
Քննարկումների արդյունքում կազմվել է դասընթացների  ցանկը, 
դրանց նկարագրերը, դասավանդողների ցուցակները, ինչպես 
նաև հաշվարկվել են դասընթացների արժեքների ու կազմվել 
նախնական ժամանակացույցներ: 

1.5.2. Մշակել և իրականացնել օտար 
լեզուների ուսուցման, մասնագիտական 
զարգացման և վերապատրաստման 
ծրագրեր, որոնք ուղղված են ինչպես 
ԲՊՀ-ի դասախոսների, այնպես էլ ԲՊՀ-
ից դուրս մասնագետների 
շարունակական մասնագիտական 
զարգացմանը: 
 

Իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. 
 կնքվել է պայմանագիր «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ-ի հետ, համաձայն 

որի բանկի 20 աշխատակիցի համար կազմակերպվել է 
իսպաներենի A1 մակարդակի դասընթացներ, 

 կազմակերպվել են հայերենի՝ որպես օտար լեզվի, և անգլերենի 
ուսուցման դասընթացներ, որոնց մասնակցել են տարբեր 
տարիքի և մասնագիտությունների 16 անձ, 

 2017 թ. ԲՊՀ-ի և ՀՀ-ում Եվրամիության պատվիրակության միջև 
կնքած շրջանակային պայմանագրի շրջանակներում 2020թ.-ին 
կազմվել է վերապատրաստումների նոր ծրագիր, ըստ որի 
2021թ.-ի հունվարից պետք է վերսկսվեն հայերենի, ֆրանսերենի 
և ռուսաց լեզվի ուսուցման դասընթացներ՝ Եվրամիության 
պատվիրակության անդամների համար: 

 
Ստորև ներկայացված է 2020 թ.-ին ԲՊՀ-ի ուսումնամեթոդական գործընթացի 

կազմակերպման, վերահսկման և բարելավման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների 
մանրամասն վերլուծություն: 
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1. ԲՊՀ-ի մասնագիտությունները, մասնագիտության կրթական ծրագրերը և ուսանողական 
համակազմը 
 
ԲՊՀ-ի մասնագիտությունները, մասնագիտության կրթական ծրագրերը (ՄԿԾ) 

ԲՊՀ-ում ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է բարձրագույն կրթության 
եռաստիճան համակարգով (բակալավրիատ, մագիստրատուրա և ասպիրանտուրա) հետևյալ 5 
մասնագիտական ոլորտներում՝ ըստ համապատասխան մասնագիտությունների. 

 Կրթություն (Մասնագիտական մանկավարժություն, Կրթական գիտություններ), 
 Հումանիտար գիտություններ (Բանասիրություն, Լեզվաբանություն, Միջմշակութային 

հաղորդակցություն),  
 Սոցիալական գիտություններ (Քաղաքագիտություն, Միջազգային հարաբերություններ, 

Լրագրություն, Եվրոպագիտություն, Կառավարում, Հասարակայնության հետ կապեր),  
 Սերվիս (Սերվիս) 
 Զբոսաշրջություն (Զբոսաշրջություն): 

ԲՊՀ-ն ուսուցման առկա և հեռակա ձևերով իրականացնում է ուսումնական գործընթաց 28 
բակալավրիական, 31 մագիստրոսական ՄԿԾ-ով և 8 ասպիրանտական կրթական ծրագրով: 

 
Ուսանողական համակազմը 

2020թ1.-ին ԲՊՀ-ի բակալավրիատում և մագիստրատուրայում ուսանողների ընդհանուր 
թիվը (առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում) կազմել է 3342 ուսանող:  

Հետբուհական կրթություն ստացող սովորողների ընդհանուր թիվը կազմել է 49՝ 1 
դոկտորանտ, 19 ասպիրանտ, 29 հայցորդ:  

 
2020թ.-ին ԲՊՀ-ի սովորողների ընդհանուր թիվը կազմել է 3391: 
 

Ուսանողների թվաքանակները ըստ ֆակուլտետների, կրթության մակարդակի, ուսուցման 
ձևի (առկա-հեռակա) և ուսուցման հիմունքների (անվճար-վճարովի) 

Աղյուսակ 1.2-ում ներկայացված են ուսանողական համակազմի թվային տվյալները՝ ըստ 
ֆակուլտետների, կրթության մակարդակի, ուսուցման ձևի (առկա-հեռակա) և ուսուցման 
հիմունքների (անվճար-վճարովի)։  

 
Աղյուսակ 1.2. 2020թ.-ի ուսանողական համակազմի տվյալները 

 
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ (առկա) Վճարովի Անվճար Ընդհանուր

Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ (ՌՕԼՖ) 443 81 524
Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման
ֆակուլտետ (ԹՄՀՖ) 

807 86 893

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության
ֆակուլտետ (ԿՄՄՖ) 

326 45 371

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ (ՍԳՍՖ) 507 13 520
Ընդամենը 2083 225 2308

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ (հեռակա) Վճարովի Անվճար Ընդհանուր
Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ 106 1 107
Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման
ֆակուլտետ 

67 - 67

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության
ֆակուլտետ 

120 - 120

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ 266 - 266
Ընդամենը 559 1 560

                                                            
1 Տվյալները ներկայացված են 2020թ. դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ: 
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ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ (առկա) Վճարովի Անվճար Ընդհանուր
Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ 10 36 46
Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման
ֆակուլտետ 

6 31 37

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության
ֆակուլտետ 

91 27 118

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ 45 24 69
Ընդամենը 152 118 270

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ (հեռակա) Վճարովի Անվճար Ընդհանուր
Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ 3 - 3
Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման
ֆակուլտետ 

- - -

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության
ֆակուլտետ 

142 - 142

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ 59 - 59
Ընդամենը 204 - 204

ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ Վճարովի Անվճար Ընդհանուր
Ասպիրանտ առկա - 7 7
Ասպիրանտ հեռակա - 12 12
Հայցորդ 29 - 29
Դոկտորանտ - 1 1
Ընդամենը  29 20 49
Սովորողների ընդհանուր թիվը 3027 364 3391

 
Աղյուսակ 1.2-ի տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս հետևյալը. 

 առկա ուսուցմամբ բակալավրիատում ուսանողների ամենամեծ թվաքանակը ԹՄՀՖ-ում է՝ 
կազմելով 39%, իսկ հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատում՝ ՍԳՍՖ-ում՝ կազմելով 48%, 

 թե՛ առկա, թե՛ հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայում ուսանողների ամենամեծ 
թվաքանակը ԿՄՄՖ-ում է՝ կազմելով համապատասխանաբար 44% և 77%։ 

Ուսանողների բաշխումը ըստ ֆակուլտետների և առկա-հեռակա ուսուցման համակարգերի 
ակնառու պատկերված է ստորև Գծապակերներ 1.1-ում և 1.2-ում։  

 
Գծապատկեր 1.1. Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների ընդհանուր 

թվաքանակը՝ ըստ ֆակուլտետների և առկա-հեռակա ուսուցման համակարգերի 
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69
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142
59

ՌՕԼՖ ԹՄՀՖ ԿՄՄՖ ՍԳՍՖ

Առկա բակալավրիատ Հեռակա բակալավրիատ
Առկա մագիստրատուրա Հեռակա մագիստրատուրա
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Գծապատկեր 1.2. Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների տոկոսային 

համամասնությունը՝ ըստ ֆակուլտետների և առկա-հեռակա ուսուցման համակարգերի 
 

 
Աղյուսակ 1.2-ում բերված տվյալներից նաև երևում է, որ անվճար համակարգում 

ընդգրկված ուսանողների թիվը 2020 թ.-ին կազմել է սովորողների ընդհանուր թվի մոտ 11%-ը 
(364 ուսանող), իսկ վճարովի համակարգում՝ 89%-ը: Ստորև Գծապատկեր 1.3-ում պատկերված է 
ուսանողների տոկոսային բաշխումը՝ ըստ ուսուցման անվճար և վճարովի համակարգերի։  

Գծապատկեր 1.3. Անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգերում սովորող ուսանողների 
տոկոսային համամասնությունը  
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Բակալավրիատ, առկա 
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Աղյուսակ 1.2-ում բերված ուսանողների թվաքանակների վերլուծությունը ըստ առկա և 
հեռակա ուսուցման համակարգերի ցույց է տալիս, որ 2020 թ.-ին բակալավրիատի ուսանողների 
80%-ը սովորել է առկա և 20%-ը՝ հեռակա ուսուցման համակարգում, իսկ մագիստրատուրայի 
ուսանողների 57%-ը սովորել է առկա և 43%-ը՝ հեռակա ուսուցման համակարգում (Գծապատկեր 
1.4.): Ընդհանուր առմամբ, ԲՊՀ-ի ուսանողների 77%-ը սովորում է առկա, իսկ 23%-ը՝ հեռակա 
ուսուցման համակարգում։ 

 
Գծապատկեր 1.4. Առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի ուսանողներիի 

տոկոսային համամասնությունը 
 

 
 

Ուսանողների թվաքանակը՝ ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի 
Ստորև՝ Աղյուսակներ 1.3-ում, 1.4-ում, 1.5-ում և 1.6-ում ներկայացված են բակալավրիատի և 

մագիստրատուրայի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի ուսանողների թվաքանակները՝ 
ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի: 

 
Աղյուսակ 1.3. Առկա ուսուցմամբ բակալավրիատի ուսանողների թվաքանակը՝ ըստ 

կուրսերի և մասնագիտությունների 

N Մասնագիտություն 
(ՄԿԾ) 

Կուրս 
Ընդամենը1 2 3 4 

1 Լեզվաբանություն (Անգլերեն)  84 81 47 67 279
2 Լեզվաբանություն (Ֆրանսերեն) 5 4 2 2 13
3 Լեզվաբանություն (Գերմաներեն) 6 3 5 3 17
4 Լեզվաբանություն (Իտալերեն) 23 3 1 1 28
5 Լեզվաբանություն (Ռուսաց լեզու) 7 14 4 1 26
6 Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն - - - 85 85
7 Միջմշակութային հաղորդակցություն (Ռուսերեն) 38 4 1 1 44
8 Միջմշակութային հաղորդակցություն (Անգլերեն) 110 113 40 14 277
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9 Միջմշակութային հաղորդակցություն (Գերմաներեն) 13 17 - 8 38
10 Միջմշակութային հաղորդակցություն (Ֆրանսերեն) 9 20 3 6 38
11 Թարգմանչական գործ (Ռուսերեն-անգլերեն-հայերեն) 45 11 11 19 86
12 Թարգմանչական գործ (Ռուսերեն - հայերեն) 3 9 - 2 14
13 Թարգմանչական գործ (Անգլերեն - հայերեն) 100 94 46 72 312
14 Թարգմանչական գործ (Ֆրանսերեն - հայերեն) 3 7 6 5 21
15 Թարգմանչական գործ (Գերմաներեն - հայերեն) 12 11 3 7 33
16 Թարգմանչական գործ (Չինարեն - հայերեն) 30 18 12 14 74
17 Թարգմանչական գործ (Իսպաներեն - հայերեն) 9 9 9 6 33
18 Թարգմանչական գործ (Կորեերեն- հայերեն) 24 12 8 9 53
19 Թարգմանչական գործ (Իտալերեն- հայերեն) 11 2 - 1 14
20 Օտար լեզու և գրականություն  

(Ռուսաց լեզու և գրականություն) 
3 4 1 9 17

21 Մասնագիտական մանկավարժություն
(Անգլերեն և գրականություն) 

153 64 37 72 326

22 Մասնագիտական մանկավարժություն
(Ֆրանսերեն և գրականություն) 

5 5 6 5 21

23 Մասնագիտական մանկավարժություն
(Գերմաներեն և գրականություն) 

4 2 4 5 15

24 Մասնագիտական մանկավարժություն
(Ռուսաց լեզու և գրականություն) 

4 2 1 2 9

25 Սերվիս 125 113 46 40 324
26 Քաղաքագիտություն 40 22 4 9 75
27 Լրագրություն 31 4 - 1 36

Ընդամենը 897 648 297 466 2308
 

Աղյուսակ 1.4. Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի ուսանողների թվաքանակը՝ ըստ 
կուրսերի և մասնագիտությունների 

N Մասնագիտություն  
(ՄԿԾ) 

Կուրս Ընդամենը
1 2 3 4 5 

1 Լեզվաբանություն (Անգլերեն) 24 12 4 27 12 79
2 Լեզվաբանություն (Ֆրանսերեն) - 1 - 1 2 4
3 Լեզվաբանություն (Գերմաներեն) - - - 3 - 3
4 Լեզվաբանություն (Իտալերեն) - 1 - - - 1
5 Օտար լեզու և գրականություն  

(Ռուսաց լեզու և գրականություն) 
6 4 5 2 - 17

6 Միջմշակութային հաղորդակցություն (Անգլերեն) 24 24 11 - - 59
7 Միջմշակութային հաղորդակցություն (Ֆրանսերեն) - 1 - - - 1
8 Միջմշակութային հաղորդակցություն

(Գերմաներեն) 
4 3 - - - 7

9 Միջմշակութային հաղորդակցություն (Ռուսերեն) 3 - - - - 3
10 Մասնագիտական մանկավարժություն

(Անգլերեն և գրականություն) 
16 22 15 23 20 96

11 Մասնագիտական մանկավարժություն
(Ֆրանսերեն և գրականություն) 

- - 1 - - 1

12 Մասնագիտական մանկավարժություն
(Գերմաներեն և գրականություն) 

- 2 - 2 - 4

13 Մասնագիտական մանկավարժություն
(Ռուսաց լեզու և գրականություն) 

- 4 1 6 8 19

14 Սերվիս 44 47 44 37 8 180
15 Լրագրություն - 3 1 - - 4
16 Լեզվաբանություն և միջմշակութային - - - 2 50 52
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հաղորդակցություն 
17 Զբոսաշրջություն 30 - - - - 30

Ընդամենը 151 124 82 103 100 560

 
 

Աղյուսակ 1.5. Առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ուսանողների թվաքանակը՝ ըստ 
կուրսերի և մասնագիտությունների 

 
N Մասնագիտություն 

(ՄԿԾ) 

2020թ. 
ԸնդամենըI կուրս II կուրս 

Անվճ. Վճ. Անվճ. Վճ. 
1. Լեզվաբանություն (Անգլերեն) 5 1 4 - 10
2. Լեզվաբանություն (Ֆրանսերեն) - - - - -
3. Լեզվաբանություն (Իտալերեն) 1 - 2 - 3
4. Լեզվաբանություն (Գերմաներեն) 1 - - - 1
5. Լեզվաբանություն (Ռուսաց լեզու) - - - - -
6. Կիրառական լեզվաբանություն 2 3 5 - 10
7. Թարգմանչական գործ (Ռուսերեն-անգլերեն-հայերեն) 1 - 1 2 4
8. Թարգմանչական գործ (Անգլերեն-հայերեն) 10 3 10 1 24
9. Թարգմանչական գործ (Ֆրանսերեն-հայերեն) 1 - 1 - 2
10.Թարգմանչական գործ (Գերմաներեն-հայերեն) 2 2 3 - 7
11. Թարգմանչական գործ (Չինարեն-հայերեն) 2 - - - 2
12.Միջմշակութային հաղորդակցություն (Անգլերեն) 1 - 1 - 2
13.Միջմշակութային հաղորդակցություն (Գերմաներեն) - - - - -
14.Միջմշակութային հաղորդակցություն (Ռուսերեն) 1 - 2 - 3
15.Օտար լեզու և գրականություն 

(Ռուսաց լեզու և գրականություն)  1 - - - 1 

16.Օտար լեզու և գրականություն 
(Անգլերեն և գրականություն) 2 1 3 2 8 

17.Օտար լեզու և գրականություն 
(Ֆրանսերեն և գրականություն) 2 - 2 2 6 

18.Մասնագիտական մանկավարժություն
(Անգլերեն և գրականություն) 4 16 7 15 42 

19.Մասնագիտական մանկավարժություն
(Ֆրանսերեն և գրականություն) 1 2 1 2 6 

20 Մասնագիտական մանկավարժություն
(Գերմաներեն և գրականություն) - 1 1 - 2 

21.Մասնագիտական մանկավարժություն
(Ռուսաց լեզու և գրականություն) 2 3 - 2 7 

22.Մասնագիտական մանկավարժություն
(Չինարեն և գրականություն) 1 1 - - 2 

23.Կառավարում (Հանրային կառավարում) 3 21 2 22 48
24.Կրթական գիտություններ  

(Կրթության գնահատում և թեստավորում) 2 3 2 4 11 

25.Սերվիս 3 7 3 8 21
26 Միջազգային հարաբերություններ 1 2 2 3 8
27.Քաղաքագիտություն 2 - 2 - 4
28 Եվրոպագիտություն 1 1 1 - 3
29 Լրագրություն 2 1 2 2 7
30 Հասարակայնության հետ կապեր 2 12 2 10 26

Ընդամենը 56 80 59 75 270
136 134 270
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Աղյուսակ 1.6. Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի համակարգի ուսանողների 
թվաքանակը՝ ըստ կուրսերի և մասնագիտությունների 

N Մասնագիտություն 
(ՄԿԾ) 

Կուրս Ընդամենը 
1 2 3 

1 Տեղեկատվություն և հանրային հաղորդակցման
տեխնոլոգիաներ  

- - 7 7

2 Սերվիս 7 8 7 22
3 Կիրառական լեզվաբանություն - - 3 3
4 Մասնագիտական մանկավարժություն

(Անգլերեն և գրականություն) 
26 17 24 67

5 Մասնագիտական մանկավարժություն
(Ֆրանսերեն և գրականություն) 

- 1 2 3

6 Մասնագիտական մանկավարժություն
(Գերմաներեն և գրականություն) 

- 1 1 2

7 Մասնագիտական մանկավարժություն
(Ռուսաց լեզու և գրականություն) 

8 8 7 23

8 Կառավարում (Հանրային կառավարում) 25 13 9 47
9 Լրագրություն - - - -
10 Հասարակայնության հետ կապեր 18 8 - 26
11 Զբոսաշրջություն 4 - - 4
12  Օտար լեզու և գրականություն (Ռուսաց լեզու և

գրականություն) 
- - - -

 Ընդամենը 88 56 60 204
 

Ըստ մասնագիտությունների ուսանողների թվաքանակների վերլուծությունը ցույց է տալիս, 
որ ամենամեծ թվով ուսանողներ սովորում են. 
 առկա ուսուցմամբ բակալավրիատի «Մասնագիտական մանկավարժություն» 

մասնագիտության «Անգլերեն և գրականություն» (326 ուսանող), «Սերվիս» (324 ուսանող), 
«Թարգմանչական գործ» մասնագիտության «Անգլերեն-հայերեն» (312 ուսանող), 
«Լեզվաբանություն» մասնագիտության «Անգլերեն» (279 ուսանող) և «Միջմշակութային 
հաղորդակցություն» մասնագիտության «Անգլերեն» (277 ուսանող) ՄԿԾ-ներով, 

 հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի «Սերվիս» (180 ուսանող), «Մասնագիտական 
մանկավարժություն» մասնագիտության «Անգլերեն և գրականություն» (96 ուսանող), 
«Լեզվաբանություն» մասնագիտության «Անգլերեն» (79 ուսանող) և «Միջմշակութային 
հաղորդակցություն» մասնագիտության «Անգլերեն» (59 ուսանող) ՄԿԾ-ներով, 

 առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի «Կառավարում» մասնագիտության «Հանրային 
կառավարում» (48 ուսանող), «Մասնագիտական մանկավարժություն» մասնագիտության 
«Անգլերեն և գրականություն» (42 ուսանող), «Հասարակայնության հետ կապեր» (26 
ուսանող), «Թարգմանչական գործ» մասնագիտության «Անգլերեն–հայերեն» (24 ուսանող) և 
«Սերվիս» (21 ուսանող) ՄԿԾ-ներով, 

 հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի «Մասնագիտական մանկավարժություն» 
մասնագիտության «Անգլերեն և գրականություն» (67 ուսանող), «Կառավարում» 
մասնագիտության «Հանրային կառավարում» (47 ուսանող), «Հասարակայնության հետ 
կապեր» (26 ուսանող), «Մասնագիտական մանկավարժություն» մասնագիտության «Ռուսաց 
լեզու և գրականություն» (21 ուսանող) և «Սերվիս» (22 ուսանող) ՄԿԾ-ներով։  

 
ԲՊՀ-ում դասավանդվող լեզուներից (որպես հիմնական մասնագիտական լեզու) 

ամենամեծ պահանջարկ ունեցող 3 լեզուներն են՝ անգլերենը, չինարենը և կոորերենը։ Ավաղ, 
վերջին տարիներին նկատվում է գերմաներենի և ֆրանսերենի հանդեպ դիմորդների 
հետաքրքրության անկում, որի արդյունքում այդ լեզուներն ուսումնառելու համար դիմում են 
էականորեն ավելի քիչ ուսանողներ։ Սակայն, հաշվի առնելով գերմաներենի և ֆրանսերենի 
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պահպանության ռազմավարական նշանակությունն երկրի համար և այդ լեզուների  
մասնագետների պատրաստման կարևորությունը, ԲՊՀ-ն գերմաներենը և ֆրանսերենն 
ուսուցանում է ուսանողներին որպես 2-րդ լեզու՝ ապահովելով դրանց իմացության բավականին 
բարձր մակարդակ։  

 
Ուսանողների թվաքանակը՝ ըստ տարիների 

Ուսանողների թվաքանակների համադրությունը ըստ տարիների (Աղյուսակ 1.7.) ցույց է 
տալիս, որ վերջին 3 տարիներին ԲՊՀ-ում առկա է ուսանողների ընդհանուր թվաքանակի աճի 
կայուն միտում, մասնավորապես՝ 2019-2020 ուստարում բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 
ուսանողների թիվը 2018-2019 ուստարվա համեմատությամբ աճել է 156-ով կամ 6%-ով, 2020-2021 
ուստարում 2019-2020 ուստարվա համեմատությամբ՝ 452-ով կամ 16%-ով, իսկ 2 տարվա 
կտրվածքով՝ 608-ով կամ 22%-ով։ 

Սովորողների ընդհանուր թվաքանակի առումով (ներառյալ ասպիրանտուրայում 
սովորողները) 2019-2020 ուստարում 2018-2019 ուստարվա համեմատությամբ սովորողների թիվն 
աճել է մոտ 5%-ով կամ 151 սովորողով: 2020-2021 ուստարում ԲՊՀ-ի սովորողների ընդհանուր 
թվաքանակը աճել է 12,6%-ով կամ 428 սովորողով:  

Մանրամասն տվյալները բերված են Աղյուսակներ 1.7-ում և 1.8-ում: 
 
Աղյուսակ. 1.7. Առկա ու հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 

ուսանողների թվաքանակը 2018-2020 թթ.-ին 

 

Կրթության մակարդակ 

Ուսանողների թվաքանակ Ուսանողների թվաքանակի
փոփոխություն 

2018 թ. 2019 թ. 2020 թ. 2019 թ.-ին՝ 2018 թ. 
նկատմամբ 

2020 թ.-ին՝ 2019 թ.
նկատմամբ 

Բակալավրիատ առկա 1857 1915 2308 58 3.1% 393 20.5%
Բակալավրիատ հեռակա 420 489 560 69 16.4% 71 14.5%
Մագիստրատուրա առկա 267 269 270 2 0.7% 1 0.4%
Մագիստրատուրա հեռակա 190 217 204 27 14.2% -13 -6.0%

Ընդամենը 2734 2890 3342 156 6% 452 16%
Ուսանողների ընդհանուր թվի աճը 2020թ.-ին՝

2018թ.-ի նկատմամբ 
608 (22%) 

 
 
 

Աղյուսակ 1.8. Սովորողների թվաքանակը՝ ըստ վերջին երեք ուսումնական տարիների 

 
Սովորողների ընդհանուր թվաքանակ 

 
2018-2019 ուստարի 2019-2020 ուստարի 2020-2021 ուստարի 

2812 2963 3391 
 
Ուսանողների թվաքանակը վերջին 3 տարում ամենից շատ ավելացել է առկա ուսուցմամբ 

բակալավրիատում՝ 2020 թ.-ին 2019 թ.-ի նկատմամբ աճելով 395 ուսանողով կամ 20.5%-ով, իսկ 
2018 թ.-ի նկատմամբ՝ 451 ուսանողով կամ 24%-ով։ Հարկ է նաև նշել, որ 2020 թ.-ին 2019 թ.-ի 
նկատմամբ հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ուսանողների թիվը նվազել է 13-ով, սակայն 
2018 թ.-ի համեմատ ուսանողների թիվը 7%-ով կամ 14 ուսանողով աճել է։ Մանրամասն 
տվյալները բերված են Գծապատկեր 1.5-ում։ 
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Գծապատկեր 1.5. Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առկա և հեռակա ուսուցման 
համակարգերում սովորող ուսանողների թվաքանակը  2018-2020 թթ.-ին 

  
 

Ուսանողների թվաքանակը՝ ըստ կուրսերի 
Առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների 

թվաքանակների բաշխումը ըստ կուրսերի բերված է ստորև՝ Աղյուսակ 1.9.-ում։ 
 

Աղյուսակ. 1.9. Առկա ու հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 
ուսանողների թվաքանակը՝ ըստ կուրսերի 

Կրթության մակարդակ 
Ուսանողների թվաքանակ 

1-ին 
կուրս 

2-րդ
կուրս 

3-րդ
կուրս  

4-րդ
կուրս 

5-րդ 
կուրս 

Ընդամենը

Բակալավրիատ առկա 897 648 297 466 - 2308 
Բակալավրիատ հեռակա 151 124 82 103 100 560 
Մագիստրատուրա առկա 136 134 - - - 270 
Մագիստրատուրա հեռակա 88 56 60 - - 204 

 
Աղյուսակ 1.9-ում բերված տվյալներից երևում է, որ թե՛ բակալավրիատում, թե՛ 

մագիստրատուրայում ուսանողների ամենամեծ թվաքանակը 1-ին կուրսում է, ինչը 
պայմանավորված է 2020 թ.-ին ԲՊՀ-ի ընդունելության ցուցանիշների աճով։  

Մասնավորապես 2020 թ.-ին ԲՊՀ դիմորդների և ընդունված ուսանողների թվի աճը 
պայմանավորված է. 
 ԲՊՀ-ի ՄԿԾ-ների արդիականացմամբ, աշխատաշուկայում մեծ պահանջարկ վայելող ՄԿԾ-

ների առկայությամբ ու նորերի ներդրմամբ, 
 դիմորդների հետ վարվող հետևողական աշխատանքով, 
 ընդունելության քննությունների ցանկի փոփոխություններով։ 

Նշված հանգամանքները հիմք են հանդիսացել ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և 
սպորտի (ԿԳՄՍ) նախարարության կողմից ԲՊՀ-ի մի շարք մասնագիտությունների լիցենզիոն 
տեղերի ավելացման համար: Բացի այդ, պայմանավորված 2020-2021 ուստարվա ընդունելության 
քննություններից դրական գնահատական ստացած դիմորդների մեծ թվաքանակով, ԿԳՄՍ 
նախարարությունը ԲՊՀ-ին հատկացրել է 14 անվճար և 32 վճարովի լրացուցիչ տեղ: 

2020 թ.-ին ուսանողների թվաքանակի զգալի աճ է գրանցվել հատկապես ԹՄՀՖ-ի 
բակալավրիատում, ինչը պայմանավորված է դիմորդների շրջանում միջմշակութային 
հաղորդակցության և միջլեզվական թարգմանության հանդեպ մեծ հետաքրքրությամբ, ինչպես 
նաև ԲՊՀ-ի կողմից այդ մասնագիտությունների գծով պատրաստված մասնագետների 
ճանաչելիությամբ և աշխատաշուկայում նրանց բարձր պահանջարկով: 

190

217

204

267

269

270

420

489

560

1857

1915

2308

2018 թ.

2019 թ.

2020 թ.

Առկա բակալավրիատ Հեռակա բակալավրիատ

Առկա մագիստրատուրա Հեռակա մագիստրատուրա
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Ուսանողների թվաքանակի դինամիկ աճ է դիտարկվում նաև ՍԳՍՖ-ում, ինչը 
պայմանավորված է հատկապես սերվիսի և զբոսաշրջության ոլորտներում մի քանի օտար լեզվի 
վարժ տիրապետմամբ մասնագետների աճող պահանջարկով: Այս առումով աշխատաշուկայում 
բավականին բարձր վարկանիշ ունի ԲՊՀ-ի «Սերվիս» մասնագիտությունը: Նաև, այս տարի 
մշակվել և ներդրվել է «Զբոսաշրջություն» ՄԿԾ-ն, որով ընդունելություն է իրականացվել առայժմ 
միայն հեռակա ուսուցման համակարգում: Առաջին տարվա բակալավրիատի և 
մագիստրատուրայի ընդունելության թվերը (34 ուսանող) արդեն իսկ վկայում են 
«Զբոսաշրջություն» ՄԿԾ-ի նկատմամբ դիմորդների հետաքրքվածության մասին: ՍԳՍՖ-ում 
«Լրագրություն» և «Քաղաքագիտություն» մասնագիտությունների ուսանողների ընդհանուր 
թվաքանակը, հատկապես բակալավրիատում, դեռևս մնում է համեմատաբար ցածր, սակայն 
հարկ է նշել, որ 2020 թ.-ին ամբողջապես լրացվել են նաև այդ մասնագիտությունների գծով 
հատկացված անվճար և վճարովի տեղերը:  

2020 թ.-ին ԿՄՄՖ-ում մեկնարկել է «Մասնագիտական մանկավարժություն» 
մասնագիտության «Չինարեն և գրականություն» մագիստրոսական ՄԿԾ-ն, որը կարևոր 
նշանակություն ունի հայ-չինական լեզվամշակութային կապերի ամրապնդման և ՀՀ 
հանրակրթական դպրոցների համար չինարենի ուսուցիչների պատրաստման համար: 

Ուսանողների թվաքանակի զգալի աճ է գրանցվել նաև «Կառավարում» 
մասնագիտությունից, ընդ որում թե՛ առկա, թե՛ հեռակա ուսուցման համակարգերում, որը 
դարձյալ պայմանավորված է աշխատաշուկայում այս մասնագետների մեծ պահանջարկով և 
վկայում է ԲՊՀ-ի շրջանավարտների մասնագիտական պատրաստվածության բարձր որակի 
մասին: 

Նախորդ տարիների համեմատ 2020 թ.-ին ԲՊՀ ընդունված ուսանողների թվաքանակի 
զգալի աճ է գրացվել նաև ՌՕԼՖ-ի բակալավրիատում, մասնավորապես՝ «Թարգմանչական 
գործ» մասնագիտության «Ռուսերեն, անգլերեն և հայերեն լեզուներ» և «Միջմշակութային 
հաղորդակցություն» մասնագիտության «Ռուսաց լեզու» ՄԿԾ-ներով: 

 
Ուսանողների թվաքանակը՝ ըստ ՀՀ վարչատարածքային բաժանման 

Կատարվել է ԲՊՀ-ի ուսանողական համակազմի տվյալների վերլուծություն՝ ըստ Երևան 
քաղաքի և ՀՀ մարզերի վայրի: Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 2020-2021 ուստարում 
ուսանողական համակազմի 52,9 %-ը կամ 1770 ուսանող ՀՀ մարզերից են և 47,03%-ը կամ 1572-ը` 
Երևան քաղաքից: Երևան քաղաքից հետո ամենամեծ թվով ուսանողները Արմավիրի և Կոտայքի 
մարզերից: Ուսանողների թվաքանակի տվյալները՝ ըստ մարզերի, բերված են Աղյուսակ 1.10-ում և 
Գծապատկերներ 1.6-ում և 1.7-ում: 

 
Աղյուսակ 1.10. Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների թվաքանակը՝ ըստ 

Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի 

N 
ՀՀ մարզեր 

Ուսանողների թիվը 
 Բակալավրիատ 

(առկա) 
Բակալավրիատ 

(հեռակա) 
Մագիստրատու-
րա (առկա) 

Մագիստրատու-
րա (հեռակա) Ընդ. 

1.  Երևան 990 328 148 106 1572
2.  Արագածոտն 119 26 12 6 163
3. Արարատ 162 41 14 20 237
4.  Արմավիր 233 52 22 18 325
5.  Գեղարքունիք 100 23 12 5 140
6. Լոռի 106 21 12 8 147
7.  Կոտայք 240 36 23 13 312
8. Շիրակ 87 8 12 5 112
9. Սյունիք 135 13 5 10 163
10. Վայոց ձոր 52 5 5 5 67
11. Տավուշ 84 7 5 8 104
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Գծապատկեր 1.6. Ուսանողների թվաքանակը՝ ըստ Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի 

 

 
Գծապատկեր 1.7. Ուսանողների տոկոսային բաշխումը՝ ըստ Երևան քաղաքի և ՀՀ 

մարզերի 

 

 
2. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպում և իրականացում 

 
2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և 

իրականացման աշխատանքները ընթացել են COVID-19 համավարակի տարածման հետևանքով 
ՀՀ-ում հայտարարված արտակարգ դրության, իսկ 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակում՝ 
ռազմական և արտակարգ դրությունների պայմաններում, որոնք առաջացրել են ուսումնական 
գործընթացը հրատապ վերակազմավորելու պահանջ: Չնայած դժվարին պայմաններին, ծագած 
բոլոր խնդիրներին տրվել են գործուն լուծումներ և կարելի է փաստել, որ ուսումնական 
գործընթացը տարվա ընթացքում կազմակերպվել և իրականացվել է խիստ համակարգված և 
արդյունավետ կերպով:  

 
2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ 

Այսպես, սահմանված ժամկետներում պլանավորվել և կազմակերպվել են ԲՊՀ-ի 2019-2020 
ուստարվա 2-րդ կիսամյակի կազմակերպչական աշխատանքները, այդ թվում՝ կազմվել և 
հաստատվել են կիսամյակի դասացուցակները առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի և 
մագիստրատուրայի համար, լսարանային ֆոնդի կիսամյակային բեռնվածության 
ժամանակացույցները և ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցները:  

Սակայն, մարտի 16-ից երկրում հայտարարված արտակարգ դրությամբ պայմանավորված 
ՀՀ կառավարության կողմից որոշում է կայացվել ուսումնական գործընթացը հեռավար ձևով 

1572

163 237 325
140 147

312
112 163 67 104

47%

53%

Երևան

ՀՀ մարզեր
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իրականացնելու մասին: Արդյունքում՝ ԲՊՀ-ն կտրուկ անցում է կատարել հեռավար ուսուցման, 
ինչն առաջացրել է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցերում և ձևերում 
մեծածավալ փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն, ներառյալ՝ (ա) պրակտիկաների 
կազմակերպման, հաշվետվությունների կազմման, ամփոփման ու պաշտպանության, (բ) 
կուրսային աշխատանքների պաշտպանության, (գ) ավարտական աշխատանքների 
նախապաշտանության ու գրախոսման, (դ) կիսամյակային միջանկյալ և վերջնական 
ստուգումների ու գնահատման և (ե) ամփոփիչ ատեստավորման ժամանակացույցերում և 
ձևերում: ԲՊՀ-ի համապատասխան կարգերում, ընթացակարգերում և փաստաթղթերում 
կատարվել են անհրաժեշտ փոփոխություններ, ըստ անհրաժեշտության մշակվել են նոր 
ժամանակավոր ընթացակարգեր, որոնք այնուհետ սահմանված կարգով հաստատվել են: 

Տեղեկատվության ամբողջական հասանելիությունն ապահովելու նպատակով բոլոր ՄԿԾ-
երի ամբողջական փաթեթները ներբեռնվել են ԲՊՀ-ի պաշտոնական կայքում՝ 
(https://brusov.am/hy/science_list/krtakan_tsragrer/)։ Դրանք ներառում են յուրաքանչյուր ՄԿԾ-ի 
ընդհանուր նկարագրությունը՝ նպատակը, խնդիրները, ակնկալվող ուսումնառության 
վերջնարդյունքները, ուսումնական պլանը, ինչպես նաև ՄԿԾ-ն կազմող բոլոր դասընթացների 
նկարագրերը։ Յուրաքանչյուր դասընթացի նկարագիրը պարունակում է՝ դասընթացի նպատակը 
և խնդիրները, ակնկալվող վերջնարդյունքները, սահմանված պահանջները, ուսուցման 
մեթոդները, գնահատաման ձևերը, պարբերականությունը և այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ։ 
Բացի այդ, ԲՊՀ-ի կայքում ու ֆեյսբուքյան էջում տեղադրվել են առկա և հեռակա ուսուցմամբ 
բակալավրիատի և մագիստրատուրայի դասացուցակները՝ ըստ ֆակուլտետների, ուսումնական 
գործընթացի կազմակերպման ձևերում և ժամանակացույցերում կատարված փոփոխությունները, 
ինչպես նաև այլ փոփոխված կամ նոր փաստաթղթեր։  

Ավելին, ուսումնական գործընթացը հեռավար (այդ թվում՝ առցանց) ձևով իրականացնելու 
առաջին իսկ շաբաթից, յուրաքանչյուր օրվա դասախոսությունների և գործնական 
աշխատանքների (ըստ հաստատված դասացուցակի) նյութերը դասախոսներն ուղարկել են 
ուսանողների էլեկտրոնային փոստի հասցեներին և ապահովել ուսանողների հետ հետադարձ 
կապը՝ պատասխանելով ուսումնական նյութի վերաբերյալ էլեկտրոնային փոստով իրենց հղված 
հարցերին և տրամադրելով անհրաժեշտ բացատրություններ ու խորհրդատվություն:  

Տվյալ օրվա դասացուցակով սահմանված ժամերին դասախոսներն առցանց (live 
ձևաչափով) անցկացրել են իրենց դասախոսությունները և գործնական պարապմունքները, իսկ 
հարգելի պատճառով սահմանված օրը և ժամին դասախոսության կամ գործնական 
պարապմունքի առցանց անցակցման անհնարինության դեպքում դասախոսն այն տեղափոխել է 
այլ ժամի կամ օրվա՝ նախապես համաձայնեցնելով ուսանողների հետ։  

Առցանց դասախոսություններն իրականացվել են հիմնականում «ԶՈՒՄ» և «Մուդլ» 
հարթակներով, իսկ խորհրդատվություններն և քննարկումները նաև՝ Ֆեյսբուք, Վոթսափ 
(WhatsApp), Վայբր (Viber) հավելվածներով: Որոշ դասախոսներ օգտագործել են նաև «Կուրսերա» 
(Cousera) և «Էդեքս» (EdX) առցանց ուսուցման հարթակների դասընթացները: Ի լրումն պետք է 
նշել, որ ԲՊՀ-ն կարողացել է ստանալ «Կուրսերան կամպուսի համար» (Coursera for Campus) 
ծրագրին ազատ մուտք գործելու թույլատվություն, ինչը հնարավորություն է տվել ուսանողներին 
2020 թ.-ի ապրիլից մինչև հուլիսի 31-ը, անվճար օգտվելու «Կուրսերա» շտեմարանի 3800 
մասնագիտական դասընթացներից։ 

Հեռավար աշխատաձևին անցնելուց հետո սեղմ ժամկետներում ԲՊՀ-ի կողմից մշակվել և 
ներդրվել են ուսումնական գործընթացի վերահսկողության և հաշվետվողականության նոր 
մեխանիզմներ: Մասնավորապես, «Գուգլ Դրայվ» ֆայլային հոսթինգում յուրաքանչյուր ամբիոնի 
ու գիտաուսումնական կենտրոնի (այսուհետ՝ ԳՈՒԿ) համար ստեղծվել է էլեկտրոնային մատյան, 
որը յուրաքնաչյուր օր առցանց լրացվել է դասախոսների կողմից և վերահսկվել 
համապատասխան ամբիոնների վարիչների և ԳՈՒԿ-երի ղեկավարների կողմից: Նաև 
վերջիններիս համար «Գուգլ Դրայվ» ֆայլային հոսթինգում ստեղծվել է էլեկտրոնային 
հաշվետվության ձևաչափ, որտեղ նրանք առցանց ռեժիմում մուտքագրել են դասախոսների 
կողից լրացված էլեկտրոնային մատյաններից ֆիլտրված հանրագումարային տվյալները՝ ըստ 
ֆակուլտետների։ Այդ տվյալները ամփոփվել և կրկին «Գուգլ Դրայվ» ֆայլային հոսթինգով 
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հասանելի են դարձվել ֆակուլտետների դեկաններին, որոնց հիման վրա դեկաններն իրենց 
հերթին պատրաստել են ֆակուլտետային հաշվետվություններ ու ներակայացրել ռեկտորին, 
ուսումնագիտական աշխատանքների հարցերով պրոռեկտորին և ուսումնական բաժին։ Առցանց 
դասապրոցեսը, ինչպես նաև «Գուգլ Դրայվ» ֆայլային հոսթինգում տեղադրված բոլոր 
մատյանների ու ձևաչափերի լրացման աշխատանքներն մշտադիտարկել ու վերահսկել են 
ռեկտորը, ուսումնագիտական աշխատանքների հարցերով պրոռեկտորը, դեկանները, 
ամբիոնների վարիչները, ԳՈՒԿ-երի ղեկավարները՝ յուրաքնաչյուրն իր իրավասությունների 
շրջանակներում։  

Ողջ կիսամյակի ընթացքում ԲՊՀ-ի Էլեկտրոնային ուսուցման և ռեսուրսների բաժնի 
աշխատակիցների կողմից շուրջօրյա խորրդատվություն և աջակցություն է ցուցաբերվել այն 
աշխատակիցներին և դասախոսներին, ովքեր ունեցել են դասերի հեռավար անցկացման, 
տվյալների մուտքագրման ու ամփոփման հետ կապված դժվարություններ։ Դասախոսական 
կազմի և ուսանողների համար Որակի ապահովման կենտրոնի աշխատակազմի կողմից մշակվել 
են «ԶՈՒՄ» հավելվածի կիրառման ուղեցույց և մեթոդական տեսանյութ՝ «ԶՈՒՄ» հարթակում 
գրացվելու, առցանց դասի կազմակերպման և անցկացման վերաբերյալ, որոնք վերբեռնվել են 
համալսարանի կայքում, ֆեյսբուքյան և յութուբյան էջերում։  

Յուրաքանչյուր շաբաթվա վերջում ԲՊՀ-ի կայքում և ֆեյսբուքյան էջում հրապարակվել է 
հաշվետվություն՝ ուսումնական գործընթացի հեռավար ձևաչափով անցկացման վերաբերյալ, որը 
ներառել է թվային տվյալներ անցկացված ու ձախողված դասերի և ուսանողների մասնակցության 
վերաբերյալ։ 

Ժամանակին պատրաստվել, մայիսին հաստատվել և հրապարակվել են ԲՊՀ-ի առկա և 
հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 2019-2020 ուստարվա ավարտական 
կուրսերի ուսանողների ամփոփիչ ատեստավորումը և կիսամյակային վերջնական գնահատումը 
հեռավար (այդ թվում՝ առցանց) ձևով անցկացնելու ընթացակարգերը, ինչպես նաև ամփոփիչ 
ատեստավորման և կիսամյակային վերջնական գնահատման ժամանակացույցները։ 

Ամփոփիչ ատեստավորման ընթացակարգով մանրամասնորեն սահմանվել են ուսանողների 
կողմից բակալավրի ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի ներկայացման, 
ԲՊՀ-ի միասնական էլեկտրոնային հարթակում («Գուգլ Դրայվ» ֆայլային հոսթինգում) դրանց 
վերբեռնման, ղեկավարի ու գրախոսի կարծիքների ներկայացման, ամփոփիչ ատեստավորման 
արդյունքների ամփոփման նպատակով «Ուսանողների գնահատման էլեկտրոնային 
տեղեկագրերը» միասնական էլեկտրոնային հարթակի ֆակուլտետային թղթապանակներում 
վերբեռնման, ավարտական աշխատանքները և մագիստրոսական թեզերը ամփոփիչ 
ատեստավորման հանձնաժողովների անդամներին տրամադրման, հրապարակային 
պաշտպանությունների կազմակերպման ու անցկացման և դրանց արդյունքների ամփոփման ու 
հայտարարման, ինչպես նաև բողոքարկման գործընթացները։ 

Առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի բոլոր ՄԿԾ-ներով ամփոփիչ 
ատեստավորումներն հաջողությամբ անցկացվել են մայիս-հունիս ամիսներին։ Հրապարակային 
պաշտպանության բոլոր տեսակոնֆերանսները տեսաձայնագրվել են և ամփոփիչ 
ատեստավորման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը հրապարակվել է ԲՊՀ-ի 
կայքում և ֆեյսբուքյան էջում։ 

ԲՊՀ-ի ուսանողությունը բարձր է գնահատել արտակարգ դրության պայմաններում 
ուսումնական գործընթացն անխափան, համակարգված ու բարձր մակարդակով 
կազմակերպելուն և իրականացնելուն ուղղված դասախոսական և վարչական կազմի աննկուն 
ջանքերը և բազմաթիվ շնորհակալական խոսքեր հղել համալսարանի աշխատակազմին՝ 
ամենադժվարին պահերին ուսանողների կողքին լինելու, ոգեշնչելու, և անգամ «իրենց համար 
անհնարինն անելու» կապակցությամբ։ 

2020 թ.-ին ԲՊՀ-ի կողմից առաջին անգամ գործարկվել է 2-րդ օտար լեզվի ընտրության 
էլեկտրոնային համակարգը, որում ուսուցանվող օտար լեզուները բաշխվել են համամասնորեն և 
յուրաքանչյուր լեզվի համար դրվել է առավելագույն սահմանաչափ։ Էլեկտրոնային համակարգը 
թույլ է տվել ուսանողներին մեկ ամսվա ընթացքում առցանց կատարելու 2-րդ օտար լեզվի 
ընտրությունը։  
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2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակ 

2020-2021 ուստարվա պլանավորման գործընթացներն իրականացվել են հունիս-օգոստոս 
ամիսներին։ Այդ ժամանակահատվածում հաշվարկվել են դասախոսների տարեկան 
ժամաքանակները և ուսումնական բեռնվածությունները, որոնց հիման վրա կազմվել և 
հաստատվել են ամբիոնների ու ԳՈՒԿ-երի անձնագրերը և դասախոսական կազմի տարեկան 
անհատական բեռնվածությունները։ Տարեկան ժամահաշվարկներում և դասախոսական կազմի 
բեռնվածություններում, ըստ անհրաժեշտության, պարբերար կատարվել են փոփոխություններ՝ 
պայմանավորված դասախոսների և ուսանողների ընթացիկ շարժով: 

Օգոստոսին հաստատվել են նաև 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակները 
և լսարանային ֆոնդի կիսամյակային բեռնվածության ժամանակացույցները, որոնք կազմվել են 
հաշվի առնելով երկրում COVID-19 համավարակով պայմանավորված ուսումնական գործընթացը 
կազմակերպելու վերաբերյալ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության հրահանգները։ Այդ նպատակով, 
մշակվել և հրապարակվել է 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասերի կազմակերպման 
ընթացակարգը, որով սահմանվել է դասապրոցեսի կազմակերպման «հիբրիդային» ձևաչափ՝ 
լսարանային և հեռավար ուսուցման ձևերի զուգակցմամբ։ Մասնավորապես, ընթացակարգով 
սահմանվել են առանձին դասընթացների անցկացման ձևերը (լսարանային կամ առցանց)՝ 
ելնելով դրանց մասնագիտական առանձնահատկություններից, դասընթացների 
ժամանակացույցները` ըստ ֆակուլտետների, դասաժամերի վերանայված տևողությունը, ինչպես 
նաև համալսարան մուտք գործելու, համալսարանից դուրս գալու հստակ ցուցումները։ 

Համաձայն ընթացակարգի սեպտեմբերի 1-ից սկսվել են միայն առկա բակալավրիատի 1-ին 
կուրսի ուսանողների դասերը: Մինչև սեպտեմբերի 15-ը ներառյալ 1-ին կուրսի ուանողների բոլոր 
դասերն անցկացվել են համալսարանում, իսկ սեպտեմբերի 15-ից հետո տեսական 
դասընթացները կազմակերպվել են առցանց, իսկ գործնականները՝ լսարաններում։ Առկա 
բակալավրիատի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կուրսերի և մագիստրատուրայի ուսանողների դասերը սկսվել 
են սեպտեմբերի 15-ից, իսկ դասապրոցեսը կրկին կազմակերպվել և անցկացվել է հեռավար ու 
լսարանային ձևերի զուկացմամբ: 

Ուսանողների կուտակումները և համալսարանի շենքում տեղաշարժերը սահմանափակելու 
նպատակով դասերը կազմակերպվել են երկու հերթով և յուրաքանչյուր խմբին կցվել է հիմնական 
լսարան։ Համալսարանում խստորեն պահպանվել են հակահամաճարակային բոլոր 
պահանջները, ինչն ապահովելու համար ձեռք են բերվել անհրաժեշտ ախտահանող նյութեր, 
պարագաներ, բժշկական և այլ սարքեր և կատարվել տարատեսակ կանխագելիչ միջոցառումներ։ 
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2020 թ.-ի սեպտեմբերի 27-ին սկսված 44-օրյա Արցախյան պատերազմն ակնհայտորեն 
անդրադարձավ ուսանողների հուզային վիճակի, կենտոնացման և սովորելու մոտիվացիայի վրա։ 
Այդ օրերին համալսարանի բազմաթիվ ուսանողներ և աշխատակիցներ անձնվիրությամբ լծվել 
էին պատերազմի դաշտում մարտնչող զինվորների և արցախահայերի համար աջակցության 
տարատեսակ նախաձեռնությունների կազմակերպման գործին։ Արդյունքում՝ պատերազմական 
օրերին որոշակիորեն նվազել էր ուսանողների մասնակցությունը դասապրոցեսին։ Իսկ 
հոկտեմբերի 15-ից, երկրում կորոնավիրուսային համավարակի տարածման տեմպերի կտրուկ 
աճի պատճառով, առաջնորդվելով ՀՀ ԿԳՄՍ որոշմամբ ԲՊՀ-ն կրկին անցում է կատարել 
ուսումնական գործընթացն ամբողջությամբ հեռավար ձևաչափով իրականացմանը:  

Հոկտեմբերի 26-ից մինչև նոյեմբերի 15-ը, ռազմական դրության և համապետական 
կարանտինի իրադրության պայմաններում, հաջողությամբ անցկացվել են 2020-2021 ուստարվա 
1-ին կիսամյակի միջանկյալ գնահատումները (ներկիսամյակային քննությունները), որոնք 
կազմակերպվել են առցանց՝ «ԶՈՒՄ» հարթակի միջոցով։ Ներկիսամյակային քննությունների 
ժամանկացույցերը կազմվել են սահմանված ժամկետներում և հոկտեմբերի 21-ին հրապարակվել 
ԲՊՀ-ի կայքում և ֆեյսբուքային էջում։ Ներկիսամյակային քննությունների ընթացքի 
մշտադիտարկման արդյունքները ցույց են տվել, որ ԲՊՀ-ի ուսանողները կրկին ցուցաբերել են 
տոկունություն, կազմակերպվածություն, գիտակցականություն և ուսման կարևորությունը 
չստվերելու հաստատակամություն՝ ցուցաբերելով քննություններին մասնակցության բարձր 
մակարդակ (95%-96%)։ 

Բակալավրիատի և մագիստարտուրայի հեռակա համակարգի դասերը 2020-2021 
ուստարում մեկնարկել են սովորականից ուշ՝ դեկտեմբերի 14-ից: Համապատասխանաբար 
փոփոխության են ենթարկվել հեռակա ուսուցման համակարգի բոլոր ժամանակացույցները: 

Դեկտեմբերի 21-ից մեկնարկել են 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակի վերջնական 
քննությունները, որոնք կավարատվեն 2020թ.-ի հունվարի վերջին: Ուսանողների 
մասնակցությունը քննություններին բարձր է՝ 97-98%:  

Հարկ է նշել, որ նոր 2020-2021 ուստարում անցումը հեռավար ձևաչափին կատարվել է 
սահուն և առանց խնդիրների, քանի որ դրա կազմակերպման համար անհրաժեշտ 
գործիքակազմը, ռեսուրսները և պայմանները ստեղծվել էին դեռևս նախորդ կիսամյակում: 
Ավելին, ամառային արձակուրդների շրջանում թե՛ ուսանողներին տրամադրվող 
դասախոսությունների ու գործնական աշխատանքների էլեկտրոնային նյութերը, թե՛ հեռավար 
ուսուցման համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիական միջոցները բարելավվել են:  

2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակում, սահմանված կարգերին համապատասխան 
կազմակերպվել ու վերահսկվել են ուսանողների՝ կուրսից կուրս փոխադրման, առաջադիմության 
մրցութային արդյունքներով փոխատեղման, վերականգնման, հեռացման, ինչպես նաև 
ներհամալսարանական և արտաքին շարժունության գործընթացները։ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում շարունակվել է իրականացվել հիմնական 
մասնագիտական կրթությանը զուգահեռ մանկավարժի լրացուցիչ որակավորմամբ կրթության 
կազմակերպումը, որի շրջանակներում «Լեզվաբանություն» մասնագիտության 4 ուսանող 
ներառվել են «Մասնագիտական մանկավարժություն» մասնագիտության համար պահանջվող 
լրացուցիչ դասընթացներում:  
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Ի դեպ, 2020 թ.-ին փաստաթղթերի տրամանդրման լրացուցիչ ծառայությունների 
մատուցման համար (օրինակ՝ բուհի դիպլոմի կրկնօրինակի տրամադրում, դիպլոմի և դիպլոմի 
հավելվածի (միջուկի) հաստատում, դիպլոմի հավելվածի (միջուկի) կրկնօրինակի տրամադրում և 
այլն) բուհի հաշվապահություն է մուտք արվել 734 200 դրամ, այն դեպքում, երբ ԲՊՀ-ի 
ներկայումս սովորող ուսանողներին այդ ծառայությունների մի մասը մատուցվում են անվճար։ Այս 
ցուցանիշը ակնհայտորեն փաստում է ԲՊՀ-ի շրջանավարտների և ուսանողների շարժունության 
բարձր մակարդակը։ 

 
ԲՊՀ-ի ներքին կառավարման էլեկտրոնային համակարգը (ebuh) 

Ուսանողության առաջադիմության տվյալները մուտքագրելու, ամբիոնների 
բեռնվածություններն ու դասացուցակները կազմելու գործընթացն առավելապես արդյունավետ 
դարձնելու համար անցյալ տարի ԲՊՀ-ն ձեռնամուխ էր եղել ներքին կառավարման նոր 
էլեկտրոնային համակարգի (ebuh) գործարկմանը։ 2020 թ.-ին նոր էլեկտրոնային համակարգ են 
մուտքագրվել ԲՊՀ-ի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առկա ու հեռակա ուսուցման 
վերամշակված ուսումնական պլանները, դասավանդվող պարտադիր և կամընտրական 
դասընթացների ցանկերը՝ ըստ բոլոր ֆակուլտետների, ուսանողների տվյալները` ըստ 
մասնագիտությունների, կրթության աստիճանի ու ձևի, բուհի դասախոսական կազմի տվյալները 
և այլ տեղեկատվություն: 

ԲՊՀ-ի բոլոր ֆակուլտետներում ներդրվել են ուսանողության շարժի էլեկտրոնային 
գրանցամատյաններ, որոնք ներառում են բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առկա, հեռակա 
ուսուցման բոլոր ուսանողների տվյալները։ 2019-2020 և 2020-2021 ուստարիներին այդ 
գրանցամատյանների վարման աշխատանքները շարունակվել են: 

 
3. 2020 թ.-ի ընդունելության արդյունքները  

 
2020 թ.-ին ԲՊՀ ընդունվել է ընդհանուր թվով 1347 ուսանող, որոնց թվաքանակը 2019 

թ.-ի նկատմամբ աճել է մոտ 30%-ով (2019 թ.-ին ընդունվել էր 1037 ուսանող)։ Ընդհանուր 
առմամբ, ԲՊՀ-ի 2020 թ.-ի ընդունելության ցուցանիշները բավականին բարձր են նաև ՀՀ այլ 
բուհերի ցուցանիշների համեմատությամբ: 

Հարկ է նշել, որ 2019 թ.-ի համեմատ հատկապես ավելացել է՝ 43,7%-ով, առկա 
բակալավրիատ ընդունված ուսանողների թիվը (2019 թ.-ին ընդունվել էր 674 ուսանող)։ 

Դիմորդների թվաքանակի աճը պայմանավորված է մի քանի գործոնով՝ 
 ԲՊՀ-ում նոր պահանջարկված ՄԿԾ-երի ներդրմամբ,  
 առկա բակալավրիատում լիցենզիոն տեղերի ավելացմամբ, 
 ընդունելության քննությունների ցանկի փոփոխությամբ, որի հիման վրա 2020-2021 ուստարվա 

ընդունելությունն իրականացվել է 1 միասնական քննությամբ, 
 ՄԿԾ-ների շարունակական արդիականացմամբ, 
 ԲՊՀ-ի գործունեության շարունակական լուսաբանմամբ և այն առավելագույնս տեսանելի 

դարձնելու նպատակով հանրության շրջանում լայնածավալ աշխատանքների իրականացմամբ. 
նկարահանվել է և հանրային հեռուստատեսությամբ հեռարձակվել է հոլովակ, որտեղ հակիրճ 
ներկայացվել են ԲՊՀ-ի գործունեությունը և ՄԿԾ-ները, կազմակերպվել են հանդիպումներ 
դիմորդների հետ, շարունակաբար թարմացվել է համալսարանի կայքը, շարունակվել են 
դպրոց-համալսարան համագործակցության ամպրապնդմանն ուղղված ծրագրերը։  

 
Ընդունելության արդյունքները՝ ըստ կրթության աստիճանների, անվճար-վճարովի ու առկա-
հեռակա ուսուցման համակարգերի 

2020 թ.-ի ընդունելության տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ԲՊՀ ընդունված 
1347 ուսանողից. 
 1214-ը կամ 90,1%-ը ընդունվել են վճարովի, իսկ 133-ը կամ 9,9%-ը՝ անվճար ուսուցման 

համակարգ, 
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 1108-ը կամ 82,3%-ը ընդունվել են առկա, իսկ 239-ը կամ 17,7%-ը՝ հեռակա ուսուցման 
համակարգ:  

Աղյուսակ 1.11-ում և Գծապատկեր 1.8-ում ներկայացված են 2020 թ.-ի ընդունելության 
արդյունքները՝ ըստ անվճար-վճարովի և հեռակա-առկա ուսուցման համակարգերի։ 

 
Աղյուսակ 1.11. 2020 թ.-ին բակալավրիատ և մագիստրատուրա ընդունված ուսանողների 

թվաքանակները՝ ըստ անվճար-վճարովի և առկա-հեռակա ուսուցման համակարգերի 
 

Բակալավրիատ Մագիստրատուրա 

Առկա ուսուցում Հեռակա ուսուցում Առկա ուսուցում Հեռակա ուսուցում 
Անվճար Վճարովի Անվճար Վճարովի Անվճար Վճարովի Անվճար Վճարովի 

76 893 - 151 57 82 - 88 
Ընդամենը՝ 969 Ընդամենը՝ 151 Ընդամենը՝ 139 Ընդամենը՝ 88 

Անվճար ուսուցման համակարգ 133 
Վճարովի ուսուցման համակարգ 1214 

Առկա ուսուցման համակարգ 1108 
Հեռակա ուսուցման համակարգ 239 

Ընդամենը 1347 
 
 

Գծապատկեր 1.8. 2020 թ.-ին բակալավրիատ և մագիստրատուրա ընդունված 
ուսանողների թվաքանակները՝ ըստ անվճար-վճարովի և առկա-հեռակա ուսուցման 

համակարգերի 
 

 
Ընդունելության արդյունքները՝ ըստ ՀՀ վարչատարածքային բաժանման 

2020 թ.-ին ընդունված ուսանողներից հրամանագրվել են 1279 ուսանող2, որոնցից  
45,6%-ը Երևան քաղաքից են, իսկ 54,4%-ը՝ ՀՀ մարզերից:  

ՀՀ մարզերից հրամանագրված ուսանողների հիմնական մասը Արարատի մարզից են՝ 
կազմելով հրամանագրվածների ընդհանուր թվաքանակի 9,2%-ը: Կոտայքի մարզից ուսանողները 
կազմում են հրամանագրվածների ընդհանուր թվաքանակի 9,1%-ը, իսկ 8,1%-ը՝ Արմավիրի 
մարզից են: Համեմատության համար նշենք, որ 2019 թ.-ին ԲՊՀ ընդունվել էր 1037 ուսանող, 
որոնց 46,28%-ը Երևան քաղաքից էին, իսկ 53,71%-ը՝ ՀՀ մարզերից, ինչը ցույց է տալիս, որ 
ուսանողների համամասնությունը՝ ըստ Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի, կրել է շատ փոքր 
փոփոխություն, մասնավորապես՝ 0,7%-ով աճել է մարզերից ուսանողների թիվը։  

2020 թ.-ին ընդունված ուսանողներից հրամանագրվածների թվաքանակը և տոկոսային 
համամասնությունը՝ ըստ ՀՀ մարզերի, տրված է Աղյուսակ 1.12-ում: 

 

                                                            
2 Տվյալը բերված է 2020թ.-ի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ 

1146

133

Վճարովի

Անվճար

1108

239

Առկա

Հեռակա
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Աղյուսակ 1.12. 2020 թ.-ին ընդունված ուսանողներից հրամանագրվածների թվաքանակը՝ 
ըստ մարզերի 

ՀՀ մարզեր 
Ուսանողների թվաքանակ 

Տոկոսային 
բաշխում Առկա ուսուցում Հեռակա ուսուցում Ընդամենը 

Բակալավր Մագիստրոս Բակալավր Մագիստրոս
Երևան 382 81 75 46 584 45.7% 
Արագածոտն 40 7 5 3 55 4.3% 
Արարատ 86 5 16 11 118 9.2% 
Արմավիր 74 11 12 7 104 8.1% 
Գեղարքունիք  38 6 11 2 57 4.5% 
Լոռի 44 7 7 3 61 4.8% 
Կոտայք 84 11 16 5 116 9.1% 
Շիրակ 43 5 3 2 53 4.1% 
Սյունիք 61 3 1 2 67 5.2% 
Վայոց ձոր 17 1 1 2 21 1.6% 
Տավուշ 32 2 4 5 43 3.4% 
Ընդամենը 901 139 151 88 1279 100%

 
Ակնհայտորեն ԲՊՀ-ն առանձնանում է որպես բուհ, որի ուսանողների մեծամասնությունը 

ՀՀ մարզերից և գյուղական բնակավայրերից են: Այսպես, մարզերից ԲՊՀ ընդունված 
ուսանողների տոկոսային բաշխման (ընդունվածների ընդհանուր թվից) համեմատությունը 
հանրապետական միջին ցուցանիշների հետ, ցույց է տալիս, որ Արարատից և Արմավիրից ԲՊՀ 
ընդունված ուսանողների տոկոսը գերազանցում է այդ մարզերից ՀՀ բուհերն ընդունվածների 
տոկոսը, իսկ Կոտայք, Արագածոտն և Վայոց Ձոր մարզերի համար այդ ցուցանիշները գրեթե 
նույնն են: Ինչ վերաբերում է մյուս մարզերից ԲՊՀ ընդունվածներին, ապա նրանց տոկոսը 
համեմատաբար ցածր է հանրապետական ցուցանիշներից, քանի որ այդ մարզերում գործում են 
բուհեր և հանրապետական ցուցանիշները ներառում են նաև այդ մարզերի բուհերն ընդունված 
ուսանողների տոկոսները: Ուստի բնական է, որ այդ մարզերից ԲՊՀ ընդունված ուսանողների 
տոկոսը ցածր է հանրապետական ցուցանիշներից (Աղյուսակ 1.13):  

 
Աղյուսակ 1.13. 2020 թ.-ին ՀՀ մարզերից ԲՊՀ և ՀՀ բուհեր ընդունված ուսանողների 

տոկոսները՝ ընդունվածների ընդհանուր թվից 

 

ՀՀ մարզեր 

Ա
րա

գա
ծոտ

ն 

Ա
րա

րա
տ

 

Ա
րմա

վիր 

Գ
եղա

րքունիք 

Լոռի 

Կ
ոտ

ա
յք 

Շիրա
կ 

Ս
յունիք 

Վ
ա

յոց ձոր 

Տա
վուշ 

ՀՀ բուհեր ընդունվածներ 4.2% 7.8% 7.1% 6.3% 8.2% 9.1% 8.9% 6% 1.9% 5.2%
ԲՊՀ ընդունվածներ 4.3% 9.2% 8.1% 4.4% 4.7% 9.1% 4.1% 5.2% 1.6% 3.3%

 

Ընդունելության արդյունքում թափուր մնացած տեղերը 
Վերլուծվել են նաև 2020 թ.-ի ընդունելության արդյունքում թափուր մնացած տեղերի 

տվյալները։  
Ստորև՝ Աղյուսակներ 1.14-ում և 1.15-ում, ներկայացված են 2020 թ.-ի ընդունելության 

արդյունքներով բակալավրիատում և մագիստրատուրայում թափուր մնացած տեղերի մասին 
տվյալները՝ ըստ մասնագիտությունների և առկա-հեռակա ու անվճար-վճարովի ուսուցման 
համակարգերի: 
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Աղյուսակ 1.14. 2020 թ.-ի ընդունելության արդյունքում թափուր մնացած տեղերի և 
հավելյալ ընդունված ուսանողների թիվը՝ ըստ ՄԿԾ-ների (բակալավրիատ) 

 

Թափուր տեղերի թիվը 

Մասնագիտություն 
Բակալավրիատ 

(առկա) 
Բակալավրիատ 

(հեռակա) 
Անվճար3 Վճարովի 

Լեզվաբանություն 
Անգլերեն +4 0 6 
Ֆրանսերեն 0 27 20 
Գերմաներեն 0 22 20 
Իտալերեն 0 0 20 
Ռուսաց լեզու 0 13 Հեռակա չկա 
Միջմշակութային հաղորդակցություն 
Անգլերեն +1 0 11 
Ֆրանսերեն 0 10 15 
Գերմաներեն 0 7 11 
Ռուսերեն 0 +19 12 
Մասնագիտական մանկավարժություն 
Անգլերեն և գրականություն 0 +2 44 
Ֆրանսերեն և գրականություն 0 45 20 
Գերմաներեն և գրականություն 0 47 20 
Ռուսաց լեզու և գրականություն 0 16 10 
Թարգմանչական գործ 
Անգլերեն-հայերեն +2 +6 Հեռակա չկա 
Ռուսերեն-հայերեն 0 8 Հեռակա չկա 
Ռուսերեն- անգլերեն-հայերեն 0 +23 Հեռակա չկա 
Ֆրանսերեն-հայերեն 0 12 Հեռակա չկա 
Գերմաներեն-հայերեն 0 3 Հեռակա չկա 
Չինարեն-հայերեն +1 0 Հեռակա չկա 
Իսպաներեն-հայերեն 0 0 Հեռակա չկա 
Կորեերեն-հայերեն 0 +2 Հեռակա չկա 
Իտալերեն-հայերեն 0 0 Հեռակա չկա 
Քաղաքագիտություն 0 +1 Հեռակա չկա 
Լրագրություն 0 0 20 
Սերվիս +1 +2 6 
Օտար լեզու և գրականություն (ռուսերեն) 0 15 4 
Զբոսաշրջություն - - 70 

Ընդամենը +9 154 309 
 
 
 
 
 

                                                            
3 «+» նշանով նշված են լիցենզիոն տեղերից ավել ընդունված ուսանողների թվաքանակները 
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Աղյուսակ 1.15. 2020 թ.-ի ընդունելության արդյունքում թափուր մնացած տեղերը՝ ըստ  
ՄԿԾ-ների (մագիստրատուրա) 

Թափուր տեղերի թիվը 

Մասնագիտություն 
Մագիստրատուրա 

(առկա) 
Մագիստրատուրա 

(հեռակա)  
Անվճար Վճարովի Վճարովի  

Քաղաքագիտություն 0 30 Հեռակա չկա
Միջազգային հարաբերություններ 1 29 Հեռակա չկա
Թարգմանչական գործ 
Անգլերեն-հայերեն 0 27 Հեռակա չկա
Գերմաներեն-հայերեն 0 6 Հեռակա չկա
Ֆրանսերեն-հայերեն 1 8 Հեռակա չկա
Ռուսերեն-անգլերեն-հայերեն 0 9 Հեռակա չկա
Չինարեն-հայերեն 0 4 Հեռակա չկա
Միջմշակութային հաղորդակցություն 
Անգլերեն 0 3 Հեռակա չկա
Ֆրանսերեն 0 2 Հեռակա չկա
Գերմաներեն 0 2 Հեռակա չկա
Ռուսերեն 0 1 Հեռակա չկա
Լեզվաբանություն 
Անգլերեն 0 14 Հեռակա չկա
Ֆրանսերեն 1 9 Հեռակա չկա
Իտալերեն 0 9 Հեռակա չկա
Գերմաներեն 0 9 Հեռակա չկա
Կիրառական լեզվաբանություն 2 58 45 
Օտար լեզու և գրականություն 
Ռուսաց լեզու և գրականություն 0 4 10 
Անգլերեն և գրականություն 0 7 Հեռակա չկա
Ֆրանսերեն և գրականություն 0 8 Հեռակա չկա
Մասնագիտական մանկավարժություն 
Անգլերեն և գրականություն 0 9 9 
Ֆրանսերեն և գրականություն 0 12 10 
Գերմաներեն և գրականություն 0 13 10 
Ռուսաց լեզու և գրականություն 0 9 2 
Չինարեն և գրականություն 1 7 Հեռակա չկա 
Սերվիս 1 44 43 
Եվրոպագիտություն 1 32 Հեռակա չկա 
Լրագրություն 0 17 15 
Հանրային կառավարում 0 17 0 
Կրթության գնահատում և թեստավորում 0 15 Հեռակա չկա 
Հասարակայնության հետ կապեր 0 11 7 
Զբոսաշրջություն - - 66 
Ընդամենը 8 425 222 

 
ԲՊՀ-ի 2020 թ.-ի ընդունելության արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առկա 

բակալավրիատում անվճար տեղերն ամբողջությամբ լրացվել են, ավելին՝ ընդունվել է անվճար 
լիցենզիոն տեղերի թվից 9-ով ավելի շատ ուսանող, իսկ մագիստրատուրայում թափուր է մնացել 
ընդամենը 8 անվճար տեղ։  
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Առկա բակալավրիատի վճարովի համակարգում թափուր է մնացել 154 տեղ, իսկ 
մագիստրատուրայում՝ 425 տեղ։ Առկա բակալավրիատում ամենից մեծ շատ թափուր մնացել են 
«Լեզվաբանություն» և «Մասնագիտական մանկավարժություն» մասնագիտությունների ֆրանսերեն և 
գերմաներեն լեզուների ՄԿԾ-ների տեղերը։ Վերջինս պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով. 

 գնալով ավելի քիչ դպրոցներում են ուսուցանում ֆրանսերեն և գերմաներեն, 
 վերջին տարիներին դիմորդների շրջանում նկատվում է հետաքրքրության անկում ֆրանսերենի և 

գերմաներենի նկատմամբ, 
 2020 թ.-ին ֆրանսերեն և գերմաներեն լեզուների ՄԿԾ-ների համար պահանջվում էր հանձնել 

միասնական քննություն բացառապես ֆրանսերենից և գերմաներենից, մինչդեռ նախորդ 
տարիներին դիմորդները կարող էին իրենց ընտրությամբ հանձնել քննություն որևէ օտար լեզվից և 
շատերն ընտրում էին անգլերեն, 

 ի տարբերություն ԲՊՀ-ի, 2020 թ.-ին ԵՊՀ-ի նույն ՄԿԾ-ների համար դիմորդներին տրված էր 
հնարավորություն իրենց ընտրությամբ հանձնելու քննություն կամ անգլերենից, կամ 
մասնագիտական լեզվից (ֆրանսերեն և գերմաներեն)։  

Հարկ է նաև նշել, որ 2020 թ.-ին ԲՊՀ դիմորդների միջև ամենամեծ մրցակցությունը եղել է 
«Սերվիս» և անգլերեն, չինարեն ու կորեերեն լեզուների մասնագիտությունների համար, ինչը վկայում 
է նրա մասին, որ ԲՊՀ-ի այդ մասնագիտությունները գնալով մեծ պահանջարկ են ձեռք բերում։  

 
ԲՊՀ ընդունվածներից հրամանագրված ուսանողներիների թվաքանակը՝ ըստ սեռերի  

2020 թ.-ին ԲՊՀ ընդունված ուսանողներից հրամանագրվածների թվաքանակների 
վերլուծությունը՝ ըստ սեռերի, ցույց է տալիս, որ ուսանողների 8,2%-ը (105 ուսանող) կազմում են 
արական սեռի, իսկ 91,8%-ը՝ իգական սեռի ներկայացուցիչները: Համեմատության համար նշենք, որ 
2019 թ.-ին առաջին կուրս ընդունված ուսանողների 4,34% (45 ուսանող) էին կազմում արական սեռի 
ներկայացուցիչները: Այսպիսով, թե՛ բացարձակ թվով, թե՛ տոկոսային առումով 2020 թ.-ին 1-ին 
կուրսի արական սեռի ուսանողները մոտ 2 անգամ ավելի են, քան 2019 թ.-ին։  

Աղյուսակներ 1.16-ում և 1.17-ում բերված են 2020 թ.-ին և 2019 թ.-ին ԲՊՀ ընդունված 
ուսանողներից հրամանագրվածների թվաքանակները՝ ըստ ֆակուլտետների, մասնագիտությունների 
և սեռերի:  

 
Աղյուսակ 1.16. 2020 թ.-ին ԲՊՀ ընդունվածներից հրամանագրված ուսանողների թվաքանակը՝ 

ըստ ֆակուլտետների և սեռի 

Ֆակուլտետ Արական Իգական 
Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ 23 244
Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցությունների ֆակուլտետ 13 361
Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետ 13 292
Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ 56 277
Ընդամենը 105 1174

 
Աղյուսակ 1.17. 2019-2020 թթ.-ին արական սեռի 1-ին կուրսեցիների թվաքանակը՝ ըստ 

մասնագիտությունների 

Մասնագիտություն 2019 թ.  2020 թ. 
Մասնագիտական մանկավարժություն
Անգլերեն և գրականություն 3 8 
Ֆրանսերեն և գրականություն 1 0 
Լեզվաբանություն 
Անգլերեն 4 7 
Ֆրանսերեն 1 0 
Գերմաներեն 1 1 
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Իտալերեն 1 3 
Ռուսաց լեզու 2 2 
Թարգմանչական գործ 
Ռուսերեն- անգլերեն-հայերեն 2 0 
Ռուսերեն-հայերեն 1 1 
Անգլերեն- հայերեն 4 2 
Գերմաներեն- հայերեն 1 0 
Կորեերեն-հայերեն 1 0 
Իսպաներեն-հայերեն 0 1 
Չինարեն-հայերեն 0 1 
Միջմշակութային համագործակցություն
Անգլերեն 5 7 
Գերմաներեն 1 1 
Ֆրանսերեն 1 1 
Ռուսերեն 0 8 
Ռուսաց լեզու և գրականություն 3 1 
Կիրառական լեզվաբանություն 1 0 
Քաղաքագիտություն 2 16 
Սերվիս 8 24 
Լրագրություն 2 3 
Հասարակայնության հետ կապեր 0 4 
Հանրային կառավարում 0 5 
Զբոսաշրջություն 0 8 
Եվրոպագիտություն 0 1 
Ընդամենը 45 105 

 
ԲՊՀ ընդունվածներից հրամանագրված ուսանողների թվաքանակը՝ ըստ կրթական 
աստիճանների և մասնագիտությունների 

Ստորև՝ Աղյուսակներ 1.18-ում և 1.19-ում, բերված են 2020 թ.-ին բակալավրիատ և 
մագիստրատուրա ընդունված ուսանողներից հրամանագրվածների թվաքանակները՝ ըստ 
մասնագիտությունների, ինչպես նաև անվճար-վճարովի և առկա-հեռակա ուսուցման համակարգերի։ 

 

Աղյուսակ 1.18. 2020 թ.-ին բակալավրիատ ընդունվածներից հրամանագրված ուսանողների 
թվաքանակը՝ ըստ մասնագիտությունների, անվճար-վճարովի և առկա-հեռակա ուսուցման 

համակարգերի  

 

Մասնագիտություն 
Բակալավրիատ (առկա) Բակալավրիատ (հեռակա) 
Անվճար Վճարովի Վճարովի 

Լեզվաբանություն 
Անգլերեն 12 72 24 
Ֆրանսերեն 3 2 0 
Գերմաներեն 2 4 0 
Իտալերեն 1 22 0 
Ռուսերեն 1 6 0 
Միջմշակութային հաղորդակցություն 
Անգլերեն 6 105 24 
Ֆրանսերեն 2 7 0 
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Գերմաներեն 1 12 4 
Ռուսերեն 2 36 3 
Մասնագիտական մանկավարժություն 
Անգլերեն և գրականություն 7 147 16 
Ֆրանսերեն և գրականություն 2 3 0 
Գերմաներեն և գրականություն 2 2 0 
Ռուսաց լեզու և գրականություն 1 3 0 
Թարգմանչական գործ 
Անգլերեն-հայերեն 8 92 Հեռակա չկա

Ռուսերեն-հայերեն 1 2 Հեռակա չկա

Ռուսերեն- անգլերեն-հայերեն 2 43 Հեռակա չկա

Ֆրանսերեն-հայերեն 1 2 Հեռակա չկա

Գերմաներեն-հայերեն 1 11 Հեռակա չկա

Չինարեն-հայերեն 6 25 Հեռակա չկա

Իսպաներեն-հայերեն 2 7 Հեռակա չկա

Կորեերեն-հայերեն 3 21 Հեռակա չկա

Իտալերեն-հայերեն 2 9 Հեռակա չկա

Քաղաքագիտություն 1 40 Հեռակա չկա 
Լրագրություն 1 30 0 
Սերվիս 4 121 44 
Ռուսաց լեզու և գրականություն 2 1 6 
Զբոսաշրջություն - - 30 
Ընդամենը 76 825 151 

 

Աղյուսակ 1.19. 2020 թ.-ին մագիստրատուրա ընդունված ուսանողների թվաքանակը՝ ըստ 
մասնագիտությունների, անվճար-վճարովի և հեռակա-առկա ուսուցման համակարգերի  

 
Մասնագիտություն Մագիստրատուրա (առկա) Մագիստրատուրա (հեռակա) 

Անվճար Վճարովի Վճարովի  
Քաղաքագիտություն 2 1 Հեռակա չկա 
Միջազգային հարաբերություններ 1 2 Հեռակա չկա 
Թարգմանչական գործ 
Անգլերեն-հայերեն 10 3 Հեռակա չկա
Գերմաներեն-հայերեն 2 2 Հեռակա չկա
Ֆրանսերեն-հայերեն 1 0 Հեռակա չկա
Ռուսերեն-անգլերեն-հայերեն 1 0 Հեռակա չկա
Չինարեն-հայերեն 2 0 Հեռակա չկա
Միջմշակութային հաղորդակցություն   
Անգլերեն 1 0 Հեռակա չկա 
Ֆրանսերեն 0 0 Հեռակա չկա 
Գերմաներեն 0 0 Հեռակա չկա 
Ռուսերեն 1 0 Հեռակա չկա 
Լեզվաբանություն 
Անգլերեն 5 1 Հեռակա չկա 
Ֆրանսերեն 0 0 Հեռակա չկա 
Իտալերեն 1 0 Հեռակա չկա 
Գերմաներեն 1 0 Հեռակա չկա 
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Կիրառական լեզվաբանություն 2 3 0 
Օտար լեզու և գրականություն 
Ռուսաց լեզու և գրականություն 1 0 0 
Անգլերեն և գրականություն 2 1 Հեռակա չկա
Ֆրանսերեն և գրականություն 2 - Հեռակա չկա
Մասնագիտական մանկավարժություն 
Անգլերեն և գրականություն 4 16 26 
Ֆրանսերեն և գրականություն 1 2 0 
Գերմաներեն և գրականություն 1 1 0 
Ռուսաց լեզու և գրականություն 2 3 8 
Չինարեն և գրականություն 1 1 Հեռակա չկա 
Սերվիս 3 7 7 
Եվրոպագիտություն 1 1 Հեռակա չկա 
Լրագրություն 2 1 0 
Հանրային կառավարում 3 21 25 
Կրթության գնահատում և
թեստավորում 2 3 Հեռակա չկա 

Հասարակայնության հետ կապեր 2 12 18 
Զբոսաշրջություն - - 4 
Ընդամենը 57 81 88 

 
2020 թ.-ին միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների 50 

շրջանավարտ դիմում-հայտ է ներկայացրել ԲՊՀ՝ բակալավրիատի հեռակա ուսուցման 
համակարգի 2-րդ կուրսից ուսումնառությունը շարունակելու համար։ Գործող կարգին 
համապատասխան՝ հավաքագրվել և ստուգվել են նրանց փաստաթղթերը, հաշվարկվել են 
առարկայական տարբերությունները, կազմվել և հաստատման են ներկայացվել այդ ուսանողների 
կցագրման հրամանները։  

2020 թ.-ին ԲՊՀ-ի առկա անվճար ուսուցման համակարգի տեղերը 2019 թ.-ի համեմատ 
ավելացվել են 14-ով, արդյունքում ընդունվել է 76 դիմորդ:  

 
4. ՀՀ ՈԱՇ-ի բնութագրիչներին համապատասխան ՄԿԾ-երի բարեփոխում, գործող 
մասնագիտությունների վերալիցենզավորում, նոր մասնագիտությունների լիցենզավորում 
 

2020 թ.-ին ԲՊՀ-ն շարունակել է նոր ՄԿԾ-ների մշակումը՝ արձագանքելով գործատուների և 
հասարակության պահանջներին։ Մասնավորապես, մշակվել և ՀՀ ԿԳՄՍ-ի կողմից 
լիցենզավորվել են «Մասնագիտական մանկավարժություն» մասնագիտության «Չինարեն և 
գրականություն» մագիստրոսական, «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության բակալավրական և 
մագիստրոսական ՄԿԾ-ները՝ առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի համար: «Չինարեն և 
գրականություն» մագիստրոսական ծրագրով առկա ուսուցման համակարգում և 
«Զբոսաշրջություն» բակալավրական և մագիստրոսական ծրագրերով հեռակա ուսուցման արդեն 
իսկ 2020թ.-ին իրականացվել է ընդունելություն։ 

Առկա ուսուցման համակարգում «Զբոսաշրջություն» բակալավրական և մագիստրոսական 
ՄԿԾ-ներով ընդունելություն կիրականացվի 2021 թ.-ին: 

2020 թ.-ին մշակվել է «Հասարակայնության հետ կապեր» ՄԿԾ-ն բակալավրիատի համար և 
ներկայացվել ՀՀ ԿՄԳՍ նախարարություն՝ մասնագիտական դասիչ և լեցենզիա ստանալու 
համար: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում վերանայվել են ԲՊՀ-ի առկա և հեռակա ուսուցման 
համակարգերի մի շարք ՄԿԾ-ներ, բարեփոխվել են գործնական և տեսական դասընթացների 
առարկայական նկարագրերը: 
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Վերանայվել և հաստատվել են առկա ուսուցման համակարգի «Կրթության գնահատում և 
թեստավորում» և «Հանրային կառավարում» մագիստրոսական, «Միջմշակութային 
հաղորդակցություն (ռուսերեն, անգլերեն)» բակալավրական և «Հասարակայնության հետ 
կապեր» մագիստրոսական  ՄԿԾ-ների ուսումնական պլանները:  

Նաև վերանայվել և հաստատվել են հեռակա ուսուցման համակարգի բակալավրիատի և 
մագիստրատուրայի հետևյալ ՄԿԾ-ների ուսումնական պլանները. 

 «Սերվիս», 
 «Ռուսաց լեզու և գրականություն», 
 «Մասնագիտական մանկավարժություն», 
 «Լրագրություն», 
 «Կիրառական լեզվաբանություն»: 

 

5. Ուսանողների գիտելիքների ստուգման և ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացները 
 
Ելնելով COVID-19 համավարակի հետևանքով հեռավար ուսուցմանն անցելու պահանջից՝ 

2020 թ.-ի համար մշակվել և հաստատվել են ուսանողների ներկիսամյակային և կիսամյակի 
վերջնական քննությունների և ավարտական կուրսերի ուսանողների ամփոփիչ ատեստավորման 
հեռավար (այդ թվում՝ առցանց) ձևով անցկացնելու ընթացակարգեր: Ուսանողների գիտելիքների 
ստուգման և գնահատման գործընթացները կազմակերպվել են համաձայն այդ ընթացակարգերի 
և սահմանված ժամանակացույցերի։ Բոլոր քննաշրջաններից հետո կազմակերպվել են առաջին և 
երկրորդ լուծարքային քննությունները։ Կազմակերպվել է նաև 12 կրեդիտի շրջանակում 
առարկայական պարտքեր ունեցող ուսանողների դիմումների հավաքագրման և նրանց 
լուծարումների կազմակերպման գործընթացը։ 

2019-2020 ուստարում առկա ուսուցմամբ բակալավրիատիատում գերազանց 
առաջադիմության միջին ցուցանիշը կազմել է 16,02%, առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայում՝ 
61,15%, հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատում՝ 6,9%, իսկ հեռակա ուսուցմամբ 
մագիստրատուրայում՝ 16,3%: Բերված տվյալները ցույց են տալիս, որ մագիստրատուրայի 
ուսանողների առաջադիմությունն ավելի բարձր է, քան բակալավրիատի ուսանողներինը: Թե՛ 
բակալավրիատում, թե՛ մագիստրատուրայում առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների 
առաջադիմությունն ավելի բարձր է, քան հեռակա ուսուցմամբ ուսանողներինը, քանի որ հեռակա 
ուսուցման համակարգի ուսանողների գերակշիռ մասը սովորելուն զուգընթաց աշխատում է:  

Աղյուսակներ 1.20-ում, 1.21-ում, 1.22-ում և 1.23-ում ներկայացված են ուսանողների 
առաջադիմության տվյալները՝ ըստ ֆակուլտետների և առկա-հեռակա ուսուցման համակարգի:  

 
Աղյուսակ 1.20. Առկա ուսուցմամբ բակալավրիատի ուսանողների առաջադիմության 

ցուցանիշները՝ ըստ ֆակուլտետների, 2019-2020 ուստարի  

 
Բակալավրիատ (առկա) 

Ֆակուլտետ 

Ուսանողների առաջադիմությունը՝ ըստ ՄՈԳ-երի
(համաձայն գործող գնահատման սանդղակի) 

Գերազանց
(90-100) 

Լավ
(80-89.9) 

Բավարար 
(60-79.9) 

Անբավարար 
(0-59) 

ՌՕԼՖ 13.3% 47.1% 33.5% 5.9%
ԹՄՀՖ 21.1% 54.5% 24.1% 0.2%
ԿՄՄՖ 16.7% 54.4% 28% 1%
ՍԳՍՖ 13% 48.6% 38.4% -
Միջին 16.02% 51.1% 31% 1.8%
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Աղյուսակ 1.21. Բակալավրիատի հեռակա ուսուցմամբ ուսանողների առաջադիմության 
ցուցանիշները՝ ըստ ֆակուլտետների, 2019-2020 ուստարի 

 
Բակալավրիատ (հեռակա) 

Ֆակուլտետ 

Ուսանողների առաջադիմությունը՝ ըստ ՄՈԳ-երի
(համաձայն գործող գնահատման սանդղակի) 

Գերազանց 
(90-100) 

Լավ
(80-89.9) 

Բավարար 
(60-79.9) 

Անբավարար 
(0-59) 

ՌՕԼՖ 3.7% 36.4% 43.6% 16.3%
ԹՄՀՖ 15.3% 66.6% 12.8% 5.1%
ԿՄՄՖ 7.5% 57.5% 27.5% 7.5%
ՍԳՍՖ 1.03% 26.4% 68.3% 4.1%
Միջին 6.9% 46.7% 38.05% 8.2%

 
Աղյուսակ 1.22. Մագիստրատուրայի առկա ուսուցմամբ ուսանողների առաջադիմության 

ցուցանիշները՝ ըստ ֆակուլտետների, 2019-2020 ուստարի 
 

Մագիստրատուրա (առկա) 

Ֆակուլտետ 

Ուսանողների առաջադիմությունը՝ ըստ ՄՈԳ-երի
(համաձայն գործող գնահատման սանդղակի) 

Գերազանց 
(90-100) 

Լավ
(80-89.9) 

Բավարար 
(60-79.9) 

Անբավարար 
(0-59) 

ՌՕԼՖ 62.5% 27.1% 8.3% 2.1%
ԹՄՀՖ 74.3% 18% 7.7% -
ԿՄՄՖ 36.8% 45.6% 17.5% - 
ՍԳՍՖ 71% 29.03% - - 
Միջին 61.15% 29.9% 8.3% 0.5% 

 
Աղյուսակ 1.23. Մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցմամբ ուսանողների առաջադիմության 

ցուցանիշները՝ ըստ ֆակուլտետների, 2019-2020 ուստարի 
 

Մագիստրատուրա (հեռակա) 

Ֆակուլտետ 

Ուսանողների առաջադիմությունը՝ ըստ ՄՈԳ-երի 
(համաձայն գործող գնահատման սանդղակի) 

Գերազանց 
(90-100) 

Լավ
(80-89.9) 

Բավարար 
(60-79.9) 

Անբավարար 
(0-59) 

ՌՕԼՖ - 87.5% 12.5% -
ԹՄՀՖ - - - -
ԿՄՄՖ 18.1% 61.4% 16.8% 3.6%
ՍԳՍՖ 30% 56.6% 10% 3.3%
Միջին 16.03% 68.5% 13.1% 2.3%

 
Ամփոփիչ ատեստավորում 

2019-2020 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացը կազմակերպվել է ՀՀ 
սահմանված կարգին և ժամանակացույցերին համապատասխան: Սահմանված ժամկետներում 
հաստատվել են շրջանավարտների ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի 
թեմաները։ Բոլոր մասնագիտական ամբիոններում, ըստ ժամանակացույցի, ղեկավարների 
կողմից կազմակերպվել են խորհրդվատություններ, մշտադիտարկումներ և 
նախապաշտպանություններ։ Ամփոփիչ ատեստավորումն անցկացվել է հեռավար՝ «ԶՈՒՄ» 
հարթակով: 

Ամփոփիչ ատեստավորման արդյուքների մասին տվյալները ներկայացված են 
Աղյուսակներ 1.24-ում և 1.25-ում: 
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Աղյուսակ 1.24. 2019-2020 ուստարվա շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման 
արդյունքները 

 
Ֆակուլտետ 

Բակալավրի որակավորում Մագիստրոսի որակավորում
Շնորհված 
դիպլոմներ  

Գերազանցությամբ
դիպոլմներ 

Շնորհված
դիպլոմներ  

Գերազանցությամբ
դիպլլոմներ  

 ընդամենը ընդամենը % ընդամենը ընդամենը %
Առկա ուսուցում

ԿՄՄՖ 89 16 17.97% 32 18 56.25%
ԹՄՀՖ 157 23 14.64% 23 7 30.43%
ՌՕԼՖ 102 22 21.56% 18 14 77.77%
ՍԳՍՖ 147 19 12.92% 45 30 66.66%
Ընդամենը՝ առկա 495 80 16.16% 118 69 58.47%

Հեռակա ուսուցում
ՍԳՍՖ 45 1 2.27% 29 3 10.34%
ԿՄՄՖ 24 0 0% 43 5 11.62%
ՌՕԼՖ 22 2 9.09% 5 - -
Ընդամենը՝ հեռակա 91 3 3.29% 77 8 10.38%
Ընդամենը 586 83 14.16% 195 77 39.45%

 
2019-2020 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորմանը չի ներկայացել 3 ուսանող և ևս 3 

ուսանող ստացել է անբավարար գնահատական: Չեն ներկայացել «Լեզվաբանություն, Անգլերեն» 
հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի 1 և «Լեզվաբանություն, Անգլերեն» ու «Կիրառական 
լեզվաբանություն» առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի մեկական ուսանող: Անբավարար 
գնահատական են ստացել «Լեզվաբանություն, Անգլերեն» առկա ուսուցմամբ բակալավրիատի 2 
և «Հանրային կառավարում» առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 1 ուսանող (Աղյուսակ 1.25): 

Աղյուսակ 1.25. Ամփոփիչ ատեստավորմանը չներկայացած և անբավարար գնահատված 
ուսանողներ 

Կրթության աստիճան Մասնագիտություն Ուսանողների քանակ 
Բակալավրիատ Լեզվաբանություն, անգլերեն 3 

Մագիստրատուրա Լեզվաբանություն, անգլերեն 2 
Մագիստրատուրա Կրթության կառավարում 1 

Ընդամենը                                                              6 
 

6. Պրակտիկաների կազմակերպում ու անցկացում 
 
ԲՊՀ-ի մասնագիտական և մանկավարժական պրակտիկաները միտված են ապագա 

մասնագետներին ուսման ընթացքում ձեռք բերած տեսական գիտելիքների և հմտությունների 
գործնական կիրառման հնարավորություն տրամադրելուն՝ իրական աշխատանքային 
միջավայրում: 2020 թ.-ին ուսանողների պրակտիկաներն անցկացվել են հիմնականում այն 
կազմակերպություններում, որոնց հետ ԲՊՀ-ն նախապես կնքել էր պայմանագիր կամ 
համաձայնագիր: Ըստ պրակտիկայի անկացման համալսարանական կարգի և ներամբիոնային 
ընթացակարգերի՝ ավարտական կուրսերի բոլոր ուսանողները պրակտիկայի ղեկավարի 
հսկողությամբ նախապես կազմել են պրակտիկայի օրագրեր, որոնք հաստատվել են 
համապատասխան ամբիոնների և ԳՈՒԿ-երի կողմից:  

Սակայն, պրակտիկաների ընթացքում, COVID-19 համավարակի պատճառով ստեղծված 
իրավիճակը հանգեցրել է ընդունող կազմակերպություններ հաճախելու հնարավորությունների 
սահմանափակման: Այդ պատճառով պրակտիկայի ընթացակարգը վերանայվել է. ընդունող 
կազմակերպություններ հաճախումների տևողությունը կրճատվել է և մեծացվել է հեռավար և 
ինքնուրույն աշխատանքի պահանջը։ Բացի այդ, ստեղծված պայմաններում ամբիոնները կիրառել 
են պրակտիկայի անցկացման նոր մոտեցումներ: Մասնավորապես, Մանկավարժության և 
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լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը սահմանել է մեկշաբաթյա պասիվ պրակտիկա, 
որի ընթացքում ուսանողները հետևել են դասապրոցեսին, իսկ հետագա շաբաթները 
պլանավորել են ինքնուրույն և վարել դասեր տարբեր առցանց հարթակներով: Անգլերենի 
հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնը սահմանել է ընդունող կազմակերպության կողմից 
տրված թարգմանչական հանձնարարությունների առցանց կատարման և թարգմանչական 
լուծումների հիմնավորման պահանջ՝ խթանելով ինքնուրույն աշխատանքի բաղադրիչը: 

Պրակտիկայի արդյունքները հստակ սահմանված պարբերականությամբ մշտադիտարկվել 
են (հեռավար ձևաչափով) պրակտիկայի ղեկավարների կողմից: Պրակտիկայի ավարտին 
ուսանողներն էլեկտրոնային ձևաչափով հանձնել են իրենց պրակտիկայի նյութերի 
թղթապանակները, որոնք գնահատվել են առցանց պաշտպանության հիման վրա:  

Պրակտիկաների ավարտից հետո ամբիոններն ու ԳՈՒԿ-երն իրականացրել են դրանց 
անցկացման և գնահատման գործառույթների վերլուծություն՝ վերհանելով ուժեղ և թույլ կողմերը, 
հնարավորություններն ու վտանգները: Առանձնահատուկ կարևորվել և ուժեղ կողմ է գնահատվել 
այն, որ պրակտիակա ընդունող մի շարք կազմակերպությունների հետ տարիների ընթացքում 
հաստատվել են փոխվստահության վրա հիմնված սերտ գործակցակցային հարաբերություններ։ 
Նաև հեռավար աշխատանքի պայմաններում ուսանողները հնարավորություն են ունեցել 
սեփական նախաձեռնությամբ երկարացնելու պրակտիկայի ժամանակահատվածը: Պրակտիկայի 
ընթացքում աշխատանքի հեռավար ձևաչափը, այնուամենայնիվ, ունեցել է նաև թույլ կողմեր, 
մասնավորապես՝ ուսանողները հնարավորություն չեն ունեցել տեղերում լիարժեք ծանոթանալու 
աշխատանքային միջավայրերին, հանդես գալու որպես թիմի անդամ և լիարժեք զարգացնելու 
իրենց համագործակցային և թիմային աշխատանքի հմտությունները։  

Վերլուծության արդյուքների համաձայն, հեռավար աշխատանքի ձևաչափը կարող է բուհին 
ընձեռնել նոր հնարավորություններ՝ թույլ տալով ուսանողներին պրակտիկա անցնելու նաև 
արտասահմանյան կազմակերպություններում։ Սակայն, հեռավար աշխատանքի պայմաններում 
առաջանում են նաև վտանգներ՝ հիմնականում չգտնվելով աշխատավայրում ուսանողները 
հաճախ դուրս են մնում պրակտիկայի ղեկավարի վերահսկողությունից: Այս վտանգի 
հաղթահարման նպատակով նախատեսվում է վերանայել մշտադիտարկումների 
հաճախականությունը և ձևաչափը: Պրակտիկաների վերլուծության արդյունքներն ուղարկվել են 
ընդունող կազմակերպություններին՝ համատեղ քննարկումների և բարելավման ուղիներ մշակելու 
նպատակով: 

Այսպիսով, պրակտիկայի կազմակերպման գործընթացի բարելավման նպատակով ԲՊՀ-ն 
ձեռնամուխ է եղել. 
 պրակտիկայի և ապագա մասնագիտական գործունեության կողմնորոշման գործընթացները 

ներկա պայմաններին հարմարեցմանը, 
 համալսարան-գործատու համագործակցության ամրապնդմանը և պրակտիկայի գնահատման 

նոր ընթացակարգերի և մեխանիզմների ներդրմանը, 
 ընդունող կազմակերպությունների հետ հետադարձ կապի հիման վրա դասընթացներում 

համապատասխան փոփոխությունների կատարմանը: 
Պրակտիկաների մասին ամփոփ տվյալները բերված են Աղյուսակ 1.26-ում: 
 

Աղյուսակ 1.26. Ուսանողների պրակտիկաների վերաբերյալ տվյալներ 

 

Ֆակուլտետ 
Պրակտիկա անցած ուսանողների թիվը 

Բակալավրիատ Մագիստրատուրա 
Առկա  Հեռակա Առկա Հեռակա  

ՍԳՍՖ 147 44 48 29
ԿՄՄՖ 88 26 32 45
ՌՈԼՖ 141 31 18 5
ԹՄՀՖ 114 - 23 - 
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7. ԲՊՀ-ի դասախոսական կազմը 
 
Դասախոսական կազմի վերաբերյալ տվյալները  

ԲՊՀ-ի դասախոսական կազմի հաստիքային միավորների թիվը 2017-2018 և 2018-2019 
ուստարիներին կազմել է 269, իսկ 2019-2020 ուստարում՝ 289 (Աղյուսակ 1.27-ում): 

 
 

Աղյուսակ 1.27. Դասախոսական կազմի հաստիքային միավորների թիվը 2018-2020 թթ.-ին 
 

Դասախոսական հաստիքներ 
 

2017-2018 ուստարի 2018-2019 ուստարի 2019-2020 ուստարի

269 269 289 

 
2020-2021 ուստարում ԲՊՀ ընդունված ուսանողների թվաքանակի աճի արդյունքում 

ավելացել է դասաժամերի, հետևաբար նաև դասախոսական կազմի դրույքաչափերի քանակը՝ 
անդրադառնալով նաև հաստիքային միավորների թվի վրա: Մասնավորապես՝ ՊԴ կազմի 
հաստիքային միավորների թիվը դարձել է 322, ինչը կարող է անդրադառնալ 2021 թ.-ի ՊԴ 
կազմի հաստիքացուցակի վրա:  

Հարկ է նշել, որ ուսանողների թվաքանակի աճով պայմանավորված ԲՊՀ-ն 2020-2021 
ուստարում հիմնականում ավելացրել է իր փորձառու դասախոսների բեռնվածությունները և 
դրույքաչափերը, ինչպես նաև ներքին համատեղությամբ աշխատող դասախոսների թիվը և 
խուսափել մեծ թվով նոր դասախոսներ հիմնական աշխատանքի ընդունելուց՝ ելնելով կրթության 
որակի ապահովման նկատառումից:  

Ստորև՝ Աղյուսակ 1.28-ում և Գծապատկեր 1.9-ում, ներկայացված են հիմնական և ոչ 
հիմնական դասախոսների թվաքանակները՝ վերջին 3 ուստարիների համար: 
 
 

Աղյուսակ 1.28. Հաստիքային, պայմանագրային, ժամավճարային և արտաքին 
համատեղությամբ աշխատող դասախոսների թվաքանակները  

(2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ուստարիներ) 
 

ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 2018-2019
ուստարի 

2019-2020 
ուստարի 

2020-2021
ուստարի 

Դասախոսական կազմի ընդհանուր թիվը 372 359 416

Հիմնական դասախոսական կազմի թվաքանակը, այդ թվում՝ 282 279 311 

1. Հաստիքային դասախոսների` ներառյալ ներքին 
համատեղությամբ աշխատողների թիվը 30 131 174 

2. Պայմանագրային հիմուքներով աշխատող դասախոսների
թիվը 252 148 137 

Ոչ հիմնական դասախոսական կազմի թվաքանակը, այդ 
թվում՝ 90 80 105 

1. Ժամավճարով աշխատող դասախոսների թիվը 32 16 15 

2. Արտաքին համատեղությամբ աշխատող դասախոսների
թիվը 58 64 90 
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Գծապատկեր 1.9. Հաստիքային, պայմանագրային, ժամավճարային և արտաքին 
համատեղությամբ աշխատող դասախոսների թվաքանակները 

(2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ուստարիներ) 
 

 
 

Ինչպես երևում է Աղյուսակ 1.28-ից, նախորդ ուստարվա համեմատ 2020-2021 ուստարում 
43-ով ավելացել է հաստիքային աշխատողների թվաքանակը, իսկ 11-ով՝ պայմանագրային 
հիմունքներով աշխատող դասախոսների թվաքանակը: Ժամավճարային հիմունքներով 
աշխատող դասախոսների թվաքանակը պակասել է 1-ով: Միևնույն ժամանակ, ուղղորդված 
աշխատանքներ են կատարվել մասնագիտական և գործնական աշխատանքի հարուստ 
փորձառություն ունեցող ոլորտի առաջատար մասնագետներ հրավիրելու ուղղությամբ: 
Արդյունքում՝ 26-ով ավելացել է արտաքին համատեղությամբ աշխատող դասախոսների 
թվաքանակը: 

Պայմանավորված COVID-19 համավարակի արդյունքում հայտարարված արտակարգ 
դրության և կարանտինի ժամանակ սահմանված սահմանափակումներով, 2020 թ.-ին 
դասախոսական կազմի թափուր պաշտոնների տեղակալման մրցույթներ չեն անցկացվել 

 
Գիտական աստիճան և գիտական կոչում ունեցող դասախոսների թվաքանակները 

Աղյուսակ 1.29-ում և Գծապատկեր 1.10-ում ներկայացված են գիտական աստիճան և 
գիտական կոչում ունեցող դասախոսների թվաքանակները 2019-2020 և 2020-2021 
ուստարիներին, իսկ Գծապատկեր 1.11-ում՝ նրանց տոկոսային համամասնությունը 2020-2021 
ուստարում: 

 
Աղյուսակ 1.29. Գիտական աստիճան և կոչում ունեցող դասախոսների թվաքանակը 

2019-2020 և 2020-2021 ուստարիներին 

 

Գիտական աստիճան, կոչում 
 

2019-2020 ուստարի 2020-2021 ուստարի

Դասախոսների թիվը Դասախոսների 
թիվը 

%-ը դասախոսների 
ընդհանուր 

թվաքանակում 
Գիտությունների դոկտոր 20 19 4,6%

Գիտությունների թեկնածու 146 165 39,7%

Պրոֆեսոր 17 17 4%
Դոցենտ 121 123 29,6%
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Գծապատկեր 1.10. Գիտական աստիճան և կոչում ունեցող դասախոսների 
թվաքանակները 2019-2020 և 2020-2021 ուստարիներին 

 

 
 

Գծապատկեր 1.11. Գիտական աստիճան և կոչում ունեցող դասախոսների տոկոսը 
դասախոսների ընդհանուր թվաքանակից, 2020-2021 ուստարի 

 

 

Ինչպես երևում է Գծապատկեր 1.11-ից, դասախոսական կազմի 44,3%-ն ունեն գիտական 
աստիճան, իսկ 33,6%-ը՝ գիտական կոչում: Հարկ է նշել, որ գիտական աստիճան ունեցող 
դասախոսների թիվը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 8%-ով:  

Դասախոսների գերակշիռ մասն ունի զգալի ներդրում ու ճանաչում իր մասնագիտական 
ոլորտում, որն էլ որակի ապահովման տեսանկյունից որոշիչ դեր ունի համալսարանի 
կրթագիտական գործունեության որակի և մրցունակության ապահովման գործում: 

 
Դասախոսների տարիքային կազմը  

Դասախոսների միջին տարիքը վերջին 3 ուստարիներին տատանվել է 42-ից 46 տարեկանի 
շրջանում (Աղյուսակ 1.28): Ընդհանուր առմամբ, դասախոսական կազմի միջին տարիքի 
ցուցանիշները փաստում են, որ ԲՊՀ-ն վարում է երիտասարդ մասնագետներով համալրելու և 
առավել փորձառու դասախոսներին պահպանելու հավասարակշռված քաղաքականություն: 

 
Աղյուսակ 1.30. Դասախոսների միջին տարիքը վերջին 3 ուստարիներին 

 
Ուսումնական տարի 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Դասախսական կազմի միջին տարիքը 42 43 46 
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Դասախոսների սեռային բաշխվածությունը  
Դասախոսների թվաքանակի վերլուծությունը ըստ սեռերի ցույց է տալիս, որ դասախոսների 

79,1%-ը իգական սեռի ներակայացուցիչներ են, ինչը գլխավորապես պայմանավորված է ԲՊՀ-ի 
մասնագիտական ոլորտների և ՄԿԾ-ների առանձնահատկություններով (մանկավարժություն և 
մեթոդիկա, լեզվաբանություն, օտար լեզու և գրականություն և այլն), որոնք սովորաբար ավելի 
շատ գրավում են կանանց: Ընդհանուր առմամբ, դասախոսական կազմի սեռային անհամաչափ 
բաշխվածությունը ոչ միայն ինստիտուցիոնալ, այլև համակարգային (ազգային) խնդիր է: Ելնելով 
վիճակագրական տվյալներից կարելի է փաստել, որ ըստ մասնագիտական ոլորտների սեռային 
անհամաչափ բաշխվածությունը՝ մասնավորապես հումանիտար գիտությունների և 
մանկավարժության ոլորտներում իգական սեռի ներկայացուցիչների գերակայությունը, կարևոր 
ազգային հիմնախնդիրներից է: 

Հարկ է նաև նշել, որ դասախոսական կազմի սեռային համամասնությունը վերջին երկու 
տարում ըստ էության չի փոփոխվել (Աղյուսակ 1.31 և Գծապատկեր 1.12): 
 

Աղյուսակ 1.31. Դասախոսական կազմի սեռային բաշխվածությունը 
(2018-2019 և 2020-2021 ուստարիներ) 

 
Սեռ 2019-2020 ուստարի 2020-2021 ուստարի 

Արական 81 (22,6%) 87 (20,9%) 

Իգական 278 (77,4%) 329 (79,1%) 
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II. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Հաշվետու ժամանակահատվածում ԲՊՀ-ի գիտահետազոտական գործունեությունը բխել է 

2019-2023 թթ.-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի և գործողությունների պլանի 2-րդ 
բաժնում (Գիտահետազոտական գործունեություն) նախանշված ռազմավարական խնդիրներից 
և համապատասխան գործողություններից, որոնց ուղղությամբ կատարված աշխատանքների 
արդյունքները հակիրճ ներկայացված են Աղյուսակ 2.1-ում:  

 
Աղյուսակ 2.1 2019-2023 թթ.-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի և 

գործողությունների պլանի 2-րդ բաժնում (Գիտահետազոտական գործունեություն) 
նախանշված ռազմավարական խնդիրները, գործողությունները և դրանց իրականացման 

2020 թ.-ի արդյունքները 

ԲԱԺԻՆ 2. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
 Խնդիր 1. Համապատասխանեցնել ԲՊՀ-ի բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերը 

ՀՀ ՈԱՇ-ի համապատասխան մակարդակի բնութագրիչներին՝ շեշտադրելով 
հետազոտական բաղադրիչը 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ 

2.1.1. Լրամշակել և արդիականացնել 
բակալավրի կրթական ծրագրերն ու 
դրանց կազմակերպման 
ընթացակարգերը՝ դրանք 
մագիստրոսական կրթության 
հետազոտական բնույթին 
համապատասխանեցնելու 
նպատակով։ 

Վերամշակվել են բակալավրիակատի դասընթացները՝ շեշտը 
դնելով հետազոտական աշխատանք կատարելու հմտությունների 
զարգացման վրա, ինչը հնարավորություն է տալիս ապահովել 
բակալավրական և մագիստրոսական ծրագրերի միջև կապը և 
խրախուսել ուսանողների՝ գիտական հետազոտություն կատարելու 
հետաքրքրությունը:  

ՄԿԾ-ներում ներառվել են ակադեմիական շարադրանքին և 
հետազոտական մեթոդներին վերաբերող դասընթացներ: Վերոնշյալ 
նպատակով ավելացվել են նաև պրակտիկայի ժամերը՝ խթանելու 
ուսանողի անհատական և խմբային հետազոտական աշխատանքը:  

2.1.2. Լրամշակել և արդիականացնել 
մագիստրոսի կրթական ծրագրերը՝ 
ապահովելով մագիստրատուրայում 
հետազոտական աշխատանքներ 
կատարելու համար անհրաժեշտ 
գիտելիքներ և հմտություններ։ 

Վերամշակվել են հեռակա ուսուցման համակարգի բակալավրիատի 
և մագիստրատուրայի ՄԿԾ-ների ուսումնական պլանները՝ շեշտը 
դնելով մասնագիտական և հետազոտական բաղադրիչների վրա: 
Հստակեցվել է նաև պրակտիկումների բովանդակությունը, ինչն 
էականորեն բարձրացնում է գիտաարտադրական պրակտիկայի 
արդյունավետությունը: 

2.1.3. Մշակել հետազոտական 
աշխատանքների կատարման 
գործընթացները կանոնակարգող և 
խթանող ընթացակարգեր և 
գործիքակազմ։ 

Դասախոսական կազմի կողմից գիտահետազոտական
աշխատանքների կատարումը խթանելու նպատակով «Բանբեր» 
գիտական պարբերականի 2019 և 2020 թթ.-ի բոլոր 8 համարները 
տպագրվել են ԲՊՀ-ի ֆինանսական միջոցներով՝ ի տարբերություն 
նախորդ տարիների, երբ հոդվածի տպագրման ֆինանսավորումն 
իրականացվում էր հեղինակի կողմից: 

Խնդիր 2. Ապահովել ԲՊՀ հետբուհական կրթական ծրագրերի համապատասխանությունը ՀՀ 
ՈԱՇ-ի համապատասխան մակարդակի բնութագրիչներին և աշխատաշուկայի 
պահանջներին 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ 

2.2.1.  Վերանայել հետբուհական 
կրթական ծրագրերը՝ գնահատելով 
ՀՀ աշխատաշուկայում 
հետբուհական կրթության առկա 
կարիքները և  
համապատասխանեցնելով դրանք 
ՀՀ ՈԱՇ-ի 8-րդ մակարդակի 
բնութագրիչներին։ 

ՀՀ աշխատաշուկայում հետբուհական կրթությանը ներկայացվող 
պահանջներին և ՀՀ ՈԱՇ-ի 8-րդ մակարդակի բնութագրիչներին 
համապատասխան՝ վերանայվել են հետբուհական կրթական 
ծրագրերը:  

Հետբուհական կրթության որակի բարելավման նպատակով 2020 
թ.-ին փոփոխվել և հաստատվել են ԲՊՀ-ի որակավորման 
քննություն ընդունող հանձնաժողովների նոր կազմերը ինչպես նաև 
թեկնածուական որակավորման քննական և «Մանկավարժության 
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տեսություն և պատմություն» մասնագիտությունից թեկնածուական 
որակավորման լրացուցիչ քննություն անցկացնելու 
հանձնաժողովների կազմերը: 

2.2.2 Ուսումնասիրել 
աշխատաշուկայում ԲՊՀ-ի 
ուղղվածություններին 
համապատասխան հետբուհական 
կրթություն ստացած 
շրջանավարտների պահանջարկը և 
հետբուհական կրթության 
շրջանավարտների զբաղվածության 
մակարդակը։  

Հավաքագրվել և վերլուծվել են հետբուհական կրթություն
ստացած շրջանավարտների զբաղվածության և պահանջարկի 
վերաբերյալ տվյալները, համալրվել է շրջանավարտների տվյալների 
բազան: Տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 2020 թ.-ի 
դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ ԲՊՀ-ի 49 հետբուհական կրթություն 
ստացողներից (դոկտորանտ, ասպիրանտ, հայցորդ) իրենց 
մասնագիտությամբ աշխատում են 40-ը (81,6%): 

Հետբուհական կրթություն ստացած 2018-2019 ուստարվա 34 
շրջանավարտներից, իրենց մասնագիտությամբ աշխատում են 28-ը 
(82,3 %), իսկ 2019-2020 ուստարվա 21 շրջանավարտներից՝ 16-ը 
(76,1 %): 

2020-2021 ուստարվա աշնանն ավարտած 8 սովորողներից 6-ն 
(75%) աշխատում են իրենց մասնագիտությամբ։  

2.2.3. Համապատասխանեցնել ԲՊՀ-
ի կողմից հրատարակվող գիտական 
հանդեսների և ժողովածուների 
որակը միջազգային շտեմարանների 
պահանջներին և կատարել 
անհրաժեշտ քայլեր այդ 
հանդեսները «Սկոպուս» (Scopus) 
և/կամ «Վեբ ով Սայենս» (Web of 
Science) շտեմարաններում 
ընդգրկելու նպատակով։ 

ԲՊՀ-ի «Բանբեր» պարբերականում գիտական հոդվածներ
հրատարակելու պահանջները համապատասխանեցվել են 
միջազգային գիտական ամսագրերում հոդվածներ հրատարակելու 
պահանջներին:  

Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քայլեր ԲՊՀ-ի հանդեսները 
«Սկոպուս» (Scopus) շտեմարանում ընդգրկելու նպատակով: 

2.2.4. Մեծացնել միջազգային 
շտեմարաններում ընդգրկված 
հանդեսներում ԲՊՀ-ի ՊԴ կազմի 
կողմից հրապարակվող հոդվածների 
թվաքանակը։ 

2020 թ.-ին աճել է միջազգային շտեմարաններում ընդգրկված 
հանդեսներում ԲՊՀ-ի դասախոսների կողմից հրապարակված 
հոդվածների թվաքանակը, այդ թվում՝ միջազգային «Սկոպուս» 
շտեմարանում ընդգրկված ամսագրերում հրապարակված 
հոդվածների թիվը: Մասնավորապես.  
 «Սկոպուս» շտեմարանում ընդգրկված ամսագրերում 

հրատարակվել է 9 գիտական հոդված:  
 միջազգային ամսագրերում հրատարակվել է ընդհանուր թվով 35 

գիտական հոդված, ինչը 12-ով (48%-ով) ավել է քան 2019 թ.-ին 
հրատարակված հոդվածների թիվը։  

Խնդիր 4. Մեծացնել և բազմազանեցնել գիտահետազոտական ծրագրերի թվաքանակը՝ 
ավելացնելով դրանց ֆինանսավորման ծավալները և բազմազանեցնելով 
ֆինանսական ներհոսքի աղբյուրները 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ 

2.4.1. Ըստ թիրախային ոլորտների՝ 
պարբերաբար մշակել 
գիտահետազոտական ծրագրեր` 
դրամաշնորհային ֆինանսավորում 
ապահովող ազգային և միջազգային 
մրցույթներին ներկայացնելու 
նպատակով։ 

2020 թ.-ին մշակվել, ԲՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից
հաստատվել և ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի և Հիմնարար 
հետազոտությունների ռուսաստանյան հիմնադրամի հայտարարած 
գիտական հետազոտությունների համատեղ ծրագրերի աջակցության 
«ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ - ՀՀՌՀ - 2020» մրցույթին են ներկայացվել ԲՊՀ-ի 
հետևյալ ծրագրերի հայտերը. 
 Խորհրդանիշի նշանագիտությունը XX-XXI դարերի 

դրամատուրգիական տեքստում, 
 Հերոսի կերպարի ընկալումները հայաստանաբնակ և 

ռուսաստանաբնակ երիտասարդների շրջանում: 
2020 թ.-ին շարունակվել է «Նորարարությունների մրցակցային 

հիմնադրամի» դրամաշնորհային միջոցներով իրականացվող 
«ՀայԼինգվոՏեք» գերազանցության կենտրոնի ստեղծում» ծրագրի 
իրականացումը։ Ծրագրի շրջանակներում սկսվել է գիտական 



49 

թիմերի ձևավորվումը, որոնք իրականացնելու են թվային
միջավայրերում հայերենի լիարժեք կիրառմանն ուղղված 
նորարական հետազոտություններ։ 

2020 թ.-ին շարունակվել է նաև հետևյալ դրամաշնորհային 
ծրագրերի իրականացումը, որոնք ուղղված են 
գիտահետազոտական աշխատանքների խթանմանը. 
 «Մոլդովայի և Հայաստանի բուհերի հետազոտության 

կառավարման և հանրաhասանելի գիտության կարողությունների 
զարգացում (ՄԻՆԵՐՎԱ)» ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է ԵՄ-ի 
«Էրազմուս+» ծրագրի միջոցներից,  

 «Ժան Մոնե մոդուլ» նախաձեռնության «Իրավական մոտարկման 
լաբորատորիա (ԼԵԳԱԼ)», որը ֆինանսավորվում է ԵՄ-ի 
«Էրազմուս+» ծրագրի միջոցներից:  

2.4.2 Մշակել գիտահետազոտական 
նոր ծրագրեր՝ ՀՀ ԿԳՄՍՆ 
գիտության կոմիտե ներկայացնելու և 
ֆինանսավորում ստանալու 
նպատակով։ 

2020 թ.-ին ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի կողմից 
ֆինանսավորվել են գիտական և գիտատեխնիկական 
գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի 
պահպանման և զարգացման հետևյալ 3 ծրագրերը և 
պայմանագրային թեմատիկ ֆինանսավորման գիտական 1 թեման՝ 
 «Հեռանկարային ուսումնասիրությունների և նախաձեռնությունների 

կենտրոն» ծրագիրը, 
 «Լեզվաբանական միջմշակութային կրթության նորարարական 

լաբորատորիայի ստեղծում» ծրագիրը,  
 «ՀՀ բուհերում մոդուլային ուսուցման, դասավանդման նոր 

մեթոդների ներդրման և ուասնողակենտրոն ուսուցման ընդլայնման 
հնարավորությունները» ծրագիրը, 

  «Չճանաչված պետությունների ինստիտուցիոնալ և անվտանգային 
զարգացման մոդելները (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» 
գիտական թեման: 

2020 թ.-ին Գիտության կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվել և 
իրականացվել է 2 գիտաժողով՝  
 «Հայագիտությունը Մոնղոլիայում» միջազգային գիտաժողովը, որը 

տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 11-ին համակցված (առկա և առցանց) 
ելույթների ձևաչափով, 

 «Բրյուսովյան ընթերցումներ-2020» գիտաժողովը, որը տեղի է 
ունեցել դեկտեմբերի 14-ին փոքրաթիվ մասնակիցներով 
աշխատաժողովների ձևաչափով: 

2020 թ.-ին մշակվել և Գիտության կոմիտե են ներկայացվել 
գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային 
ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման 
ներքոնշյալ 8 ծրագրերի հայտերը՝ 2021 թ.-ի ֆինանսավորում 
ստանալու նպատակով. 
 Լեզվաբանական միջմշակութային կրթության նորարարական 

լաբորատորիայի պահպանում և զարգացում, 
 Հեռանկարային ուսումնասիրությունների և նախաձեռությունների 

կենտրոն, 
 ՀՀ բարձրագույն կրթության որակի, ուսանողների 

ընդգրկվածության և սոցիալական ուղղվածության 
հիմնախնդիրների ուսումնասիրություն, 

 Փորձարարական լաբորատորիա, 
 Բազմամշակութային կրթական հարթակի 

առանձնահատկությունները մոնոէթնիկ միջավայրի պայմաններում 
(Հայաստանի բուհերի օրինակով), 

 Հայերենի էլեկտրոնային գանձաբառարանի (թեզաուրուս) 
մոդելավորում լեզվի կաղապարման միջոցով, 

  «Հայ մշակույթ» հետազոտությունների և թվայնացման կենտրոն, 
 Հայագիտական հետազոտությունների միջազգայնացման 
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կենտրոնի ստեղծում և զարգացում: 

2.4.3. Ստեղծել լեզվական և 
կրթական տեխնոլոգիաների 
գերազանցության կենտրոն՝ 
զարգացնելով կիրառական 
լեզվաբանության և կրթական 
գիտությունների ոլորտներում 
հետազոտական ներուժը և 
միջոլորտային 
մասնագիտություններով 
տեխնոլոգիահենք կրթությունը։  

Ստեղծվել է «ՀայԼինգվոՏեք» գերազանցության գիտակրթական
կենտրոնը, որը միտված է խթանելու թվային 
ենթակառուցվածքներում հայերենի լիարժեք օգտագործմանն 
ուղղված հետազոտությունները, զարգացնելու կիրառական 
լեզվաբանության ու կրթական գիտությունների ոլորտներում 
հետազոտական ներուժը, ինչպես նաև միջգիտակարգային 
մասնագիտություններով (Հաշվողական լեզվաբանություն, 
Համընթաց թարգմանություն) տեխնոլոգիահենք կրթությունը: 

Ծրագիրը ներկայացվել է «Նորարարությունների մրցակցային 
հիմնադրամի» մրցույթին և հաստատվել 2019 թ.-ին։  

Խնդիր 5. Արտահանել գիտական արդյունքը ներքին և արտաքին շուկաներ՝ նպաստելով ԲՊՀ-
ի ինտեգրմանը եվրոպական և հետազոտական այլ տարածքներ 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ 

2.5.1. Բարձրացնել ԲՊՀ-ի «Բանբեր» 
պարբերականի, գիտական 
ժողովածուների, հանդեսների 
վարկանիշը՝ ներգրավելով 
խմբագրական կոլեգիաներում ԲՊՀ-
ի մասնագիտական ոլորտներից  
փորձառու ներկայացուցիչների 
Հայաստանից և արտերկրից։ 

2020 թ.-ին փոփոխվել է ԲՊՀ-ի «Բանբեր» գիտական
պարբերականի խմբագրական կազմը՝ համալրվելով 
համապատասխան ոլորտների առաջատար մասնագետներով: 

ԲՊՀ-ի «Բանբեր» գիտական պարբերականի, 
«Քաղաքագիտական հանդես» գիտական պարբերականի և 
«Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրներ» միջազգային 
ամենամյա գրական հանդեսի խմբագրական կոլեգիաների 
կազմերում ներգրավված են փորձառու մասնագետներ Հայաստանից 
և արտերկրից՝ նպաստելով դրանց վարկանիշի բարձրացմանը։ 
Արդյունքում նշված երեք գիտական պարբերականները ներառվել են 
ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի (ԲՈԿ) կողմից 
հաստատված գիտական «Ամսագրեր» ցուցակում։ 

2.5.2. Ապահովել ԲՊՀ-ի գիտական 
պարբերականներում, 
ժողովածուներում և հանդեսներում 
ընդգրկվող հոդվածների 
գործընկերային գրախոսում։ 

Գիտական հոդվածների որակի բարելավման նպատակով
կանոնակարգվել է ԲՊՀ-ի «Բանբեր» գիտական պարբերականում 
ընդգրկվող հոդվածների գրախոսման գործընթացը։ Մշակվել է 
գրախոսի կարծիքի ձևանմուշը:  

«Բանբեր» գիտական պարբերականի հրատարակման 
կանոնակարգի և հոդվածներին ներկայացվող պահանջների 
համաձայն՝ պարբերականում ընդգրկված բոլոր հոդվածները 
գրախոսվել են համապատասխան ոլորտի մասնագետների կողմից: 

2.5.3. Ստեղծել հրատարակչական 
խորհուրդ ԲՊՀ-ի գիտամեթոդական 
և ուսումնամեթոդական աշխատանք-
ները քննարկելու և տպագրության 
երաշխավորելու համար։ 

Ստեղծվել և Գիտության բաժնին կից գործում է խմբագրական-
հրատարակչական խորհուրդ, որն ուսումնասիրում և գիտական 
խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում հրատարակման 
երաշխավորվող գիտական, գիտամեթոդական և 
ուսումնամեթոդական աշխատանքները, ինչպես նաև ԲՊՀ-ի 
«Բանբեր» գիտական պարբերականում հրատարակվող 
հոդվածները: 

Գիտական խորհրդին կից գործում է գիտամեթոդական 
խորհուրդ, որն ուսումնասիրում և քննարկում է ԲՊՀ-ի գիտական 
խորհրդի հաստատմանը ներկայացվող դոկտորական և 
թեկնածուական ատենախոսությունների թեմաները: 

2019 և 2020 թթ.-ին գիտական խորհրդի կողմից հաստատվել է 
25 թեկնածուական ատենախոսության թեմա (որից 14-ը՝ 2019 թ.-ին, 
9-ը՝ 2020 թ.-ին), հրատարակման է երաշխավորվել 23 
աշխատություն (այդ թվում՝ մենագրություններ, ձեռնարկներ, 
հանդեսներ, գիտաժողովների նյութեր, ուղեցույցներ), որից 13-ը՝ 
2019թ.-ին, 10-ը՝ 2020 թ.-ին: 

2.5.4. Մշակել գրախոսվող ազգային 
և միջազգային գիտական 
պարբերականներում, 

Մշակվել են արտասահմանյան և ՀՀ գիտական հանդեսներում 
դասախոսական կազմի կողմից գիտական հոդվածների 
հրապարակումը խրախուսելու և մրցութային կարգով գիտական 
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հանդեսներում, ամսագրերում ԲՊՀ-
ի ՊԴ կազմի հետազոտությունների 
հրատարակումը խթանող 
մեխանիզմներ։ 

հետազոտությունները ֆինանսավորելու նոր մեխանիզմներ։
Գրախոսվող ազգային և միջազգային գիտական 

պարբերականներում, հանդեսներում, ամսագրերում 
գիտահետազոտական աշխատանքների հրատարակումը խթանելու 
նպատակով դասախոսական կազմի բեռնվածություններում 
գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների 
կատարման համար հատկացվող ժամաքանակն ավելացվել է: 

2020 թ.-ին «Բանբեր» գիտական պարբերականի հրատարակման 
ծախսերը կատարվել են ոչ թե հոդվածների հեղինակների, այլ ԲՊՀ-ի 
միջոցներով։ 

Ի տարբերություն նախորդ տարիների ԲՊՀ-ի միջոցներով 
հրատարակվել է նաև ուսումնական ձեռնարկ, որը երաշխավորվել է 
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից:  

Արդյունքում ԲՊՀ-ի ֆինանսավորմամբ հրատարկվել է «Բանբեր» 
գիտական պարբերականի 4 հերթական համար, որոնք ներառում են 
65 գիտական հոդված և 1 ուսումնական ձեռնարկ: Հրատարակվել է 
նաև «Քաղաքագիտական հանդես» պարբերականի 3 հերթական 
համար (2-ը հայերեն և 1-ը անգլերեն), որոնք ներառում են 17 
գիտական հոդված:  

 
1. Հետբուհական կրթություն 

 
Բարձր որակավորմամբ կադրեր (դոկտորանտներ, ասպիրանտներ, հայցորդներ) 

պատրաստելու նպատակով ԲՊՀ-ն դեռևս 1963թ.-ից իրականացնում է հետբուհական կրթություն, 
որի արդյունավետության բարձրացումը ԲՊՀ-ի գիտահետազոտական գործունեության 
զարգացման ռազմավարության առանցքային ուղղություններից է: 
 
Դոկտորանտների, ասպիրանտների և հայցորդների վերաբերյալ տվյալները  

ԲՊՀ-ն իրականացնում է հետբուհական կրթություն 8 մասնագիտություններով՝ առկա և 
հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտների, հայցորդների և դոկտորանտների համար: Համաձայն 
սահմանված կարգի` ասպիրանտների և հայցորդների ուսուցումը կազմակերպվում է կրեդիտային 
համակարգով:  

2020-2021 ուստարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ ԲՊՀ-ում հետբուհական կրթություն 
ստացողների թիվը կազմել է 58 սովորող, այդ թվում՝ 
 1 դոկտորանտ, 
 7 առկա ուսուցմամբ ասպիրանտ, 
 15 հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ, 
 35 հայցորդ: 

2020-2021 ուստարվա դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ ԲՊՀ-ում հետբուհական կրթություն 
ստացող սովորողների թիվը կազմում է 49 սովորող, այդ թվում՝ 
 1 դոկտորանտ, 
 7 առկա ուսուցմամբ ասպիրանտ, 
 12 հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ, 
 29 հայցորդ:  

2020-2021 ուստարում ԲՊՀ է ընդունվել 3 առկա ասպիրանտ (ընդունելությունն 
իրականացվել է 2020 թվականի հուլիսին), ուսումնառությունն ավարտել է հեռակա ուսուցմամբ 3 
ասպիրանտ, 5 հայցորդ և 1 հայցորդ էլ ազատվել է իր դիմումի համաձայն։  

Այսպիսով, 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակում շարժը կազմում է 9 սովորող: 
 
Համեմատության համար ստորև բերված են նաև նախորդ 2 ուստարիների տվյալները։ 
2019-2020 ուստարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ ԲՊՀ-ում հետբուհական կրթություն 

ստացողների թիվը կազմել է 73 սովորող, այդ թվում՝  
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 1 դոկտորանտ, 
 4 առկա ուսուցմամբ ասպիրանտ, 
 23 հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտ, 
 45 հայցորդ:  

2019-2020 ուստարում ԲՊՀ ընդունվել է 3 առկա ուսուցմամբ ասպիրանտ, 4 հեռակա 
ուսուցմամբ ասպիրանտ, ձևակերպվել 4 հայցորդ, իսկ ուսումնառությունն ավարտել՝ հեռակա 
ուսուցմամբ 9 ասպիրանտ (որից մեկը թեզի պաշտպանությամբ) և 12 հայցորդ։ Բացի այդ, 2019-
2020 ուստարում ասպիրանտուրայից ազատվել է 3 հեռակա ասպիրանտ, 2 հայցորդ (իրենց 
դիմումների համաձայն)։ Այսպիսով, 2019-2020 ուսումնական տարվա ընթացքում հետբուհական 
կրթություն ստացողների շարժը կազմել է 15 սովորող: 

2018-2019 ուստարվա սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ ԲՊՀ-ում հետբուհական կրթություն 
ստացողների թիվը կազմել է 101 սովորող, այդ թվում ՝ 
 2 դոկտորանտ, 
 3 առկա ասպիրանտ, 
 27 հեռակա ասպիրանտ, 
 69 հայցորդ: 

2018-2019 ուստարում ԲՊՀ ընդունվել է 8 ասպիրանտ, և ձևակերպվել է 4 հայցորդ, 
ավարտել է 1 դոկտորանտ, 8 ասպիրանտ (2-ը՝ առկա և 6-ը՝ հեռակա ուսուցմամբ) և 25 հայցորդ։ 
Բացի այդ, 2018-2019 ուսումնական տարում ազատվել է 1 հեռակա ասպիրանտ (իր դիմումի 
համաձայն) և 4 հայցորդ (3-ը՝ իրենց դիմումների համաձայն, 1-ը՝ չատեստավորվելու պատճառով): 
Այսպիսով, 2018-2019 ուստարվա ընթացքում հետբուհական կրթություն ստացողների շարժը 
կազմել է 28 սովորող։ 

Տվյալների վերլուծության արդյունքում երևում է, որ վերջին 3 ուստարիների ընթացքում 
զգալիորեն նվազել է հետբուհական կրթություն ստացող սովորողների ընդհանուր թիվը, որը 
պայմանավորված է հիմնականում հայցորդների թվի նվազմամբ և նրանց կողմից ուսման վարձը 
վճարելու դժվարություններով: 2020-2021 ուստարվա սկզբին 2019-2020 ուստարվա սկզբի 
համեմատ հետբուհական կրթություն ստացողների թիվը նվազել է 15 սովորողով, իսկ  2018-2019 
ուստարվա սկզբին՝ 2019-2020 ուստարվա սկզբի համեմատ՝ 28 սովորողով:  

Հետբուհական կրթություն ստացող սովորողների վերաբերյալ 2018-2019, 2019-2020 և 
2020-2021 ուստարիների շարժը ներկայացված է Գծապատկեր 2.1-ում: 

 
Գծապատկեր 2.1. Հետբուհական կրթություն ստացողների թիվը  

2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ուստարիների սկզբում 
 

 
 

Որակավորման քննություն ընդունող հանձնաժողովները  
 
ԲՈԿ-ի 19.05.2020 թ.-ի N 86-Ա հրամանի համաձայն՝ ԲՊՀ-ում գործում են մասնագիտական 
առարկայական հետևյալ 8 հանձնաժողովները. 
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 Ժ.01.03 Ռուս գրականություն, 
 Ժ.01.07 Արտասահմանյան գրականություն, 
 Ժ.02.02 Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն,  
 Ժ.02.04 Սլավոնական լեզուներ, 
 Ժ.02.07 Ռոմանագերմանական լեզուներ (անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն), 
 ԺԳ.00.01 Մանկավարժության տեսություն և պատմություն, 
 ԺԳ.00.02 Դասավանդման և դաստիարկության մեթոդիկա, 
 ԻԳ.00.02 Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ: 
 
Թեկնածուական որակավորման քննությունների արդյունքները  
 
 2019-2020 ուստարում թեկնածուական որակավորման քննություն է հանձնել 7 սովորող, որից 

2-ը գարնանային քննաշրջանում (արձանագրվել է 2 «գերազանց» գնահատական), 5-ը՝ 
աշնանային քննաշրջանում, որից 3-ը հանձնել են երկուական քննություն, 2-ը՝ մեկական 
(արձանագրվել է 3 «գերազանց» և 5 «լավ» գնահատական):  

 2018-2019 ուստարում թեկնածուական որակավորման քննություն է հանձնել 18 սովորող (3-ը 
հանձնել են երկուական քննություն, 15-ը՝ մեկական), որի արդյունքում արձանագրվել են 9 
«գերազանց», 2 «լավ», 2 «բավարար» և 8 «ստուգված» գնահատականներ: 

 2017-2018 ուստարում թեկնածուական որակավորման քննություն է հանձնել 27 սովորող, որի 
արդյունքում արձանագրվել են 12 «գերազանց», 11 «լավ» և 4 «ստուգված» գնահատականներ:  

 
Ստորև՝ Գծապատկեր 2.2-ում, գրաֆիկորեն պատկերված են թեկնածուական 

որակավորման քննությունների արդյունքները վերջին 3 ուսումնական տարիներին: 
 

Գծապատկեր 2.2. Թեկնածուական որակավորման քննությունների արդյունքները վերջին 3 
ուստարիներին 

 

 

 
2019-2020 ուստարում որակավորման հանձնված քննություններից 50%-ը գնահատվել են 

«գերազանց», 2018-2019 ուստարում՝ 43%-ը, իսկ  2017-2018 ուստարում՝ 44%-ը:  
2020 թ.-ին վերակազմավորվել են թեկնածուական որակավորման քննությունների 

հանձնաժողովները և վերանայվել քննությունների հարցաշարերը:  
 

Թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություն  
 2019-2020 ուստարում հետբուհական կրթությունն ավարտել է 21 սովորող, թեկնածուական 

ատենախոսություն պաշտպանել է 3-ը: 
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 2018-2019 ուստարում հետբուհական կրթությունն ավարտել է 33 սովորող, ատենախոսություն 
պաշտպանել են 7-ը, որից 1-ը՝ դոկտորական և 6-ը՝ թեկնածուական:  

 2017-2018 ուստարում հետբուհական կրթությունն ավարտել է 19 սովորող, ատենախոսություն 
պաշտպանել են 11-ը, որից 3-ը՝ դոկտորական և 8-ը՝ թեկնածուական: 

Ստորև՝ Գծապատկեր 2.3-ում, գրաֆիկորեն պատկերված են դոկտորական և 
թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանությունների թիվը վերջին 3 ուստարիներին։ 

Գծապատկեր 2.3. Դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսություների 
պաշտպանությունների վերաբերյալ տվյալները  
(2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 ուստարիներ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Վերոբերյալ տվյալներից երևում է, որ վերջին 3 ուստարիներին դոկտորական և 
թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանությունների թիվը շարունակաբար նվազել է, 
ինչը պայմանավորված է հետևյալ գործոններով. 
 ԲՈԿ-ը վերակազմավորել է մասնագիտական խորհուրդների կազմերը և փակել խորհուրդների 

մի մասը և այդ գործընթացները տևել են բավականին երկար ժամանակ, 
  երկրում նկատվում է գիտահետազոտական աշխատանքեր կատարելու և գիտական 

աշխատող դառնալու նկատմամբ հետքրքրվածության շարունակական նվազման միտում, 
հատկապես՝ հումանիտար մասնագիտությունների ոլորտում, քանի որ աշխատանքի 
հնարավորությունները խիստ սահմանափակ են, իսկ աշխատավարձերը ցածր, 

 2020 թ.-ի իրադարձություններով՝ COVID-19 համավարակով և Արցախյան պատերազմով, 
պայմանավորված բուհերի մասնագիտական խորհուրդները երկար ժամանակ չեն գործել։  

Միևնույն ժամանակ, հարկ է նշել, որ ԲՊՀ-ի համար խիստ մտահոգիչ է այն փաստը, որ 
2020 թ.-ին նվազել է թե՛ հետբուհական կրթություն ստացողների, թե՛ ատենախոսություն 
պաշտպանողների թվաքանակը: Ավելին, վերջին 3 տարիներին նվազել է նաև ԲՊՀ-ում 
իրականացված նախնական պաշտպանությունների թիվը: Այսպես, 2019-2020 ուստարում 
իրականացվել է 5 թեկնածուական ատենախոսության նախապաշտպանություն, 2018-2019 
ուստարում՝  1 դոկտորական և 6 թեկնածուական ատենախոսության նախնապաշտպանություն և 
2017-2018 ուստարում՝ 2 դոկտորական ատենախոսության և 12 թեկնածուական 
ատենախոսության նախապաշտպանություն։ 

ԲՊՀ-ն 2020 թ.-ին նախաձեռնել է մի շարք քայլեր, որոնք ուղղված են 
գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման խթանմանը՝ ներդնելով նոր 
ընթացակարգեր և մեխանիզմներ: Մասնավորապես՝ 2020-2021 ուստարվանից նախատեսվում է 
ներդնել հավելավճարների տարբերակված համակարգ ՀՀ և արտասահմանյան գիտական 
հանդեսներում հրապարակումներ ունեցողների համար, արդիական գիտական թեմաների 
ֆինանսավորման ներբուհական մրցութային մեխանիզմ և այլն: 
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ԲՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից շնորհված գիտական կոչումներ  
2017-2020 թթ.-ին ԲՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից շնորհվել է դոցենտի 25 և պրոֆեսորի 

1 գիտական կոչում, որոնք հաստատվել են ԲՈԿ-ի կողմից: Ընդ որում, 2020 թ.-ին շնորհվել է 
դոցենտի 3 գիտական կոչում, 2019 թ.-ին՝ դոցենտի 4 գիտական կոչում, իսկ 2018 թ.-ին շնորհվել 
են պրոֆեսորի 1 և դոցենտի 10 գիտական կոչումներ (Գծապատկեր 2.6):  

 
Գծապատկեր 2.4. Շնորհված գիտական կոչումների թիվը, 2018-2020 թթ. 

 

 
 
 

3. ԲՊՀ-ի աշխատակիցների կողմից գիտահետազոտական, գիտամեթոդական և 
ուսումնամեթոդական աշխատանքների հրատարակում (վերջին 3 ուստարիների տվյալները) 

 
ԲՊՀ-ի գիտահետազոտական գործունեության գնահատման ցուցանիշներից է ազգային և 

միջազգային ամսագրերում ու ժողովածուներում հրատարակված գիտական աշխատանքների 
(հոդվածներ և այլն), ինչպես նաև մենագրությունների, ձեռնարկների, մեթոդական ուղեցույցների, 
դասագրքերի թիվը: Աղյուսակ 2.2-ում ներկայացված են 2018-2020 թթ.-ին ԲՊՀ-ի 
աշխատակիցների հրատարակումների մասին տվյալները։ 

 
Աղյուսակ 2.2. ԲՊՀ-ի աշխատակիցների կողմից հրատարակված գիտական և մեթոդական 

աշխատանքների թվաքանակը (2018-2020 թթ.) 
 

2020 թ. 2019 թ. 2018 թ 
175 գիտական հոդված 118 գիտական հոդված 188 գիտական հոդված

9 մենագրություն 2 մենագրություն 1 մենագրություն 

6 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ 8 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ 2 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

2 դասագիրք 2 դասագիրք 1 դասագիրք 

2 մեթոդական ուղեցույց 2 մեթոդական ուղեցույց 1 բառարան 

 6 ուսումնաօժանդակ նյութ
(1 աշխատանքային տետր, 9-12 
դասարանների համար 
նախատեսված 4 օլիմպիադայի 
նյութեր) 

 3 գրքի թարգմանություն 3 գրքի թարգմանություն

Ընդամենը՝ 194 հրապարակում Ընդամենը՝ 141 հրապարակում Ընդամենը՝ 206 հրապարակում
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Համեմատելով 2019 թ.-ին հրատարակված գիտական հոդվածների թիվը 2018 թ.-ին 
հրատարակվածների հետ՝ նկատելի է, որ դրանց թիվը զգալիորեն նվազել է, սակայն 2020 թ.-ին 
այդ բացը կրկին լրացվել է. հրատարակված հոդվածների թիվը 2019 թ.-ի համեմատ ավելացել է 
57-ով (Գծապատկեր 2.5):  

 
Գծապատկեր 2.5. ԲՊՀ-ի աշխատակիցների կողմից հրատարակված գիտական 

հոդվածների թվաքանակը՝ ըստ տարիների 

 
 

Միևնույն ժամանակ, 2020 թ.-ին զգալիորեն աճել է միջազգային՝ ներառյալ «Սկոպուս», 
շտեմարաններում ընդգրկված հանդեսներում հրապարակված հոդվածների թիվը: 2020 թ.-ին 
ԲՊՀ-ի աշխատակիցների կողմից «Սկոպուս» միջազգային շտեմարանում ընդգրկված 
ամսագրերում հրատարակվել է 9 գիտական հոդված: Նման ցուցանիշ ԲՊՀ-ում վերջին 5 
տարիների ընթացքում չի արձանագրվել (2019 թ.-ին՝ 4 հոդված, 2018 թ.-ին` 5 հոդված, 2017թ.-ին 
և 2016 թ.-ին՝ 0 հոդված)։ «Սկոպուս» միջազգային շտեմարանում ընդգրկված ամսագրերում 
վերջին 3 տարիներին ԲՊՀ-ի աշխատակիցների կողմից հրատարակվել է ընդհանուր թվով 18 
գիտական հոդված, որից 9-ը՝ 2020 թ.-ին:  

2020 թ.-ին հրատարակված գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների թվի 
համեմատությունը նախորդ երկու տարիների թվի հետ ցույց է տալիս, որ 2019 թ.-ին աճել էր 
ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, ուսումնաօժանդակ նյութերի և մենագրությունների թիվը՝ 
կազմելով 24 աշխատանք, իսկ 2020 թ.-ին 7-ով ավելացել է մենագրությունների թիվը 
(Գծապատկեր 2.6):  

 
Գծապատկեր 2.6. 2018-2020 թթ.-ին հրատարակված ուսումնամեթոդական, 

ուսումնաօժանդակ աշխատանքների, մենագրությունների թիվը 
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ԲՊՀ-ի աշխատակիցների կողմից 2020 թ.-ին հրատարակված հոդվածների և 
ուսումնամեթոդական, ուսումնաօժանդակ աշխատանքների, մենագրությունների ցանկը տրված է 
Հավելվածներ 2.1-ում և 2.2-ում: 

 

4. ԲՊՀ գիտահետազոտական գործունեության միջազգայնացում  
 
ԲՊՀ-ի ռազմավարական խնդիրներից է աշխատակազմի ակտիվ ներգրավվածությունը 

գիտության միջազգայնացման գործընթացներում, որն ուղղված է համալսարանի մարդկային 
ռեսուրսների արդյունավետ գործունեությունը խթանելուն և միջազգային մակարդակում նրանց 
մրցունակ դարձնելուն:  

 
ԲՊՀ-ի կողմից կազմակերպված միջազգային գիտաժողովներ, սեմինարներ, կոնֆերանսներ, 
կլոր սեղան-քննարկումներ, դասախոսություններ և գիտակրթական այլ միջոցառումներ  

ԲՊՀ-ի ամբիոններն ու ԳՈՒԿ-երը ակտիվ համագործակցում են այլ, այդ թվում՝ օտարերկյա 
բուհերի ամբիոնների հետ՝ կազմակերպելով տարաբնույթ գիտակրթական միջոցառումներ՝ 
միջազգային գիտաժողովներ, սեմինարներ, աշխատաժողովներ, կլոր սեղան-քննարկումներ, 
դասախոսություններ, գիտական բանավեճեր և այլն։ 

2020 թ.-ի ընթացքում ԲՊՀ-ն կազմակերպել է ընդհանուր թվով մոտ 30 գիտակրթական 
միջոցառում: Նախորդ տարվա համեմատ այս ցուցանիշը զգալիորեն նվազել է (2019 թ.-ին 
կազմակերպվել է մոտ 50 գիտակրթական միջոցառում): Կազմակերպված միջոցառումների թվի 
նվազումը (Գծապատկեր 2.7) պայմանավորված է COVID-19 համավարակի պատճառով երկրում 
հայտարարված արտակարգ դրությամբ, իսկ սեպտեմբերից նաև ռազմական դրությամբ։ Հարկ է 
նշել, որ համաճարակային իրավիճակը վերահսկելու ու հիվանդության տարածումը զսպելու 
նպատակով միջոցառումների մեծ մասն անցկացվել է հեռավար: 

 
Գծապատկեր 2.7. 2018-2020 թթ.-ին կազմակերպված գիտակրթական միջոցառումների թիվը 

 

 
 
ԲՊՀ-ի աշխատակիցների մասնակցությունը ՀՀ-ում և արտերկրում տեղի ունեցած 
գիտաժողովներին, կոնֆերանսներին, սեմինարներին, վերապատրաստումներին և 
գիտակրթական այլ միջոցառումներին 

2020 թ.-ին ԲՊՀ-ի աշխատակիցները մասնակցել են ավելի քան 100 գիտակրթական 
միջոցառման, որոնց հիմնական մասն անցկացվել է հեռավար:  

2020 թ.-ին ՀՀ-ում և արտերկրներում տեղի ունեցած միջոցառումներին ԲՊՀ-ի 
աշխատակիցների մասնակցությունը 2018-2019 թթ.-ի համեմատությամբ զգալիորեն նվազել է 
(Գծապատկեր 2.8), ինչը պայմանավորված է COVID-19 համավարակով և Արցախյան 
պատերազմով:  

0 10 20 30 40 50

2020թ.

2019թ.

2018թ.

30

50

40



58 

 
Գծապատկեր 2.8. 2018-2020 թթ.-ին ԲՊՀ-ի աշխատակիցների մասնակցությունը 

արտերկրում և ՀՀ-ում տեղի ունեցած գիտակրթական միջոցառումներին 

 

 
 

Այլ տվյալներ 
 
ԲՊՀ-ում գործում է 059 «Սլավոնական լեզուներ» մասնագիտական խորհուրդը, որն 

ընդգրկված է ԲՈԿ-ի կողմից հաստատված գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական 
խորհուրդների ցանկում: 2019 թ.-ին, ԲՈԿ-ի կողմից առաջադրվող պահանջների համաձայն, 
ԲՊՀ-ի կողմից վերանայվել և ԲՈԿ-ի կողմից վերահաստատվել է մասնագիտական խորհրդի նոր 
կազմը: 2020 թ.-ին խորհուրդը վերսկսել է իր գործունեությունը: Արդյունքում՝ մասնագիտական 
խորհրդում պաշտպանվել է մեկ թեկնածուական ատենախոսություն՝ Ժ.02.04 «Սլավոնական 
լեզուներ» մասնագիտությամբ, մեկ թեկնածու էլ աշխատանքը ներկայացրել է մասնագիտական 
խորհրդին, որը դեռևս քննարկման փուլում է: 

ԲՊՀ-ն ունի 3 գիտական պարբերական հանդես, որոնք 2020 թ.-ին վերընդգրկվել են ԲՈԿ-ի 
կողմից հաստատված հանդեսների ցանկում: Դրանք են՝  

 «Բանբեր» գիտական պարբերականը, 
 Քաղաքագիտական հանդեսը, 
 «Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրները» միջազգային ամենամյա գրական 

հանդեսը: 
2020 թ.-ին հրատարակվել է «Բանբեր» գիտական պարբերականի 4 հերթական համար, 

«Քաղաքագիտական հանդես» պարբերականի 3 հերթական համար (2-ը հայերեն և 1-ը 
անգլերեն) և «Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրները» միջազգային ամենամյա 
գրական հանդեսի 1 հերթական համար: 

ԲՊՀ-ի աշխատակիցների կողմից գիտահետազոտական աշխատանքների հրատարակումը 
խթանելու նպատակով «Բանբեր» գիտական պարբերականի 2019 թ.-ին և 2020 թ.-ին 
հրատարկված բոլոր 8 համարները տպագրվել են ԲՊՀ-ի ֆինանսական միջոցներով՝ ի 
տարբերություն նախորդ տարիների, երբ հոդվածի տպագրման ֆինանսավորումն 
իրականացվում էր հեղինակի կողմից: 

2020 թ.-ին ԲՊՀ-ի միջոցներով հրատարակվել է նաև «A Guide to Critical Thinking» 
ուսումնական ձեռնարկը, իսկ Գիտության կոմիտեի կողմից հատկացված միջոցներով՝ 
«Հայագիտությունը Մոնղոլիայում» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն: 

Գիտական խորհրդի կողմից հաստատված «Բանբեր» գիտական պարբերականի 
հրատարակման կանոնակարգը և «Բանբեր» գիտական պարբերականում գիտական հոդվածներ 
հրատարակելու պահանջները համապատասխանեցված են միջազգային գիտական 
ամսագրերում հոդվածներ հրատարակելու պահանջներին: 
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Գիտական հոդվածների որակի բարելավման նպատակով մշակվել է գրախոսի կարծիքի 
ձևանմուշը, իսկ դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների թեմաները հստակ ու 
գիտականորեն հիմնավորված ձևակերպելու նպատակով ստեղծվել է գիտամեթոդական 
խորհուրդ և մշակվել խորհրդի աշխատանքի ընթացակարգը: 
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III. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄ 
 
Հաշվետու ժամանակահատվածում արտաքին կապերի ամրապնդման ու 

միջազգայնացման ուղղությամբ ԲՊՀ-ի գործունեությունը բխել է 2019-2023 թթ.-ի զարգացման 
ռազմավարական ծրագրի և գործողությունների պլանի 7-րդ բաժնում (Արտաքին կապեր և 
միջազգային համագործակցություն) նախանշված ռազմավարական խնդիրներից և 
համապատասխան գործողություններից, որոնց ուղղությամբ կատարված աշխատանքների 
արդյունքները հակիրճ ներկայացված են Աղյուսակ 3.1 -ում: 

 
Աղյուսակ 3.1. 2019-2023 թթ.-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի և գործողությունների 
պլանի 7-րդ բաժնում (Արտաքին կապեր և միջազգային համագործակցություն) նախանշված 

ռազմավարական խնդիրները, գործողությունները և դրանց իրականացման 2020 թ.-ի 
արդյունքները 

ԲԱԺԻՆ 7. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
Խնդիր 1. Ապահովել և ընդլայնել միջազգային բարձրագույն կրթական տարածքներին ԲՊՀ-ի

ինտեգրման գործընթացները 
Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ
7.1.1. Ուսումնասիրել բուհերի
միջազգայնացման գործընթացների 
համաշխարհային փորձը, կատարել 
համեմատական վերլուծություն և 
ներկայացնել առաջարկների փաթեթ։ 

Մշակվել են միջազգայնացման գործընթացների հենանշման
(բենչմարքինգի) չափանիշները։ COVID-19 համավարակով և 
ռազմական դրությամբ պայմանավորված բուհերի 
միջազգայնացման գործընթացների համաշխարհային փորձի 
ուսումնասիրման ուղղությամբ հետագա աշխատանքներն 
իրականացվել են վեբ-կայքերում առկա տեղեկատվության 
ուսումնասիրության, առցանց քննարկումների և 
սեմինարների միջոցով։  

7.1.2. Մշակել միջազգայնացման
ռազմավարություն և կատարել 
գործընթացների տարեկան 
մշտադիտարկում: 

Միջազգայնացման ռազմավարությունը մշակվել և ներառվել
է ԲՊՀ-ի 2019-2023 թթ.-ի ռազմավարական զարգացման 
ծրագրում և գործողությունների պլանում 2019 թ.-ին: 
Նախանշված գործողությունները գնահատելու նպատակով 
իրականացվել է միջազգայնացման գործընթացների 
մշտադիտարկում, և պարբերաբար անց են կացվել 
ֆակուլտետային հանդիպումներ՝ քննարկելու ընթացիկ 
իրավիճակն ու միջազգային ծրագրերում ԲՊՀ-ի 
ներգրավվածության ընդլայնման հարցերը և վեր հանելու 
առկա խնդիրները։ Մշտադիտարկման արդյունքները 
կամփոփվեն և կներկայացվեն առաջարկությունների 
փաթեթով 2021 թ.-ին: 

7.1.3. Ընդլայնել եվրոպական, ասիական, 
ամերիկյան, ԱՊՀ և այլ 
տարածաշրջանների բարձրագույն 
կրթության տարածքներին ԲՊՀ-
ինտեգրման գործընթացների և 
համագործակցության շրջանակները։ 

2020 թ.-ին կնքվել են համագործակցության 24 նոր
պայմանագիր, համաձայնագիր և փոխըմբռնման հուշագիր, 
որոնք նպաստել են եվրոպական, ասիական և ԱՊՀ  
տարածաշրջանների բուհերի հետ ԲՊՀ-ի 
համագործակցության շրջանակների ընդլայնմանը 
(Հավելված 3.1)։ 

7.1.4. Ակտիվացնել գործող ներպետական
և միջազգային ցանցային 
համագործակցության և անդամակցության 
շրջանակներում ԲՊՀ-ի կողմից տարվող 
աշխատանքները, մասնավորապես՝ ԱՊՀ 
ցանցային համալսարանի, Սևծովյան 
համալսարանների ասոցիացիայի, 
Մանկավարժական համալսարանների 
եվրասիական ասոցիացիայի, Ֆրանկոֆոն 
համալսարանների ասոցիացիայի, 

ԲՊՀ-ն շարունակել է գործակցությունը տասնյակից ավել
տարբեր կառույցների հետ՝ ներպետական և միջազգային 
ցանցային համագործակցության և անդամակցության 
շրջանակներում։ 2020 թ.-ին շարունակվել է առավել սերտ 
համագործակցությունը ԱՊՀ ցանցային համալսարանի, 
Ֆրանկոֆոն համալսարանների ասոցացիայի (ՖՀԱ), 
Հայաստանի էլեկտրոնային գրադարանների կոնսորցիումի 
հետ: 
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Չինարեն դասավանդողների եվրասիական
ասոցիացիայի, Եվրոպական լեզվական 
խորհրդի, Հայաստանի էլեկտրոնային 
գրադարանների կոնսորցիումի և այլ 
կազմակերպությունների հետ տարվող 
աշխատանքները։ 
7.1.5. Կատարելագործել ԲՊՀ-ի ցանցային
համագործակցության կառուցակարգերը՝ 
ներգրավվելով միջազգային ու 
տարածաշրջանային գիտակրթական, 
բուհական նոր ցանցերում և 
կառույցներում: 

Ցանցային համագործակցության զարգացման նպատակով
իրականացվել են ԲՊՀ-ի տեխնիկական ռեսուրսների 
համալրմանն ու բովանդակային բարեփոխումներին ուղղված 
աշխատանքներ։  

Խնդիր 2. 
 

Ընդլայնել և բազմազանեցնել ԲՊՀ-ի համագործակցության շրջանակները
արտասահմանյան բուհերի և միջազգային կառույցների հետ՝ կիրառելով 
համագործակցության տարբեր ձևաչափեր 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ
7.2.1. Հետամուտ լինել ԲՊՀ-ի կողմից
կնքված առկա hամագործակցության 
պայմանագրերով ստանձնած երկկողմանի 
պարտավորությունների՝ ժամանակին և 
պատշաճ իրականացմանը՝ կատարելով 
դրանց պարբերական գնահատումներ։ 

ԲՊՀ-ն հետևողականորեն և ժամանակին կատարել է
հիմնական գործընկեր բուհերի և միջազգային կառույցների 
հետ համագործակցային պայմանագրերով և 
համաձայնագրերով ստանձած իր պարտավորությունները, 
որոնց ժամկետներն ըստ անհրաժեշտության վերանայվել են։  

7.2.2. Կնքել համագործակցության նոր
պայմանագրեր օտարերկյա բուհերի 
գիտահետազոտական կենտրոնների և 
միջազգային կառույցների հետ ԲՊՀ-ի 
գերակա ուղղություններով՝ հատկապես 
կարևորելով համատեղ ՄԿԾ-ների 
իրականացումը, կրկնակի կամ համատեղ 
որակավորումների շնորհումը, 
սովորողների և ՊԴ կազմի փոխանակումն 
ու շարժունությունը, գիտահետազոտական 
աշխատանքների ու գիտակրթական 
միջոցառումների համատեղ 
իրականացումը։ 

Վերակնքվել են ԲՊՀ-ի համագործակցության մի շարք
պայմանագրեր ու համաձայնագրեր և կնքվել նորերը։ 
Մասնավորապես՝  
 վերակնքվել է Ռուսաստանի Ժողովուրդների 

բարեկամության համալսարանի և ԲՊՀ-ի միջև կնքված 
նհամաձայնագիրը, որը թույլ է տալիս իրագործել 
մագիստրոսական համատեղ կրթական ծրագիր «Տուրիզմ» 
մասնագիտությամբ, 

 ԵՄ-ի «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային 
շարժունության միջբուհական նոր համաձայնագրեր են 
կնքվել Ֆրանսիայի Լիլ, Իսպանիայի Ալմերիայի, 
Ավստրիայի Զալցբուրգի, Բելգիայի Վիվես 
համալսարանների հետ, 

 համագործակցության նոր պայմանագրեր են կնքվել 
Ուրուգվայի Հանրապետության համալսարանի, 
Ակադեմիական փոխանակման լեհական ազգային 
գործակալության, Կրթության և միջազգային 
գործունեության զարգացման կենտրոնի, Պերուջայի 
օտարերկրացիների համալսարանի, Պեկինի օտարերկրյա 
ուսումնասիրությունների համալսարանի և ՀՀ-ում Իրանի 
Իսլամական Հանրապետության դեսպանության Մշակույթի 
կենտրոնի հետ։ (Հավելված 3.1) 

7.2.3. Շարունակել և ընդլայնել
համագործակցությունը տարբեր երկրների 
դեսպանությունների, 
ներկայացուցչությունների և 
կազմակերպությունների հետ՝ 
համապատասխան լեզուների ուսուցման 
արդյունավետությունը բարելավելու, նոր 
ՄԿԾ-ներ ներդնելու նպատակով, կիրառել 
համագործակցության տարբեր ձևաչափեր՝ 
ներառյալ համապատասխան երկրներից 
մասնագետների հրավիրում, 

2020 թ.-ի ընթացքում, պայմանավորված Հայաստանում
COVID-19 համավարակով և ռազմական դրությամբ, 
օտարերկրյա դեսպանությունների ներկայացուցիչների 
այցերը ԲՊՀ եղել են սահմանափակ։ Չնայած դրան՝ 
համալսարանը հյուրընկալել է ՀՀ-ում Ռուսաստանի 
Դաշնության դեսպանորդին, Երևանում գիտության և 
մշակույթի ռուսական կենտրոնի տնօրենին, ՀՀ-ում 
Ֆրանսիայի դեսպանության Մշակույթի և 
համագործակցության հարցերով խորհրդականին, ՀՀ-ում 
Իրանի դեսպանության մշակույթի խորհրդականին, ՀՀ-ում 
Արգենտինայի դեսպանության Գործերի ժամանկավոր 
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գրականության, սարքավորումների և այլ
ռեսուրսների ստացում, համատեղ 
միջոցառումների կազմակերպում և 
գիտաուսումնական նոր կենտրոնների 
ստեղծում։ 

հավատարմատարին, Իսրայելում ՀՀ-ի արտակարգ և լիազոր
դեսպանին և պատվավոր հյուպատոսին, ՀՀ-ում Ուրուգվայի 
հյուպատոսի կնոջը։ Այցերի ընթացքում քննարկվել են 
համագործակցության ընդայլնմանը վերաբերող հարցեր, 
կազմակվերպել են դասախոսություններ։  

7.2.4. Ուսումնասիրել արտասահմանյան, 
միջազգային դոնոր և դրամաշնորհատու 
կազմակերպությունների հետ 
համագործակցության 
հնարավորությունները, մշակել և 
ներկայացնել ծրագրեր՝ հնարավոր 
ֆինանսավորում ստանալու նպատակով։ 

2020 թ.-ին միջազգային դոնոր և դրամաշնորհատու
կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող նոր 
ծրագրերը եղել են սահմանափակ՝ պայմանավորված 
աշխարհում COVID-19 համավարակի տարածմամբ ողջ 
աշխարհում։  

Այնուամենայնիվ, մշակվել, Բրիտանական խորհրդի 
ֆինանսավորմանն է ներկայացվել և հաստատվել 
«Ստեղծարար միտք» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող 
«Բարձրագույն կրթության ձեռներեցության» ծրագրի 3-րդ 
տարվա առաջարկը։ Հաստատվել է նաև ԵՄ-ի «էրազմուս+» 
ծրագրի «Կարողությունների զարգացումը բարձրագույն 
կրթության ոլորտում» գործողությունների շրջանակներում 
իրականացվող 1 նոր ծրագիր («ՔՆՆԵՔԹ»): Այդ 2 ծրագրի 
իրականացումը կսկսվի 2021 թ.-ին։  

2020 թ.-ին սկսվել է ԵՄ-ի «էրազմուս+» ծրագրի «Ժան 
Մոնե մոդուլ» գործողության 1 («ՔՈՄՓԱՍՍ») և 
«Կարողությունների զարգացումը բարձրագույն կրթության 
ոլորտում» գործողության 2 նոր ծրագրի («ԱՐՄԴՈԿՏ», 
«ՖԼԵՔՍՎԲԼ») իրականացումը։   

Բացի այդ, դրամաշնորհ է ստացվել «Թագավոր Սեջոնգ 
ինստիտուտ» հիմնադրամից՝ ԲՊՀ-ում Սեջոնգ դպրոցի 
ստեղծման համար։ 

Շարունակվել է նախորդ տարիներին մեկնարկած 6 
դրամաշնորհային ծրագրի իրականացումը։ 

7.2.5. Հզորացնել ԲՊՀ Կոնֆուցիուսի
ինստիտուտը, բարելավել պայմանները և 
ընդարձակել գործունեության 
շրջանակները՝ չինարենի ու չինական 
մշակույթի և չինագիտության ուսուցման, 
այդ ուղղություններով մասնագետների 
պատրաստման, գիտակրթական, 
մշակութային և այլ միջոցառումների 
կազմակերպման և այլ ուղղություններով, 
ընդլայնել համագործակցությունը 
Չինաստանի ԿԳՆ-ին առընթեր «Չինարեն 
լեզվի տարածման» գլխամասային 
գրասենյակի (Հանբան) հետ: 

COVID-19 համավարակով պայմանվորված՝ 2020 թ.-ին
Կոնֆուցիուսի ինստիտուտը կրճատել է իր տարեկան պլանով 
նախատեսված ծրագրերը և իրականացրել հիմնականում այն 
ծրագերը, որոնք հնարավոր էր իրագործել առցանց 
ձևաչափով (չինարենի ուսուցում, ուսուցիչների 
վերապատրաստում, մրցույթների կազմակերպում և այլն): 
 

7.2.6. Ընդլայնել Ֆրանկոֆոնիայի
միջազգային կազմակերպության ու 
Ֆրանկոֆոն համալսարանների 
ասոցիացիայի հետ համագործակցության 
շրջանակները՝ մեծացնելով 
կրթագիտական, մշակութային և այլ 
ծրագրերի թիվը և դրանց համար 
հատկացվող ֆինանսավորման 
ծավալները։ 
7.2.6.1. Ակտիվացնել ու բազմազանեցնել 
ԲՊՀ Ֆրանկոֆոն հետազոտությունների 
միջհամալսարանական ակադեմիական 
նվաճումների (ՖՀՄԱՆ) կենտրոնի 
գործունեությունը: 

Չնայած COVID-19 համավարակի, ԲՊՀ-ի կազմում գործող
Ֆրանկոֆոն հետազոտությունների միջհամալսարանական 
ակադեմիական նվաճումների կենտրոնն ակտիվորեն 
համագործակցել է ՖՀԱ-ի հետ, որի շրջանակներում ԲՊՀ-ի 
ֆրանսերենի դասախոսներն ու ուսանողները մասնակցել են 
առցանց դասախոսությունների, գիտակրթական ու 
մշակութային մի շարք միջոցառումների: 

ՖՀԱ-ի հետ համագործակցության շրջանակում ԲՊՀ-ի 
մեկ ուսանողուհի մասնակցել է մասնագիտական 
պրակտիկայի չորսամսյա առցանց դասընթացների, իսկ մեկ 
այլ ուսանողուհի 2021 թ.-ի հունվարին կմեկնի Ֆրանսիայի 
Վալլանս քաղաք՝ «Ռադիո Ա» հայկական ռադիոյում 
մասնագիտական պրակտիկա անցնելու համար։  

Կնքվել է համագործակցության նոր պայմանագիր 
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Ֆրանկոֆոնիայի համալսարանական գործակալության հետ, 
որի շրջանակում նախատեսվում է ԲՊՀ-ի ֆրանսերենի 
դասախոսների համար անցկացնել «Կրթական 
նորարարությունների խթանում տեղեկատվական և 
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ» թեմայով 
վերապատրաստում։ 

Ֆրանկոֆոն հետազոտությունների 
միջհամալսարանական ակադեմիական նվաճումների 
կենտրոնը նոր գործընկերություն է սկսել Ֆրանսիայի 
Ակադեմիական արմավենիների շքանշանակիրների 
ասոցիացիայի հետ, որն իրականացնում է բարեգործական 
ծրագրեր աշխարհի հայտնի համալսարանների հետ:  

7.2.7. Մշակել և ԲՊՀ-ի
ստորաբաժանումներին տրամադրել 
տեղեկատվական և խորհրդատվական 
աջակցության փաթեթ՝ դրամաշնորհների 
հանրապետական և միջազգային 
աղբյուրների որոնման ու ծրագրային 
առաջարկների մշակման համար։ 

ԲՊՀ-ի ստորաբաժանումներին, ըստ անհրաժեշտության,
տրվել է աջակցություն և խորհրդատվություն՝ գործընկեր 
բուհերի հետ նոր կապեր ստեղծելու, դրամաշնորհային 
ծրագրերի դիմելու և դրանք իրականացնելու հարցերով:  

Խնդիր 3. Խթանել սովորողների և աշխատակազմի անարգել շարժունությունը՝ ներդնելով
շարժունության ճկուն մեխանիզմներ և բազմազանեցնելով դրանց ուղիները 

Նախատեսված 
գործողություններ 

Իրականացված գործողությունների արդյունքներ

7.3.1. Խթանել և ակտիվացնել ԲՊՀ-
ի ակտիվ մասնակցությունը 
միջազգային, այդ թվում՝ ԵԲԿՏ-ի և 
ԱՊՀ-ի բարձրագույն կրթական 
տարածքների միջբուհական 
համագործակցության, 
շարժունության, 
գիտահետազոտական և այլ 
ծրագրերին, օրինակ՝ («Էրազմուս+», 
«Ժան Մոնե», Հորիզոն 2020 և այլն)։ 

2020 թ.-ին հաջողությամբ շարունակվել է 2017-2019 թթ.-ին
մեկնարկած միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերի 
իրագործումը: Ընդհանուր առմամբ ներկայումս իրականացվում է 
միջազգային 11 ծրագիր, որից 3-ի իրագործումը սկսվել է 2020 թ.-
ին: Եվս 2 ծրագիր հաստատվել են 2020 թ.-ին և նրանց 
իրականացումը կսկսվի 2021 թ.-ին:  

7.3.2. Խթանել ԲՊՀ աշխատակազմի 
մասնակցությունը արտերկրում 
կազմակերպվող գիտաժողովներին, 
սեմինարներին, 
վերապատրաստման 
դասընթացներին, շարժունության 
ծրագրերին: 

COVID-19 համավարակի տարածման հետևանքով ողջ աշխարհում
ժամանակավորապես սահմանափակվել են միջազգային 
շարժունության ծրագրերը։ Արդյունքում, ԲՊՀ-ի վարչական 
աշխատողները և դասախոսները 2020 թ.-ին չեն մասնակցել 
շարժունության ծրագրերի։ Սակայն, մի քանի  վարչական 
աշխատակից և դասախոս մասնակցել են արտերկրներում 
կազմակերպված միջազգային միջոցառումների։ 

7.3.3. Օժանդակել սովորողների 
մասնակցությունը փոխանակման և 
շարժունության ծրագրերին, 
արտասահմանյան պրակտիկաներին 
և ամառային դպրոցներին։ 

COVID-19 համավարակով պայմանավորված աշխարհում խիստ
սահմանափակ են եղել նաև ուսանողական շարժունության և 
փոխանակման ծրագրերը։ Այնուհանդերձ, ԲՊՀ-ի 16 ուսանող 
մասնակցել է տարբեր շարժունության ծրագրերի, որից 13-ը՝ ԵՄ-ի 
«Էրազմուս+» կրեդիտային շարժունության միջազգային 
ծրագրերին:  

7.3.4. Մշակել ու ներկայացնել 
ծրագրային նոր առաջարկներ՝ 
ուղղված սովորողների և 
աշխատակազմի ազգային ու 
միջազգային շարժունությանը: 

Մշակվել և ԵՄ-ի «Էրազմուս+» ծրագրի ֆինանսավորմանն են
ներկայացվել կրեդիտային շարժունության նոր առաջարկներ 
հետևյալ համալսարանների հետ. 
 Իսպանիայի Ալմերիայի համալսարան, 
 Ֆրանսիայի Լիլ համալսարան,  
 Գերմանիայի Սաարլենդի համալսարան 
 Ավստրիայի Զալցբուրգի համալսարան։ 
 Բելգիայի Վիվես կիրառական գիտությունների համալսարան։ 
Վերոնշյալ բոլոր ծրագրերը հաստատվել են։  
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7.3.5. Փոխանակման ծրագրերում 
ներգրավված սովորողների համար 
կատարելագործել և դյուրացնել 
ուսումնառության արդյունքների 
ճանաչման, ակադեմիական 
կրեդիտների հաշվարկման ու 
փոխանցման գործընթացները: 

Միջազգային փորձի ուսումնասիրության և առկա փորձառության
հիման վրա վերամշակվել է ԲՊՀ-ի շարժունության կանոնակարգի 
նախագիծը՝ ուղղված շարժունության ծրագրերին մասնակցության 
գործընթացի և պայմանների կանոնակարգմանը։ Այն ներկայումս 
գտնվում է քննարկման փուլում: 

7.3.6. Իրականացնել միջազգային 
շարժունության 
հնարավորությունների 
ֆինանսավորման աղբյուրների 
վերաբերյալ տեղեկատվության 
տարածման ակտիվ 
քաղաքականություն՝ ԲՊՀ-ի 
սովորողների և աշխատակազմի 
լիարժեք տեղեկացվածությունն 
ապահովելու համար, ԲՊՀ-ի կայքի 
հատուկ բաժնում և ֆեյսբուքյան 
էջում զետեղել շարժունության 
հնարավորությունների և 
ֆինանսավորման աղբյուրների 
վերաբերյալ տեղեկատվություն։ 

ԲՊՀ-ի կայքի «Շարժունության ծրագրեր» ու
«Հայտարարություններ» էջերի, ֆեյսբուքյան էջի, ինչպես նաև 
գործընկերներին և ուսանողներին հասցեագրված ուղիղ 
էլեկտրոնային նամակագրության միջոցով կանոնավոր կերպով 
կատարվել է միջազգային համագործակցության և փոխանակման 
գործող ծրագրերի, միջազգային շարժունության 
հնարավորությունների մասին լիարժեք իրազեկում։ Նաև տրվել է 
թարմ տեղեկատվություն մշակութային բազմազան 
իրադարձությունների, այցելությունների, գիտաժողովների և 
սեմինաների մասին: Տեղեկատվությունը տարածվել է նաև 
Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության (ԱԿՄՀ) 
վարչության, Կարիերայի կենտրոնի, ուսանողական խորհրդի 
ֆեյսբուքյան էջերով։  

Տեղեկատվության հասանելիությունը բարելավելու նպատակով 
ԱԿՄՀ վարչությունը ստեղծել է նաև Տելեգրամ և Ինստագրամ 
ալիքներ, որոնց միջոցով տարածում է ԲՊՀ-ի միջազգային 
գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Հաճախ, 
տեղեկատվության թիրախավորումը ավելի ճշգրիտ և լայն 
շրջանակներին հասանելի դարձնելու նպատակով ԱԿՄՀ 
վարչությունն իրականացնում է տեղեկատվության տարածում 
սոցկայքերի վճարովի գովազդների միջոցով:  

Խնդիր 4. Ապահովել կրթական, գիտական և հետազոտական ոլորտների միջազգայնացումը

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ 
7.4.1. Օտարերկրյա գործընկեր 
համալսարանների և 
կազմակերպությունների հետ 
պայմանագրերի շրջանակներում 
մշակել և իրականացնել 
հետազոտական ծրագրեր, 
գիտաժողովներ և հրատարակել 
գիտական ժողովածուներ: 

Շարունակվել է օտարերկրյա գործընկեր համալսարանների և
կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը։ 
Մասնավորապես՝ Մոսկվայի քաղաքային պետական 
համալսարանի հետ մշակվել են հետևյալ հետազոտական 
ծրագրերը և ներկայացվել արտաքին ֆինանսավորման.  
 Ուսումնական գործընթացի վերլուծությունն որպես գործիք՝ 

Հայաստանի և Ռուսաստանի բուհերում դասավանդման և 
ուսումնառության որակը բարձրացնելու նպատակով, 

 Բազմամշակութային զարգացման միջավայրի ձևավորումը 
բարձրագույն կրթության թվայնացման պայմաններում, 

 Հայաստանի բուհերում կրթական գործընթացների թվայնացման 
համատեքստում ռուսերենի` որպես օտար լեզվի, ուսուցչի 
վերապատրաստման մուլտիմեդիա աջակցության մշակում։  

COVID-19 համավարակով և ռազմական դրությամբ 
պայմանավորված կրճատվել է 2020 թ.-ին կազմակերպված 
գիտաժողովների թիվը. իրականացվել են «Հայագիտությունը 
Մոնղոլիայում», Ս. Օժեգովի ծննդյան 120-ամյակին նվիրված 
միջազգային գիտաժողովները։ 

7.4.2. Մշակել և ներդնել նոր ՄԿԾ-
ներ (ռուսերեն և անգլերեն) օտար 
լեզուներով՝ օտարերկրյա 
սովորողներ ներգրավելու 
նպատակով։ 

Մեկնարկել են «Կովկասագիտություն» և «Միջազգային
հարաբերություններ և դիվանագիտություն» նոր ՄԿԾ-ների 
մշակման աշխատանքները։ Նշված ՄԿԾ-ներում նախատեսվում է 
անգլերենով մոդուլների դասավանդում, որը կխթանի օտարերկրյա 
ուսանողների ներգրավումը։ 
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7.4.3. Վերամշակել գործող ՄԿԾ-
ների կառուցվածքը՝ ներդնելով 
«շարժունության պատուհանների» 
հնարավորություններ: 
 

Իրականացվել է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության գիտության կոմիտեի
կողմից ֆինանսավորվող «ՀՀ բարձրագույն կրթական 
հաստատություններում մոդուլային ուսուցման, դասավանդման նոր 
մեթոդների ներդրման և ուսանողակենտրոն ուսուցման ընդլայնման 
հնարավորությունները» ծրագիրը, որի շրջանակներում 
ուսումնասիրվել են ԲՊՀ-ի ՄԿԾ-ները մոդուլային հենքով 
վերակառուցելու հնարավորությունները և մոդուլային ուսուցման 
առավելություններն ուսանողների համար, ներառյալ՝ 
«շարժունության պատուհաններ» ստեղծելու հնարավորությունները։ 

7.4.4. Կազմակերպել միջազգային 
գիտաժողովներ՝ ոլորտի հայտնի 
մասնագետների ներգրավմամբ և 
մասնակցել ներկայացուցչական 
կազմ ունեցող միջազգային 
գիտաժողովների: 

ԱԿՄՀ վարչությունն ու Հայագիտության ամբիոնը համատեղ
կազմակերպել են «Հայագիտությունը Մոնղոլիայում» խորագրով 
գիտաժողովը, որին առցանց մասնակցել են Մոնղոլիայի ազգային 
համալսարանի պրոֆեսոր Դաշդոնդոգ Բայարասխանը և Քեմբրիջի 
համալսարանի պրոֆեսոր Քեթրին Հոթքսոնը։  

ԲՊՀ-ի գրադարանը կազմակերպել է «Բրյուսովյան 
ընթերցումներ-2020» գիտաժողովը (փոքրաթիվ մասնակիցներով 
աշխատաժողովների ձևաչափով)՝ նվիրված համալսարանի 
հիմնադրման 85-ամյակին և Վ. Բրյուսովի ծննդյան 147-ամյակին: 

7.4.5. Մշակել և կիրառել 
միջազգային համագործակցությամբ 
մագիստրոսական թեզերի և 
ատենախոսությունների համատեղ 
ղեկավարման և 
աստիճանաշնորհման 
մեխանիզմներ, ավելացնել 
համաղեկավարմամբ 
մագիստրոսական թեզերի և 
ատենախոսությունների թիվը: 

Շարունակվել է երկկողմ համագործակցությունը Գերմանիայի
Հալլեի Վիթենբերգի Մարտին Լյութեր համալսարանի հետ, որի 
շրջանակներում իրականացվում է ատենախոսությունների 
համատեղ ղեկավարում և աստիճանաշնորհում։ Համատեղ 
մագիստրոսական ծրագրի շրջանակում 2019 թ.-ին Հալլեի 
համալսարան է ընդունվել ԲՊՀ-ի մեկ ուսանող։  

ԲՊՀ-ի և Փարիզի Սորբոն-4 համալսարանի միջև կնքված 
համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում շարունակվել 
է համատեղ որակավորումների շնորհման ծրագրի իրականացումը՝ 
«Համեմատական գրականություն» և «Հրատարակչական գործ» 
կրթական ծրագրերով, որոնցով 2020-2021 ուստարում Փարիզ-
Սորբոն 4 համալսարանում սկսել են իրենց ուսումը ԲՊՀ-ի 
մագիստրատուրայի 2 ուսանող և շարունակել՝ 1 ուսանող։  

2020-2021 ուստարում մեկնարկել է Չինաստանի Դալիանի 
օտար լեզուների համալսարանի հետ համատեղ իրականացվող 
«Մասնագիտական մանկավարժություն» մասնագիտության 
«Չինարեն լեզու և գրականություն»  մագիստրոսական ծրագիրը, 
որով ԲՊՀ են ընդունվել են 2 ուսանող։ 

2020-2021 ուստարում 1 ուսանող ընդգրկվել է  Ռուսաստանի 
Ժողովուրդների բարեկամության համալսարանի հետ 
իրականացվող «Տուրիզմ» համատեղ մագիստրոսական ծրագրում: 

7.4.6. Ընդլայնել ԲՊՀ-ի ամբիոնների 
և գիտաուսումնական կենտրոնների 
հորիզոնական համագործակցային 
կապերը արտասահմանյան բուհերի 
համապատասխան 
ստորաբաժանումների հետ՝ 
համատեղ հետազոտությունների 
իրականացման և շարժունության 
ծրագրերի ավելացման նպատակով: 
 

ԲՊՀ-ի Միջգիտակարգային հետազոտությունների կենտրոնը
(ՄՀԿ) և ԱԿՄՀ վարչությունը համատեղ ծավալել են օտարերկրյա 
գործընկերների հետ համագործակցության ընդլայնմանն ուղղված 
գործունեություն։ Մասնավորապես՝ ՄՀԿ-ն Գերմանիայի Հալլեի 
Մարտին Լյութեր համալսարանի հետ իրականացրել է 
«Սահմանադրական փոփոխությունները Հայաստանում» ծրագիրը, 
որի շրջանակում ՄՀԿ-ի ղեկավար Աննա Խվորոստյանկինան և 
Հալլեի համալսարանի դոկտորանտ Յոնաս Ռոդելը 2021 թ.-ին 
կիրականացնեն «Սահմանադրական տեսության հիմնախնդիրներ» 
խորագրով համատեղ սեմինարը՝ Հալլեի համալսարանի 
ուսանողների համար:  

Համագործակցության նոր նախաձեռնությունների 
շրջանակներում ՄՀԿ-ն 2020 թ.-ին հյուրընկալել է նաև 
Գերմանիայի Բեռլինի ազատ համալսարանի մագիստրոս Թոմաս 
Բարեթին, ով իրականացնում է հետազոտական աշխատանք՝ 
ուսումնասիրելով կոռուպցիայի դեմ պայքարի, 
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ապակենտրոնացման և օրենքի գերակայության խնդիրները
Ուկրաինայում, Վրաստանում և Հայաստանում։  

7.4.8. Ապահովել միջազգային 
լեզվական քննությունների 
շարունակական կազմակերպումը և 
ընդլայնել գործող ցանկը՝ նոր 
քննությունների կազմակերպման 
թույլտվության ստանալով (օրինակ՝ 
International English Language Testing 
System (IELTS) և այլն)։ 

ԲՊՀ-ի համապատասխան ամբիոնները և
ստորաբաժանումները կազմակերպել են մի շարք օտար լեզուների 
իմացության մակարդակի ստուգման քննություններ՝ 
համապատասխան միջազգային վկայագրերի տրամադրման 
բացառիկ իրավունքով։ Մասնավորապես անցկացվել են 
գերմաներենի (ÖSD), կորեերենի (TOPIK) և չինարենի (HSK, HSKK) 
քննություններ։ 

Սակայն, COVID-19 համավարակի պատճառով 2020 թ.-ին չեն 
իրականացվել իտալերենի (CELI), իսպաներենի (CELU) և 
հունարենի (ELLINOMATHEIA) քննությունները: 

7.4.9. Ընդլայնել ԲՊՀ-ի գրադարանի 
մասնակցությունը միջազգային 
ծրագրերին, տարածաշրջանային և 
միջազգային կոնսորցիումներին։ 

ԲՊՀ-ի գրադարանը համակարգում է ԵՄ-ի «Էրազմուս+» 
ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «Հայաստանում և 
Մոլդովայում հետազոտության կառավարման և բաց գիտության 
կարողությունների հզորացման (ՄԻՆԵՐՎԱ)» ծրագիրը։  

Գրադարանը նաև Հայաստանի էլեկտրոնային գրադարանների 
կոնսորցիումի անդամ է, ինչն ապահովում է հասանելիություն 
բարձր վարկանիշ ունեցող միջազգային գիտական 
շտեմարաններին և թվային գրադարաններին՝ 
բաժանորդագրության աննախադեպ ցածր գներով կամ անվճար: 
Անդամակցության շրջանակում իրականացվում են 
գրադարանավարների մասնագիտական զարգացման 
դասընթացներ և ապահովվում է համագործակցություն 
միջազգային գրադարանային հարթակների և հանրույթի հետ։  

Խնդիր 5. Ներգրավել օտարերկրացի սովորողներ, ՊԴ կազմ և մասնագետներ գիտակրթական
գործընթացներում 

Նախատեսված գործողություններ  Իրականացված գործողությունների արդյունքներ 
7.5.2. Հրավիրել արտերկրի 
համալսարաններից և կառույցներից 
ոլորտի փորձառու մասնագետների՝ 
կարճատև կամ երկարատև 
դասավանդման նպատակով: 

2020 թ.-ին ԲՊՀ-ում դասավանդել են շուրջ 50 օտարերկյա
լեզվակիր դասախոս տարբեր երկրներից, ներառյալ՝ Կոնֆուցիուսի 
ինստիտուտի 29 չինացի դասախոս։  

7.5.3. Զարգացնել օտարերկրյա 
սովորողների, ՊԴ կազմի և 
մասնագետների աջակցության 
ծառայությունները: 
 

Օտարերկրյա ուսանողներին և դասախոսներին աջակցելու
նպատակով ԱԿՄՀ վարչությունն իրականացրել է տեղեկատվական 
սեմինարներ և անհատական խորհրդատվություններ, օժանդակել 
նրանց մուտքի ու կացության արտոնագրեր ստանալու, 
ուսումնառության ու կացության հետ կապված  և այլ հարցերում։  

Հայաստանում օտարերկրյա ուսանողների կացությունը և 
սոցիալ-մշակութային ինտեգրումն ապահովելու համար ստեղծվել է 
ԲՊՀ օտարերկրյա և սփյուռքահայ ուսանողների ցանց, որում 
ընդգրկված բարձր կուրսերի օտարերկրյա ուսանողներն աջակցում 
են նոր ընդունվածներին՝ ուսումնառության և կացության հետ 
կապված ամենատարբեր հարցերում։  

7.5.4. ԲՊՀ-ի կայքում ստեղծել 
հատուկ բաժին՝ օտարերկրացի 
սովորողներին ընդունելության 
կարգի և առցանց դիմումներ 
լրացնելու վերաբերյալ։ 

ԲՊՀ-ի կայքի «Միջազգային կապեր» էջում գործում է հատուկ
բաժին՝ մանրամասն տեղեկություններով օտարերկրյա և 
սփյուռքահայ դիմորդների համար։ Էջում ներկայացված են 
տեղեկություններ՝ ԲՊՀ դիմելու և ուսման վարձերի վճարման 
ընթացակարգերի, արտոնագրի ստացման և կացության 
պայմանների, ինչպես նաև ԲՊՀ-ի կրթական ծրագրերի մասին։ 
Էջին կցված են ԲՊՀ-ի և Երևան քաղաքի ուղեցույցները, իսկ 
«Հաճախ տրվող հարցեր» բաժնի միջոցով դիմորդները ստանում են 
սպառիչ տեղեկություններ իրենց մոտ ծագած հարցերի վերաբերյալ: 
Տեղեկատվությունը պարբերաբար թարմացվում և հարստացվում է։ 
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Խնդիր 6. Ապահովել ԲՊՀ սովորողներին վերաբերող գործընթացների միջազգայնացումը

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ 
7.6.1. Օժանդակել սովորողների 
մասնակցությանը միջազգային 
ուսանողական և երիտասարդական 
ծրագրերին: 

ԲՊՀ-ի ուսանողները ԱԿՄՀ վարչության, ֆակուլտետների
դեկանատների, ամբիոնների և ԳՈՒԿ-երի աջակցությամբ, ինչպես 
նաև սեփական նախաձեռնությամբ, մշտապես մասնակցել են 
երիտասարդական և ուսանողական տարատեսակ միջազգային 
ծրագրերի: Սակայն, 2020 թ.-ին աշխարհում COVID-19 
համավարակի տարածման պատճառով, ուսանողական և 
երիտասարդական միջազգային ծրագրերը հիմնականում 
դադարեցվել են։  

7.6.2. Աջակցել ԲՊՀ ուսանողական 
կառույցների՝ միջազգային 
ուսանողական կառույցների, 
արտասահմանյան գործընկերների 
ու կազմակերպությունների հետ 
համագործակցության 
հաստատմանը և ներգրավմանը 
դրանց աշխատանքներում:  

2020 թ.-ին մեկնարկել են «Էրազմուս» ուսանողական ցանցի
հայաստանյան գրասենյակի ստեղծման աշխատանքները։ Այն 
ուսանողներին կընձեռնի տեղեկատվական և մասնագիտական 
զարգացման տարբեր միջոցառումներին մասնակցելու հավելյալ 
հնարավորություններ։ Այդ աշխատանքներին նպաստելու համար 
ԲՊՀ-ն տրամադրել է «Էրազմուս+» միջազգային շարժունության 
ծրագրերին մասնակցած իր ուսանողների հաջողության 
պատմությունները։ «Էրազմուս+» ուսանողական ցանցի 
հայաստանյան գրասենյակի ստեղծումից հետո, ԱԿՄՀ վարչության 
գործուն աջակցությամբ ԲՊՀ-ի ուսանողները կարող են 
անդամագրվել այդ կառույցին։  

 
COVID-19 համավարակի ազդեցությունը ԲՊՀ-ի միջազգայնացման գործընթացների վրա 

COVID-19 համավարակի տարածումը ողջ աշխարհում, հատկապես` ազատ տեղաշարժի 
սահմանափակումները, բացասական ազդեցություն են գործել ԲՊՀ-ի միջազգայնացման 
գործընթացների վրա՝ որոշակիորեն հանդիսանալով խոչընդոտ օտարերկրյա ու սփյուռքահայ 
ուսանողների ընդունելության, շարժունության ու փոխանակման ծրագրերի իրագործման, 
դրամաշնորհային ծրագրերի ֆինանսավորման, ինչպես նաև արտասահման գործուղումների, 
հրավիրյալ դասախոսների ու պատվիրակությունների այցերի, միջազգային գիտաժողովների և 
գիտակրթական այլ միջոցառումների կազմակերպման համար: Սակայն, ԲՊՀ-ի տարբեր 
ստորաբաժանումները և մասնավորապես ԱԿՄՀ վարչությունը ներդրել են առավելագույն 
ջանքեր՝ համալսարանի միջազգայնացման ինտեգրման գործընթացների արդյունավետության 
պահպանման և միջազգայնացման ցուցանիշների նվազումը կանխելու համար։ 

 
1. Oտարերկրացի դասախոսներ և ուսանողներ 

 
2020 թ.-ին ԲՊՀ-ում դասավանդել է շուրջ 50 օտարերկյա լեզվակիր դասախոս տարբեր 

երկրներից՝ ԱՄՆ-ից, Գերմանիայից, Բուլղարիայից, Լեհաստանից, Կորեայից, Չինաստանից, 
Ռուսաստանից և Ուկրաինայից, որոնցից 29-ը հանդիսանում են Չինաստանից ժամանած 
Կոնֆուցիուսի ինստիտուտի դասախոսները (Հավելված 3.2.)։  

2020-2021 ուստարում առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում սովորել են 110 
օտարերկրյա և սփյուռքահայ ուսանող, որից 103-ը բակալավրիատում, իսկ 7-ը՝ 
մագիստրատուրայում:  

2020 թ.-ին ԱԿՄՀ վարչությունը՝ առաջնորդվելով ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից 
սահմանված ընթացակարգով և «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ 
օտարերկրյա քաղաքացիների, ինչպես նաև օտարերկրյա պետությունում գործող ՀՀ 
դիվանագիտական ծառայության մարմիններում աշխատող դիվանագետների ընտանիքների 
անդամների ընդունելության կարգ»-ով կազմակերպել է 30 օտարերկրյա և սփյուռքահայ 
ուսանողների ընդունելություն՝ ԲՊՀ-ի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգեր։ 
Ընդունվածների մեծամասնությունը հանդիսանում են Ռուսաստանի Դաշնության, Վրաստանի, 
Լիբանանի Հանրապետության և Սիրիայի Արաբական Հանրապետության քաղաքացիներ: Բացի 
այդ, 18 օտարերկրյա և սփյուռքահայ ուսանողներ ընդունվել են ԲՊՀ ընդհանուր հիմունքներով: 
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ԱԿՄՀ վարչությունը կազմակերպել է ԲՊՀ ընդունված բոլոր օտարերկրյա և սփյուռքահայ 
ուսանողների ու դասախոսների կացության քարտերի ձևակերպումը։ 

Օտարերկրյա և սփյուռքահայ ուսանողների վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրված է 
Աղյուսակ 3.1-ում և Գծապատկերներ 3.1, 3.2 և 3.3-ում: 
 
Աղյուսակ 3.1. Օտարերկրյա և սփյուռքահայ ուսանողների թվաքանակը՝ ըստ ուսուցման ձևի, 

կրթական աստիճանի և ֆակուլտետների, 2020-2021 ուստարի 
 

Կուրս Առկա Հեռակա Բակալավ-
րիատ 

Մագիս-
տրատուրա 

ԿՄՄՖ ՍԳՍՖ ՌՕԼՖ ԹՄՀՖ Ընդհանուր

1 44 4 43 5 11 7 14 16 48
2 22 6 26 2 8 4 10 6 28
3 14 4 18 0 8 6 4 0 18
4 14 1 15 0 4 7 2 2 15
5 0 1 1 0 0 1 0 0 1

Ընդամ. 94 16 103 7 31 25 30 24 110
 

Գծապատկեր 3.1. Բակալավրիատ ընդունված օտարերկրացի և սփյուռքահայ ուսանողների 
թվաքանակը 2018-2019-ից 2020-2021 ուստարիներին (բացառությամբ ընդհանուր 

հիմունքներով ընդունվածների) 

 
 

Գծապատկեր 3.2. Մագիստրատուրա ընդունված օտարերկրացի և սփյուռքահայ 
ուսանողների թվաքանակը 2018-2019-ից 2020-2021 ուստարիներին (բացառությամբ 

ընդհանուր հիմունքներով ընդունվածների) 
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Գծապատկեր 3.3. 2020-2021 ուստարում բակալավրիատում և մագիստրատուրայում սովորող 
օտարերկրացի ու սփյուռքահայ ուսանողների թվաքանակը՝ ըստ երկրների 

 

 
 

2. Համագործակցության պայմանագրեր 
 

2020 թ.-ի դրությամբ ԲՊՀ-ն ունի 100-ից ավել գործող համագործակցության 
պայմանագիր, համաձայնագիր և փոխըմբռնման հուշագիր, որոնցից 24-ը կնքվել են հաշվետու 
տարում։ Վերջիններիս ամբողջական ցանկը տրված է Հավելված 3.1-ում։ 

 
3. Համագործակցություն միջազգային կառույցների հետ 

 
2020 թ.-ին ԲՊՀ-ն շարունակել է գործակցությունը տարբեր կառույցների հետ 

ներպետական և միջազգային ցանցային համագործակցության և անդամակցության 
շրջանակներում, մասնավորապես՝ համալսարանը համագործակցում է հետևյալ կառույցների հետ 
և (կամ) հանդիսանում է նրանց անդամ՝ 
 ԵԽ ժամանակակից լեզուների եվրոպական կենտրոն (Գրաց, Ավստրիա), 
 ԱՊՀ ցանցային համալսարան, 
 Սևծովյան տարածաշրջանի համալսարանների ցանց (BSUN), 
 Ֆրանկոֆոնիայի համալսարանական գործակալություն (AUF), 
 Եվրոպական լեզվական խորհուրդ (ELC), 
 Չինարեն դասավանդողների եվրասիական ասոցիացիա, 
 Ռուսաց լեզու և գրականություն դասավանդողների միջազգային ասոցիացիա, 
 Համալսարանների միջազգային ասոցիացիա (IAU), 
 ԱՊՀ անդամ երկրների լեզուների և մշակույթի հենքային կազմակերպություն, 
 Հայաստանի էլեկտրոնային գրադարանների կոնսորցիում, 
 Վրաստանի Տարածաշրջանի Մասնավոր համալսարանների ասոցիացիա:  
 
4. Համատեղ կրթական ծրագրերի իրագործում 

 
2020 թ.-ին ԲՊՀ-ն շարունակել է համատեղ կրթական ծրագրերի իրականացումը հետևյալ 

գործընկեր համալսարանների հետ.  
 Փարիզ-Սորբոն 4 համալսարանի հետ՝ իրականացնելով մագիստրոսական և դոկտորական 

համատեղ ծրագրեր «Համեմատական գրականություն» ու «Հրատարակչական գործ» 
մասնագիտություններով, որոնցով 2020-2021 ուստարում Փարիզ-Սորբոն 4 համալսարանում 
սկսել են իրենց ուսումը ԲՊՀ-ի մագիստրատուրայի 2 ուսանող և շարունակել՝ 1 ուսանող,  

1
1 2
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1 1 2

1
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2

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Թուրքմենստան
Իրանի Իսլամական Հանրապետություն Լիբանանի Հանրապետություն
Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորություն Հունաստանի Հանրապետություն
Ղազախստանի Հանրապետություն Մոլդովայի Հանրապետություն
Ռուսաստանի Դաշնություն Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն
Վրաստան Ուկրաինա
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 Հալլե Վիթենբերգի Մարտին Լյութերի համալսարանի հետ՝ իրականացնելով 
«Քաղաքագիտություն» մասնագիտությամբ դոկտորական և մագիտրոսական համատեղ 
ծրագրեր, որով 2019-2020 ուստարում Հալլեի համալսարանի մագիստրատուրա ընդունվել է 
ԲՊՀ-ի 1 ուսանող, 

 Չինաստանի Դալիանի օտար լեզուների համալսարանի հետ՝ իրականացնելով չինարենի 
ուսուցչի պատրաստման համատեղ մագիստրոսական ծրագիր, որով 2020-2021 ուստարում 
ԲՊՀ ընդունվել են 2 ուսանող, 

 ԱՊՀ ցանցային համալսարանի համագործակցության ծրագրի շրջանակում Ռուսաստանի 
ժողովուրդների բարեկամության համալսարանի հետ՝ իրականացնելով «Զբոսաշրջություն» 
մասնագիտությամբ մագիստրոսական համատեղ ծրագիր, որում 2020-2021 ուստարում 
ընդգրկվել է 1 ուսանող, 

 2020 թ.-ին վերակնքնվել է Ռուսաստանի Ժողովուրդների բարեկամության համալսարանի և 
ԲՊՀ-ի միջև պայմանագիրը՝ ևս 5 տարով ժամկետով, որը թույլ կտա շարունակել համատեղ 
մագիստրոսական ծրագրի իրագործումը։  
 

5. Հայագիտության կենտրոնների հետ համագործակցություն 
 

ԲՊՀ-ն իրականացնում է օտարերկրյա համալսարաններում հայագիտությունը խթանելու 
գործունեություն, մասնավորապես՝  
 2020 թ.-ին ԲՊՀ-ն գործուղել է մեկական դասախոս Մոսկվայի պետական լեզվաբանական և 

Ռումինիայի Բուխարեստի համալսարաններ՝ հայերեն և հայկական մշակույթ դասավանդելու 
և տարածելու համար:  

 շարունակվել է համագործակցությունը Արգենտինայի Բուենոս Այրեսի Ռոսարիոյի 
համալսարանի հայագիտության ամբիոնի հետ՝ առցանց եղանակով, 

 պահպանվել են համագործակցային կապերը Հալլե Վիթենբերգի Մարտին Լյութերի 
համալսարանի «Նարեկ» հայագիտական կենտրոնի հետ,  

 2020 թ.-ին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության Գիտության կոմիտեի ֆինանսավորմամբ ԱԿՄՀ 
վարչությունն ու Հայագիտության ամբիոնը համատեղ կազմակերպել են «Հայագիտությունը 
Մոնղոլիայում» խորագրով միջազգային գիտաժողովը։ Գիտաժողովին առցանց մասնակցել են 
Մոնղոլիայի ազգային համալսարանի պրոֆեսոր Դաշդոնդոգ Բայարասխանը և Քեմբրիջի 
համալսարանի պրոֆեսոր Քեթրին Հոթքսոնը։ 
 

6.Օտարերկրյա և միջազգային կազմակերպությունների դրամաշնորհներով իրականացվող 
ծրագրեր 

 
2020 թ.-ին հաջողությամբ շարունակվել է 2017-2019 թթ.-ին մեկնարկած միջազգային 

դրամաշնորհային ծրագրերի իրագործումը: Ընդհանուր առմամբ ներկայումս իրականացվում են 
հետևյալ 11 միջազգային ծրագրերը։  
 
ԵՄ-ի «Էրազմուս+» ծրագրի «Կարողությունների զարգացումը բարձրագույն կրթության 
ոլորտում» գործողության շրջանակներում իրագործվող ծրագրեր 

ԵՄ-ի «Էրազմուս+» ծրագրի «Կարողությունների զարգացումը բարձրագույն կրթության 
ոլորտում» գործողության շրջանակներում 2020 թ.-ին իրականացվել են հետևյալ ծրագրերը. 
1. «Հայաստանի և Ռուսաստանի բարձրագույն կրթության աշխատանքահեն ուսուցման 

ճկուն, նորարարական և գործնական շրջանակի մշակում» (ՖԼԵՔՍՎԲԼ)» ծրագիրը, որի 
գլխավոր նպատակն է Հայաստանի և Ռուսաստանի բարձրագույն կրթության համակարգերում 
ստեղծել աշխատանքի վայրում ուսուցում իրականացնելու հարթակ։ 

2. «Հայաստանի դոկտորական կրթության բարեփոխումը ակադեմիայի, արդյունաբերության 
և ԵՄ փորձին համապատասխան (ԱՐՄԴՈԿՏ)» ծրագիրը, որի նպատակն է բարեփոխել 
դոկտորական կրթությունը Հայաստանում՝ Զալցբուրգի սկզբունքներին համահունչ։ 
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Վերոնշյալ 2 ծրագիրը համակարգում է ԱԿՄՀ վարչությունը։ Ծրագրերի մեկնարկային 
հանդիպումները կայացել են տարեսկզբին Հայաստանում՝ առերես ձևաչափով, սակայն 
COVID-19 համավարակով պայմանավորված, ծրագրերի հետագա բոլոր հանդիպումները և 
աշխատանքները անցկացվել են առցանց։ 

3.  «Հայաստանում և Մոլդովայում հետազոտության կառավարման և բաց գիտության 
կարողությունների հզորացման (ՄԻՆԵՐՎԱ)» ծրագիրը, որն իրականացվում է 2018 թ.-ից և 
համակարգվում ԲՊՀ-ի գրադարանի կողմից:  

4. «Համալսարան-ձեռնարկատիրություն համագործակցության և ուսանողների 
ձեռնարկատիրական հմտությունների ամրապնդումը «ՍՄԱՐԹ» կենտրոնների միջոցով 
(ՍՄԱՐԹ)» ծրագիրը, որն իրականացվում է 2018 թ.-ից և համակարգվում է Կարիերայի 
կենտրոնի կողմից։ Ծրագրի «Խելացի զրույցներ» (SMART Talks) նախաձեռնության 
շրջանակներում 2020 թ.-ի ընթացքում տարբեր ոլորտների առաջատար մասնագետներ 
անցկացրել են 20-ից ավել առցանց դասախոսություններ և վերապատրաստումներ 
ամենատարբեր թեմաներով:  

5. 2020 թ.-ին ԲՊՀ-ն ստացել է նոր դրամաշնորհ` «Համալսարան-տնտեսություն կապի 
հաստատում Մոլդովայի, Վրաստանի և Հայաստանի ուսանողների խելամիտ 
ձեռներեցային համագործակցության և մրցունակության միջոցով (ՔՆՆԵՔԹ)» ծրագրի 
համար, որի իրականացումը կսկսվի 2021 թ.-ին։ Ծրագիրը համակարգվում է Կարիերայի 
կենտրոնի կողմից։ 

ԵՄ-ի «Էրազմուս+» ծրագրի «Ժան Մոնե մոդուլ» գործողության շրջանակներում իրագործվող 
ծրագրեր  
6. 2020 թ.-ին արդյունավետորեն շարունակվել է 2019 թ.-ին մեկնարկած «Ժան Մոնե մոդուլ» 

գործողության «Իրավական մոտարկման լաբորատորիա (ԼԵԳԱԼ)» ծրագրի իրականացումը։  
7. 2020 թ.-ին սկվել է «Ժան Մոնե մոդուլ» գործողության մեկ այլ ծրագիր՝ «Համեմատելով 

Արևելյան գործընկերության երկրների ռազմավարություններն ու լուծումները, տեղական 
օրենսդրական համակարգերը ԵՄ Օրենսդրության հետ՝ համեմատելով մոտարկման 
ռազմավարություններն ու լուծումները (ՔՈՄՓԱՍՍ)» ծրագիրը։ 

«Ժան Մոնե մոդուլ» գործողության ծրագրերը համակարգվում են ԲՊՀ-ի 
Միջգիտակարգային հետազոտությունների կենտրոնի կողմից:  
Այլ միջազգային ծրագրեր 
8. 2020 թ.-ին շարունակվել է «Բուհ ընդունելության և որակավորումների ճանաչման 

վերաբերյալ հայ-նորվեգական համագործակցություն» (NACAR)» եռամյա ծրագրի 
իրականացումը, որի շրջանակներում հաշվետու տարում ընթացել են օտարերկրյա 
ուսանողների ընդունելության լավագույն փորձի ուսումնասիրության և ձեռնարկի մշակման 
աշխատանքները։ 

9. 2020 թ.-ին ակտիվորեն շարունակվել է Բրիտանական խորհրդի ձեռնարկատիրական 
կրթության «Ստեղծարար միտք» ծրագիրը, որի շրջանակներում կազմակերպվել է 
վերապատրաստման 7 դասընթաց՝ ուղղված ուսանողների ստեղծարար և ձեռնարկատիրական 
հմտությունների զարգացմանը։ Դասընթացներին մասնակցել է ԲՊՀ-ի և գործընկեր բուհերի 
129 ուսանող:  

10. 2020 թ.-ին մշակվել և Բրիտանական խորհրդի ֆինանսավորմանն է ներկայացվել 
«Ստեղծարար միտք» ծրագրի շրջանակում «Բարձրագույն կրթության ձեռներեցություն» 
ծրագրի 3-րդ առաջարկը։ Ծրագիրը հաստատվել է Բրիտանական խորհրդի կողմից։ 

11. Կորեայի «Թագավոր Սեջոնգ ինստիտուտ» հիմնադրամի և ԲՊՀ-ի միջև կնքված 
դրամաշնորհային պայմանագրի համաձայն 2020 թ.-ի սեպտեմբերին ԲՊՀ-ում մեկնարկել է 
աշխարհում լայն ճանաչում ունեցող և Հայաստանում առաջին Սեջոնգ դպրոցի 
գործունեությունը։ Սեջոնգ դպրոցի ունկնդիրները՝ անկախ իրենց տարիքից, սովորում են 
խորացված կորեերեն, կորեական մշակույթ և կորեական ազգային մարզաձև՝ թաեքվոնդո: 
Դասընթացներն անցկացվում են լեզվակիր և Կորեայում վերապատրաստված հայ 
մասնագետների կողմից։ Դասընթացների ավարտին ունկնդրներին շնորհվում է Սեջոնգ 
Հակդանգի համապատասխան ավարտական վկայական։ 2020 թ.-ին Սեջոնգ դպրոցի 
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դասընթացներին գրանցվել է շուրջ 100 ունկնդիր, սակայն COVID-19 համավարակի 
պատճառով, դասընթացներին մասնակցած ունկնդիրների թիվը տարվերջին նվազել է՝ 
կազմելով 56 ունկնդիր։  
 

7. Շարժունության ծրագրեր  
 

2020 թ.-ին միջազգային շարժունության և փոխանակման ծրագրերի մասնակցել է ԲՊՀ-ի 
16 ուսանող, մասնավորապես՝ 
 ԵՄ-ի «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրով 13 ուսանող (8 

բակալավրիատի և 5 մագիստրատուրայի ուսանող) 1 կիսամյակ ուսումնառել են Ռումինիայի, 
Իսպանիայի, Իտալիայի, Բելգիայի, Լեհաստանի, Գերմանիայի, Լատվիա գործընկեր 
բուհերում,  

 2020-2021 ուստարում Փարիզ-Սորբոն 4 համալսարանում սկսել են իրենց ուսումը ԲՊՀ-ի 
մագիստրատուրայի 2 ուսանող,  

 2020-2021 ուստարում ԱՊՀ ցանցային համալսարանի համագործակցության ծրագրի 
շրջանակում Ռուսաստանի ժողովուրդների բարեկամության համալսարան ընդունվել է  ԲՊՀ-
ի մագիստրատուրայի 1 ուսանող։ 

Ավելին, ԵՄ-ի «Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակներում ԲՊՀ-ն իր հերթին հյուրընկալել է 3 
օտարերկրյա ուսանող՝ 2 ուսանող Իտալիայի Վերոնայի համալսարանից և 1 ուսանող Իսպանիայի 
Գրանադայի համալսարանից:  

Այսպիսով, չնայած COVID-19 համավարակի պատճառով աշխարհում ստեղծված դժվարին 
իրավիճակին, 2020 թ.-ին ԲՊՀ-ն հաջողությամբ իրականացրել է ուսանողների շարժունության 
ծրագրերը, անգամ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության մեջ ընդգրկված 
ուսանողների թիվը 2019 թ.-ի համեմատ աճել է 4-ով: Մանրամասն տեղեկատվությունը 
ներկայացված է Հավելված 3.3-ում։  

Այնուհանդերձ, COVID-19 համավարակի պատճառով ԵՄ-ի «Էրազմուս+» ծրագրի 
շրջանակներում իրականացվող դասախոսների և վարչական աշխատողների միջազգային 
շարժունության ծրագրերը 2020 թ.-ին ժամանավորապես դադարեցվել են: ՈՒստի, ԲՊՀ-ի 
դասախոսական և վարչական կազմի միջազգային շարժունության ծրագրեր 2020 թ.-ին չեն 
իրականացվել։ 

 
Գծապատկեր 3.4. Ուսանողների մասնակցությունը «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային 

շարժունության ծրագրերին 
 

 
 
ԲՊՀ-ի Ֆրանկոֆոն հետազոտությունների միջհամալսարանական ակադեմիական 

նվաճումների կենտրոնը (ԲՊՀ-ի և Փարիզ-Սորբոն 4 համալսարանի միջև 2014 թ.-ին կնքված 
«Միջազգային համադիպլոմավորման մասին» համաձայնագրի շրջանակում) «Ֆրանսիական և 
համեմատական գրականություն» և «Թվային հրատարակչություն» մասնագիտությունների գծով 
ընտրել է 3 ուսանող՝ Փարիզ-Սորբոն 4 համալսարանում սովորելու նպատակով։ Ընտրված 
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ուսանողներից 2-ն արդեն մեկնել են Ֆրանսիա՝ Փարիզ-Սորբոն 4 համալսարանում 2020-2021 
ուստարում «Ֆրանսիական և համեմատական գրականություն» մասնագիտությամբ ուսումնառելու 
նպատակով։  

 
8. Միջազգային գիտաժողովներ և այլ միջոցառումներ 

 
ԲՊՀ-ն նախատեսել էր 2020 թ.-ին հանդիսավոր կերպով նշել համալսարանի 

հիմնադրման 85-ամյակը՝ նախապատրաստելով տարատեսակ մշակութային միջոցառումների և 
միջազգային գիտաժողովների շարք։ Սակայն, COVID-19 համավարակով պայմանավորված 
իրականացվել է միջոցառումների միայն մի մասը, իսկ մյուս մասը՝ տեղափոխվել առցանց 
հարթակ:  

Մոսկվայի «Արծաթե դար» թանգարանում փետրվարի 20-ին բացվել է ԲՊՀ-ի Բրյուսովյան 
գիտական կենտրոնի («Վալերի Բրյուսովի անվան թանգարանի») և Մոսկվայում Վալերի 
Բրյուսովի տուն-թանգարանի կողմից համատեղ կազմակերպված ցուցահանդեսը՝ նվիրված ԲՊՀ-
ի 85-ամյակին և Բրյուսովի տուն-թանգարանի 110-ամյակին: Ցուցահանդեսին ցուցադրվել են 
ԲՊՀ-ի «Վալերի Բրյուսովի անվան թանգարանի» բացառիկ արխիվային նյութերը, 
լուսանկարները, պաստառները և այլ ուշագրավ ցուցանմուշներ: Ցուցահանդեսի բացման 
արարողությանը մասնակցել է ԲՊՀ-ի գրադարանի տնօրենը:  

2020 թ.-ի դեկտեմբերի 14-ին իրականացվել է ԲՊՀ-ի հիմնադրման 85-ամյակին և Վալերի 
Բրյուսովի ծննդյան 147-ամյակին նվիրված մեկ այլ միջոցառում՝ «Բրյուսովյան ընթերցումներ-
2020» աշխատաժողովը:  

2020 թ.-ի դեկտեմբերի 11-ին անցկացվել է «Հայագիտությունը Մոնղոլիայում» խորագրով 
գիտաժողովը, որին առցանց մասնակեկ են Մոնղոլիայի ազգային համալսարանի պրոֆեսոր 
Դաշդոնդոգ Բայարասխանը և Քեմբրիջի համալսարանի պրոֆեսոր Քեթրին Հոթքսոնը։  

Ընդհանուր առմամբ, 2020 թ.-ին միջազգային համագործակցությամբ իրականացվել է 
շուրջ 20 առցանց կամ առերես միջոցառում, ներառյալ՝ գիտաժողովներ, դասախոսություններ և 
սեմինարներ։ (Հավելված 3.4) 

 
9. ՀՀ-ում դիվանագիտական ներկայացուցչությունների հետ համագործակցություն, 
արտասահմանյան պատվիրակությունների այցեր 

 
Ի տարբերություն նախորդ տարիների՝ 2020 թ.-ին, պայմանավորված Հայաստանում 

COVID-19-ի համավարակով և ռազմական դրությամբ, օտարերկրյա դեսպանությունների 
ներկայացուցիչների այցերը ԲՊՀ եղել են խիստ սահմանափակ (Հավելված 3.5)։ Սակայն, ԲՊՀ-ն 
շարունակել է համագործակցությունը ՀՀ-ում դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, 
մշակութային, կրթական ոլորտի միջազգային կազմակերպությունների հետ՝ հեռավար 
գործիքների միջոցով։  

2020 թ.-ի նշանակալից իրադարձություններից էր ԲՊՀ-ում «Եբրայերենի և հրեական 
մշակույթի կենտրոն»-ի բացումը, որին ներկա էին Իսրայելի Պետությունում ՀՀ արտակարգ և 
լիազոր դեսպան Արմեն Սմբատյանը և ՀՀ պատվավոր հյուպատոս Աշոտ Շախմուրադյանը, 
Հայաստանի հրեական համայնքի նախագահ Ռիմա Վարժապետյանը և այլ բարձրաստիճան 
հյուրեր: 

Բացի այդ, 2020 թ.-ի 
 հունվարին ԲՊՀ-ի 85-ամյակին նվիրված գրական-երաժշտական միջոցառմանը մասնակցել 

են Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանորդ Ալեքսեյ Սինեգուբովը, Երևանում 
գիտության և մշակույթի ռուսական կենտրոնի տնօրեն Սերգեյ Ռիբինսկին, 

 մարտին ԲՊՀ-ում դասախոսությամբ հանդես է եկել ՀՀ-ում Ուրուգվայի հյուպատոսի կինը՝ 
Աննա Պաուլա Գարսիա Սելիսը, 

 սեպտեմբերին ԲՊՀ է այցելել ՀՀ-ում Ֆրանսիայի դեսպանության Մշակույթի և 
համագործակցության հարցերով խորհրդական Գիյոմ Նարժոլեն և ԲՊՀ-ի ղեկավարության ու 
Ռոմանական ամբիոնի դասախոսների հետ քննարկել դեսպանության հետ 
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համագործակցության նոր հնարավորությունները, իսկ այնուհետ հանդիպել ֆրանսերեն 
ուսումնառող ուսանողների հետ, 

 հոկտեմբերին ՀՀ-ում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի 
խորհրդական Սեյյեդ Մոհամմադ Ռեզա Հեյդարիի այցի ժամանակ կնքվել է Փոխըմբռնման 
հուշագիր Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնի և 
ԲՊՀ-ի միջև՝ մշակույթի և գիտակրթական բնագավառներում երկկողմ համագործակցությունը 
զարգացնելու նպատակով, 

 հոկտեմբերին ՀՀ-ում Արգենտինայի Հանրապետության դեսպանության նորանշանակ 
Գործերի ժամանկավոր հավատարմատար տիկին Լաուրա Բեատրիզ Ֆրակասսան ԲՊՀ-ի 
Արգենտինական կենտրոնում հանդիպել է իսպաներենի դասախոսների և ԱԿՄՀ վարչության 
հետ, իսկ նոյեմբերին իսպանարեն ուսումնառող ուսանողների համար անցկացրել 
դասախոսություն՝ առցանց ձևաչափով: 

 
10. Կոնֆուցիուսի ինստիտուտ 

 
COVID-19 համավարակով պայմանվորված 2020 թ.-ին Կոնֆուցիուսի ինստիտուտը կրճատել 

է իր տարեկան պլանով նախատեսված ծրագրերը և իրականացրել հիմնականում այն ծրագերը, 
որոնք հնարավոր էր իրագործել առցանց ձևաչափով (չինարենի ուսուցում, չինարենի 
ուսուցիչների վերապատրաստում, մրցույթներ Չինաստանում կրթաթոշակային ծրագրերով 
ուսանելու համար և այլն): Կոնֆուցիուսի ինստիտուտի կողմից իրականացված միջոցառումների 
ցանկը ներկայացված է Հավելված 3.6-ում։  

2019 թ.-ին Կոնֆուցիուսի ինստիտուտների գլխամասային գրասենյակի (Հանբանի) և 
ԲՊՀ-ի միջև կնքված պայմանագրի հիման վրա 2020 թ.-ին մեկնարկել է չինարենի ուսուցչի 
պատրաստման համատեղ մագիստրոսական ծրագիրը։ Երկամյա մագիստրոսական կրթական 
ծրագիրն ենթադրում է մեկ տարի ուսուցում ԲՊՀ-ում և ևս մեկ տարի՝ ՉԺՀ-ի Դալիանի օտար 
լեզուների համալսարանում։ Վերոնշյալ համատեղ ծրագրով 2020-2021 ուստարում ԲՊՀ ընդունվել 
են 2 ուսանող:  

Կոնֆուցիուսի ինստիտուտը և ԱԿՄՀ վարչությունը՝ ՀՀ-ում ՉԺՀ-ի դեսպանատան հետ 
համագործակցությամբ, 2020 թ.-ին կազմակերպել են դեսպանատան կողմից տրամադրվող 
դրամաշնորհների մրցույթը։ Մրցույթի նպատակն էր ընտրել չինարենի լավագույն 
դասախոսներին և չինարեն (որպես առաջին և երկրորդ օտար լեզու) ուսումնասիրող լավագույն 
առաջադիմությամբ ուսանողներին և որպես մրցանակ տրամադրել նրանց ֆինանսական 
աջակցություն: 2020 թ.-ին մրցույթում հաղթել և ֆինանսավորվել են ԲՊՀ-ի 5 ուսանող և 1 
դասախոս: 

Այլ տվյալներ 
 
ԲՊՀ-ի միջգիտակարգային ուսումնասիրությունների կենտրոնն առցանց դասավանդման և 

ուսուցման նոր հնարավորություններ է ստեղծել ԲՊՀ-ի ուսանողների և աշխատողների համար։ 
Մասնավորապես, COVID-19 համավարակին արձագանքելու նախաձեռնության շրջանակում 
ԲՊՀ-ն ստացել է «Կուրսերա» կրթական կայքի «Կուրսերան Կամպուսի համար» ծրագրին 
լիարժեք մուտքի իրավունք։ 2020 թ.-ի ընթացքում ԲՊՀ-ի ուսանողները, շրջանավարտները և 
աշխատակիցները ազատ մուտք են ունեցել ավելի քան 3800 դասընթացներ և 400 
մասնագիտացումներ պարունակող «Կուրսերա» կայքի շտեմարանին։ Արդյունքում՝ «Կուրսերա» 
կայքում գրանցվել է 332 ունկնդիր և մասնակցել աշխարհի լավագույն համալսարանների կողմից 
տրամադրվող 1427 դասընթացների: 
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IV. ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 
 
Հաշվետու ժամանակահատվածում որակի ապահովման և բարելավման ուղղությամբ ԲՊՀ-

ի գործունեությունը բխել է 2019-2023 թթ.-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրից ու 
գործողությունների պլանի 12-րդ բաժնում (Կրթության որակի ապահովում) նախանշված 
ռազմավարական խնդիրներից ու համապատասխան գործողություններից, որոնց ուղղությամբ 
կատարված աշխատանքների արդյունքները հակիրճ ներկայացված են Աղյուսակ 1.4-ում: 

 
Աղյուսակ 4.1. ԲՊՀ-ի 2019-2023 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի և 

գործողությունների պլանի 12-րդ բաժնում (Կրթության որակի ապահովում) նախանշված 
ռազմավարական խնդիրները, գործողությունները և դրանց իրականացման  

2020 թ.-ի արդյունքները 

ԲԱԺԻՆ 12. ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 

Խնդիր 1. Նպաստել ԲՊՀ-ում կրթության որակի ապահովման ներբուհական
համակարգի զարգացմանը 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ
12.1.1. Կազմակերպել կրթության որակի
ապահովման աշխատանքների 
իրազեկման բարձրացմանն ուղղված 
շարունակական միջոցառումներ և 
վերապատրաստումներ բուհի 
շահակիցների թիրախային խմբերի 
համար։ 

«Սմարթ» ձեռներեցության կենտրոնի «Խելացի
զրույցներ» (SMART Talks) նախաձեռնության 
շրջանակներում կազմակերպվել են առցանց 
դասախոսություններ ու վեբինարներ՝ նվիրված որակի 
ապահովման ոլորտի խնդիրներին: Մասնավորապես՝ 
ներկայացվել և քննարկվել են «Որակի ապահովումը 
որպես մասնագիտություն» (329 դիտում) և «Որակի 
ապահովում» թեմաները (765 դիտում): 

12.1.2. Մշակել ձևաթերթ՝ ամփոփիչ
ատեստավորումների հանձնաժողովների 
անդամների կողմից շրջանավարտներին 
գնահատելու համար:  
 

Որակի ապահովման կենտրոնը (ՈԱԿ) մշակել է ամփոփիչ
ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահի 
հաշվետվության ձևաչափ, որը քննարկվել է գիտական 
խորհրդին կից կանոնակարգերի մշակման 
հանձնաժողովում և ֆակուլտետային խորհուրդներում: 
Ձևաչափը նախատեսվում է ներդնել 2021 թ.-ին: 

12.1.3. Մշակել և գործարկել ԲՊՀ-ում
մտավոր սեփականության և 
ակադեմիական ազնվության 
հայեցակարգեր, որոնք կնպաստեն 
գրագողության դեպքերի նվազեցմանն ու 
ակադեմիական ազնվության առավել լայն 
կիրառմանը:  

Մշակվել է «Վ. Բրյուսովի անվան պետական
համալսարանի բարեվարքության կանոնակարգ»-ը, որը 
հաստատվել է գիտական խորհրդի կողմից: 
Կանոնակարգում ներառված են մտավոր 
սեփականության և ակադեմիական ազնվության 
սկզբունքները, ինչպես նաև դրանց հետ կապված 
աշխատողների և սովորողների իրավունքներն ու 
պարտականությունները, ակադեմիական ազնվության 
խախտման դեպքերի տեղեկացման և քննարկման 
ընթացակարգը:  

12.1.4. Մշակել և գործարկել կրթության
որակի կառավարման մասնագիտական 
դասընթացներ: 

Կրթության կառավարման և պլանավորման (ԿԿՊ)
ամբիոնի կողմից վերանայվել է «Կրթության որակի 
կառավարում» դասընթացը, մասնավորապես՝ 
դասընթացի ավարտին ակնկալվող ուսումնառության 
վերջնարդյունքները: Դասընթացը ներառված է 
«Կառավարում» և «Կրթական գիտություններ» 
մասնագիտությունների ՄԿԾ-ներում: Նախատեսվում է 
դասընթացը ներառել նաև դասախոսների և արտաքին 
շահառուների համար կազմակերպվող մասնագիտական 
զարգացման դասընթացների ցանկում:  

12.1.5. Մշակել ամբիոնի նիստի ՈԱԿ-ը մշակել է ԲՊՀ ամբիոնի նիստի արձանագրության
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արձանագրությունների միասնական
ձևաչափ 

ձևաչափ՝ նիստերի արձանագրությունների կազմման
միասնական մոտեցումը և համակարգվածությունն 
ապահովելու նպատակով: Ձևաչափը քննարկել է 
գիտական խորհրդին կից կանոնակարգերի մշակման 
հանձնաժողովում և ֆակուլտետային խորհուրդներում: 
Ձևաչափը նախատեսվում է ներդնել 2021 թ.-ին: 

12.1.6. Ներդնել վարչական և ՊԴ
կազմերի կատարողականի գնահատման 
և մասնագիտական զարգացման 
բազմագործոն համակարգ և 
համապատասխան կրթության որակի 
ապահովման մեխանիզմներ 

Մեկնարկել են վարչական և դասախոսական կազմերի
կատարողականի գնահատման և մասնագիտական 
զարգացման համակարգի, ինչպես նաև դրանց 
արդյունավետ գործարկման մեխանիզմների 
ուսումնասիրման աշխատանքները: Ուսումնասիրության 
արդյունքների հիման վրա նախատեսվում է 2021 թ.-ին 
մշակել համապատասխան գործիքակազմ և փորձարկել 
այն:  

12.1.7. Ներգրավել բուհի ներքին և
արտաքին շահակիցներին ԲՊՀ-ի 
կրթության որակի ապահովման 
գործընթացներում՝ ապահովելով 
մասնակցային որոշումների կայացումը և 
ընդունվող որոշումների և դրանց 
իրականացման արդյունքների 
հրապարակայնությունը 

Բոլոր ֆակուլտետների խորհուրդներում ընդգրկվել են
ԲՊՀ-ի ներքին (ուսանողներ) և արտաքին (գործատուներ) 
շահակիցներ, որոնք կանոնավոր կերպով մասնակցել են 
ունեցել համալսարանի կրթության ՈԱ խնդիրների շուրջ 
քննարկումներին և առնչվող որոշումների կայացմանը: 

 

12.1.8. Շարունակաբար իրականացնել
բուհի կրթական ծրագրերի ու 
ծառայությունների որակի գնահատմանն 
ուղղված միջոցառումներ՝ բուհի 
կառուցվածքային ստորաբաժանումների 
և արտաքին գործընկերների հետ սերտ 
համագործակցությամբ 

2019-2020 ուստարում վերամշակվել է «Հանրային
կառավարում» ՄԿԾ-ի գնահատման հարցաշարը և 
մշակվել «Կրթության գնահատում և թեստավորում» ՄԿԾ-
ի գնահատման հարցաշարը: Հարցաշարերի հիման վրա 
իրականացվել են հարցումներ նշված ՄԿԾ-ներով 
ուսումնառող ուսանողների շրջանում: 

ՄԿԾ-ների գնահատման գործընթացը կրում է 
շարունակական բնույթ և 2021 թ.–ին նախատեսվում է 
իրականացնել 3 ՄԿԾ-ի գնահատում: 

12.1.9. Ուսումնասիրել դասավանդման, 
ուսումնառության և հետազոտության 
փոխկապակցման ժամանակակից փորձը 
բակալավրի, մագիստրոսի և 
հետբուհական կրթական ծրագրերում 
կիրառելու նպատակով 

Մեկնարկել են կրթական տարբեր մակարդակներում
դասավանդման, ուսումնառության և հետազոտության 
ինտեգրման միջազգային փորձի ուսումնասիրման 
աշխատանքներ։ 2021 թ.-ին նախատեսվում է 
իրականացնել ուսումնասիրությունը և դրա արդյունքների 
հիման վրա մշակել համապատասխան ուղեցույց:  

Խնդիր 2. Նախապատրաստել ԲՊՀ-ի ենթակառուցվածքային երկրորդ
հավատարմագրման փաթեթը և կազմակերպել հավատարմագրման 
գործընթացի նախապատրաստումը բուհում 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ
12.2.1. ԲՊՀ-ի կառուցվածքային
ստորաբաժանումներից շարունակաբար 
հավաքագրել տվյալներ, 
ինքնավերլուծություններ և հիմքեր՝ ԲՊՀ-
ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների 
ինքնավերլուծության զեկույցի 
պատրաստման նպատակով 

ԲՊՀ-ի 2-րդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման
շրջանակներում ԲՊՀ-ի կառուցվածքային 
ստորաբաժանումները կատարել են իրենց 
գործունեության ինքնավերլուծություն։ ՈԱԿ-ը 
հավաքագրել է ստորաբաժանումների կողմից կազմված 
ինքնավերլուծության զեկույցները, ինչպես նաև 
անհրաժեշտ տվյալներն ու հիմքերը և պատրաստել  ԲՊՀ-
ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների 
ինքնավերլուծության միասնական զեկույց:  

2021 թ.-ին նախատեսվում է վերսկսել տվյալների, 
ինքնավերլուծությունների և դրանց հիմքերի  
հավաքագրման գործընթացը՝ ԲՊՀ-ի 3-րդ 
ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար մշակվելիք 
ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծության 
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զեկույցը կազմելու համար:
12.2.2. Վերամշակել արտաքին և ներքին
շահակիցների շրջանում անցկացվող 
հարցումների բովանդակությունը՝ բուհում 
առկա խնդիրների և ձեռքբերումների 
վերաբերյալ ամբողջական պատկեր 
ստանալու համար 

 2020 թ.-ին ՈԱԿ-ը Կարիերայի կենտրոնի և
ուսանողական խորհրդի հետ համագործակցությամբ 
իրականացրել է լայնածավալ հարցում ուսանողների 
շրջանում՝ հեռավար ուսուցման արդյունավետությունը և 
ուսանողների բավարարվածությունն առցանց 
ուսուցումից, ինչպես նաև COVID-19 համավարակի 
ազդեցությունն ուսանողների ուսումնառության, 
առողջական և սոցիալական վիճակի վրա 
համակողմանիորեն գնահատելու համար: Առցանց 
հարցմանը մասնակցել է 1826 ուսանող: 
ՈՒսումնասիրության արդյունքերն ամփոփվել են և 
ներկայացվել հաշվետվության ձևով: 

 ՈԱԿ-ը և ԿԿՊ ամբիոնը համատեղ իրականացրել են 
հարցում «Հանրային կառավարում» ՄԿԾ-ով 
ուսումնառած շրջանավարտների շրջանում: Հարցման 
արդյունքներն ամփոփվել են և կկիրառվեն ՄԿԾ-ի 
հետագա բարելավման աշխատանքներն առավել 
թիրախային ու արդյունավետ դարձնելու նպատակով:  

 վերամշակվել են ԲՊՀ-ի գործատուների և 
շրջանավարտների շրջանում անցկացվող հարցումների 
հարցաշարերը: Հարցումները նախատեսվում է 
իրականացնել 2020-2021 ուստարում:  

12.2.3. Շարունակել ԲՊՀ-ում
իրականացվող հարցումները 
սովորողների, ՊԴ կազմի և 
աշխատակազմի շրջանում 
12.2.4. Իրականացնել շարունակական
հարցումներ ԲՊՀ-ի շրջանավարտների 
շրջանում 

12.2.5. Իրականացնել ԲՊՀ-ի ՈԱ
համակարգի գործունեության 
արդյունավետության գնահատում 

 Հիմնվելով ԲՊՀ-ի 2-րդ ինստիտուցիոնալ
հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցում ՈՆԱ 
համակարգին վերաբերող խորհրդատվությունների վրա՝ 
ՈԱԿ-ը կատարել է ՀՀ տարբեր բուհերի ՈՆԱ 
համակարգերի համեմատական վերլուծություն 
(բենչմարքինգ)։ Նախատեսվում է բենչմարքինգի 
արդյունքները համալրել միջազգային փորձի 
օրինակների ուսումնասիրմամբ և ամբողջականացնել 
այն 2021-2022 թթ.-ին: 

 ՈԱԿ-ը հաշվետու ժամանակահատվածում գիտական 
խորհրդին ներկայացրել է 2 հաշվետվություն 
(կիսամյակային և տարեկան)՝ ՈԱ ոլորտում կատարված 
գործողությունների ու բարեփոխումների վերաբերյալ: 
Հաշվետվությունները հաստատվել են գիտական 
խորհրդի կողմից:  

Խնդիր 3. Իրականացնել ԲՊՀ-ի թիրախային ՄԿԾ-ների ծրագրային/քլաստերային
հավատարմագրման նախապատրաստական աշխատանքները 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ
12.3.6. Գործատուների և
աշխատաշուկայի ներկայացուցիչների 
շրջանում իրականացնել կարիքների 
վերլուծություն։ 

ՈԱԿ-ի կողմից վերամշակվել են ԲՊՀ գործատուների և
շրջանավարտների շրջանում անցկացվող հարցումների 
հարցաշարերը: Հաշվի առնելով այն, որ COVID-19 
համավարակի տարածման հետևանքով ԲՊՀ-ի հետ 
համագործակցող մի շարք գործատու 
կազմակերպություններ դադարեցրել կամ 
սահմանափակել են իրենց գործունեությունը, 
նախատեսվում է վերոնշյալ հարցումներն իրականացնել 
2021 թ.-ին՝  դրանցում առավել մեծ թվով գործատուներ 
ընգրկելու համար: 

12.3.7. Մշակել և հաստատել ՄԿԾ-ների
բենչմարքինգի իրականացման 
մեթոդաբանություն և մեխանիզմներ։ 

ՈԱԿ-ի կողմից կատարվել է ՀՀ պետական և ոչ
պետական բուհերի ՄԿԾ-ների ուսումնասիրություն և 
բենչմարքինգ, որի արդյունքների հիման վրա մշակվել է 
ԲՊՀ-ի ՄԿԾ-ների բենչմարքինգի իրականացման 
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մեթոդաբանություն և ընթացակարգի նախագիծ։
Վերջինս ներկայացվել է քննարկման գիտական 
խորհրդին կից կանոնակարգային հանձնաժողովին և 
նախատեսվում է կիրառել 2021 թ.-ից:  

Խնդիր 4. Վերամշակել կրթության որակի ապահովման քաղաքականությունն ու
ընթացակարգերը՝ եվրոպական չափորոշիչների և ՀՀ կառավարության 
կողմից հաստատված հավատարմագրման չափանիշների 
համապատասխանության ապահովման նպատակով 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ
12.4.1. Վերամշակել և շարունակաբար
զարգացնել բուհի կրթության որակի 
ապահովման ներբուհական համակարգը՝ 
քաղաքականությունը, հայեցակարգը, 
ձեռնարկն ու համապատասխան 
ընթացակարգերը՝ հիմնվելով 
եվրոպական չափորոշիչների և ՀՀ 
կառավարության կողմից հաստատված 
հավատարմագրման չափանիշների  
համապատասխանության և միջազգային 
լավագույն փորձի համեմատական 
վերլուծություն և գնահատման 
արդյունքների վրա։ 

ՈԱԿ-ն ուսումնասիրել է ՀՀ բուհերի ՈԱ ներբուհական
համակարգերն ու դրանց գործառումն ապահովող 
համապատասխան բաղադրիչները (քաղաքականություն, 
ընթացակարգեր, ներքին կանոնակարգեր և այլն)՝ 
լավագույն և առաջավոր փորձը վեր հանելու և դրա 
արդյունքների հիման վրա ԲՊՀ-ի ՈՆԱ համակարգը 
բարելավելու նպատակով: Լավագույն փորձի ներդրման 
գործընթացները կրում են շարունակական բնույթ: 

12.4.2. Վերագործարկել ՈՆԱ
համակարգը՝ արտացոլելով ԲՊՀ-ի նոր 
կազմակերպաիրավական ձևի 
(հիմնադրամ) և կառուցվածքային 
փոփոխությունների 
առանձնահատկությունները։ 

ԲՊՀ-ի ՈՆԱ համակարգը  ամբողջությամբ
վերագործարկվել է համալսարանի հիմնադրամի 
վերակազմավորվելուց ու նոր կառուցվածքի 
հաստատումից հետո։ Ավելին, 2019 թ.-ին ԲՊՀ-ն 
հաջողությամբ անցել է ինստիտուցիոնալ 
հավատարմագրում։  

2020 թ.-ին Որակի ապահովման և բարեփոխումների 
կենտրոնը վերակազմավորվել է՝ դառնալով Որակի 
ապահովման կենտրոն, ինչը պայմանավորված է ԲՊՀ-ում 
շարունակաբար իրականացվող բարեփոխումներին և 
ՈՆԱ համակարգի բարելավմանն ուղղված 
աշխատանքներն ապակենտրոնացնելու և 
ստորաբաժանումներից յուրաքանչյուրի գործառույթային 
շրջանակում ընդգրկելու անհրաժեշտությամբ: 

12.4.4. Իրականացնել բուհի
կառավարման համակարգի 
արդյունավետության գնահատում։ 

ԲՊՀ-ի կառավարման համակարգի արդյունավետության
գնահատումը նախատեսվում է իրականացվել 2021-2023 
թթ.-ի ընթացքում՝ հաշվի առնելով համալսարանի 
կառուցվածքային փոփոխությունների (կատարված 2018-
2019 թթ.-ին) և դրանց արդյունավետության գնահատման 
համար առավել երկար ժամանակահատվածի 
անհրաժեշտությունը: 

12.4.5. Շարունակել վերլուծական
գործիքների մշակման և 
ուսումնասիրության մեթոդների 
արդիականացման գործընթացները։ 

ՈԱԿ-ը մշակել է ՄԿԾ-ների բենչմարքինգի
իրականացման ընթացակարգ, որում ներկայացված է 
ՄԿԾ-ների համեմատական վերլուծության 
մեթոդաբանությունը և ձևաչափը:  

12.4.6. Իրականացնել կրթության որակի
ապահովման համակարգի բենչմարքինգ՝ 
ուսումնասիրելով ազգային և միջազգային 
թիրախավորված բուհերում առկա 
տարբեր համակարգերը և դուրս բերել 
դրանց առավելություններն ու 
թերությունները։ 

ՈԱԿ-ը իրականացրել է ՀՀ բարձրագույն կրթության ՈԱ
համակարգի բենչմարքինգ՝ կատարելով ՀՀ 20 բուհերի 
(15 պետական և 5 ոչ պետական) ՈՆԱ համակարգերի 
համեմատական վերլուծություն։ Բենչմարքինգի 
արդյունքները ամփոփվել են և կկիրառվեն ԲՊՀ-ի ՈՆԱ 
համակարգի բարելավման աշխատանքներում: 

Խնդիր 6 Ընդլայնել ՈԱԿ-ի համագործակցության շրջանակը՝ մասնագիտական
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գործունեությունը բարելավելու և ԲՊՀ կրթության որակի ապահովմանն
ուղղված գործունեության վերաբերյալ 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ
12.6.1. Հաստատել և ընդլայնել
համագործակցությունը առաջատար 
բուհերի նմանատիպ կառույցների և 
գործակալությունների հետ: 

ՈԱԿ-ը համագործակցել է հետևյալ ՈԱ կառույցների
և կազմակերպությունների հետ՝ 
 «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման 

ազգային կենտրոն» հիմնադրամ,  
 «Սմարթ» ձեռներեցության կենտրոն,  
 Մոլդովայի պետական համալսարան, 
  «Հայաստանի մանուկներ» բարեգործական 

հիմնադրամ (ՔՈԱՖ), 
 «Գռոու Էդութեյնմնթ» (Grow Edutainment) ՍՊԸ,  
 «Արմենիան Կոդ Ակադեմի» (Armenian Code Academy) 

կազմակերպություն։  
12.6.2. Շարունակաբար ապահովել ՈԱԿ-
ի գործունեության թափանցիկությունն ու 
հրապարակայնությունը ԲՊՀ կայքէջում 
ՈԱԿ-ի ենթաբաժնի թարմացման 
միջոցով: 

ՈԱԿ-ը ապահովել է իր գործունեության
թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունը՝ ԲՊՀ-ի 
ֆեյսբուքային էջում և պաշտոնական կայքի ՈԱԿ-ի էջում 
պարբերապար հրապարակելով տեղեկություններ ՈԱ 
գործընթացների վերաբերյալ։ 

Խնդիր 7. Շարունակաբար բարելավել ՈԱԿ-ի անձնակազմի մասնագիտական
գիտելիքներն ու կարողությունները՝ ի նպաստ բուհում կրթության որակի 
ապահովման գործընթացների արդյունավետ իրականացմանը 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ
12.7.1. Ապահովել ՈԱԿ-ի անձնակազմի
մասնակցությունը մասնագիտական 
որակների զարգացմանն ուղղված 
վերապատրաստումներին ազգային և 
միջազգային մակարդակներում: 

Ազգային և միջազգային համապատասխան կառույցների
հետ համագործակցության շրջանակներում ՈԱԿ-ի 
աշխատակազմը ներգրավվել է իր մասնագիտական 
կարողությունների զարգացմանը միտված 
միջոցառումներում: Մասնավորապես, ՈԱԿ-ի 
աշխատողները մասնակցել են մի շարք առցանց 
հանդիպում-քննարկումների, վերապատրաստումների ու 
վեբինարների:  

12.7.2. ՈԱԿ-ի անձնակազմի կողմից ՈԱ
ոլորտին առնչվող գիտական 
հետազոտությունների իրականացում և 
որակավորումների բարձրացում: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՈԱԿ-ը կատարել է
բուհերի ՈԱ ոլորտին առնչվող հետևյալ գիտական 
հետազոտությունները.  
 Գործունեության որակի ապահովման ցուցանիշներ 

(ՈԱՑ-եր). ուսումնասիրվել են և վերլուծվել են ՈԱՑ-երի 
սահմանման հիմնադրույթները, ընդհանուր 
սկզբունքներն ու մոտեցումները:  
 ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում ՈԱ 

ազգային և միջազգային չափանիշներ. ուսումնասիրվել և 
վերլուծվել են ՈԱ ազգային ու եվրոպական չափանիշների 
համադրման առանձնահատկությունները ՀՀ 
բարձրագույն կրթության համակարգում: 

Հետազոտության արդյունքներով պատրաստվել է 2 
հոդված: 

 
2020 թ.-ին իրականացված գործողությունների մասին մանրամասն տեղեկությունները 

ներկայացված են ստորև:  
 

1. ԲՊՀ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման ընթացիկ աշխատանքներ  
 
2020 թ.-ի փետրվարի 5-ին ԲՊՀ-ն ստացել է պետական հավատարմագրման վկայականն 

(N29) առ այն, որ Հավատարմագրման հանձնաժողովի 2019 թ.-ի դեկտեմբերի 18-ին N 32 
որոշմամբ համալսարանին շնորհվել է ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում՝ 4 տարի ժամկետով: 
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Հաշվետու ժամանակահատվածում որակի ապահովման գործընթացների կազմակերպման 
և իրականացման ընթացքում ՈԱԿ-ը հաշվի է առել 2019 թ.-ին ԲՊՀ-ի կողմից մշակված «ԲՊՀ 
ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման նպատակով իրականացված փորձաքննության 2019 թ. 
փորձագիտական զեկույցում նշված թերությունների վերացման ԲՊՀ ծրագրում» ներառված 
գործողությունները, ինչպես նաև ԲՊՀ-ի 2-րդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 
փորձագիտական զեկույցում նշված խորհրդատվությունները:  

Մասնավորապես, փորձագիտական խմբի կողմից ներկայացվել են հետևյալ 
խորհրդատվությունները՝ 
 ներդնել ՈԱ գործընթացներում շահակիցների, հատկապես արտաքին շահակիցների 

մասնակցության ակտիվացման կոնկրետ մեխանիզմներ, 
 պարբերաբար գնահատել ՈՆԱ համակարգի ազդեցությունը բուհի բարելավման վրա: 

Վերոնշյալ խորհրդատվությունների ուղղությամբ աշխատանքների իրականացման համար 
սահմանվել է 2020-2023 թթ. ժամանակահատվածը: Աշխատանքները մեկնարկել են 2020 թ.-ի 
հունվարից և նախատեսվում է դրանք ամփոփել 2023 թ.-ին:  

 
2. Շահառուների և շահակիցների կարիքների վերհանման և մատուցված կրթական ու այլ 
ծառայություններից նրանց բավարարվածության աստիճանի գնահատման նպատակով 
ուսումնասիրությունների իրականացում  

 
2.1. ՈԱԿ-ի կողմից հարցումների իրականացում 

ՈԱԿ-ը հարցումների միջոցով պարբերաբար ուսումնասիրում է ԲՊՀ-ի շահառուների և 
շահակիցների կարիքները՝ հանալսարանի կրթական և հարակից ծառայություններից, 
աշխատակազմի աշխատանքից և ռեսուրսներից նրանց բավարարվածության աստիճանը 
գնահատելու և առկա խնդիրները վեր հանելու նպատակով: 2020 թ.-ին իրականացվել են 
հետևյալ ուսումնասիրությունները. 
 
Հեռավար (այդ թվում՝ առցանց) ուսուցումից ուսանողների բավարարվածության աստճանի 
գնահատում 

Հուլիս-օգոստոս ամիսներին իրականացվել է լայնածավալ հարցում ուսանողների շրջանում՝ 
COVID-19 համավարակի պայմաններում հեռավար ուսուցման արդյունավետությունը գնահատելու 
համար: Հարցմանը մասնակցել է առկա և հեռակա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 
ուսանողների ընդհանուր թվի 82%-ը կամ 1826 ուսանող: Հարցաշարն ընդգրկել է ընդհանուր 
թվով 38 հարց հետևյալ 5 բաժիններից՝ 
 Բաժին 1. Ընդհանուր տեղեկատվություն (ուսանողների տվյալներ), 
 Բաժին 2. COVID-19 համավարակի ազդեցությունն ուսանողների առողջական և սոցիալական 

վիճակի վրա, 
 Բաժին 3. Հեռավար ուսումնառության գործընթացից ուսանողների բավարարվածության 

գնահատում, 
 Բաժին 4. ԲՊՀ-ում հեռավար դասավանդումից ուսանողների բավարարվածության 

գնահատում, 
 Բաժին 5. ԲՊՀ էլեկտրոնային ռեսուրսներից ուսանողների բավարարվածության գնահատում: 

Հարցման արդյունքների վերլուծության հիման վրա կատարվել են հետևյալ հիմնական 
եզրահանգումները. 
 համաձայն ուսանողների կարծիքի՝ հեռավար ուսուցումն իր արդյունավետությամբ չի կարող 

լիարժեք փոխարինել լսարանային պայմաններում ուսուցմանը, 
 ուսանողները հիմնականում բավարարված են առցանց դասավանդման որակից և բարձր են 

գնահատում ԲՊՀ-ի վարչական կազմի և դասախոսների ջաքերը՝ միևնույն ժամանակ նշելով, 
որ ցանկալի կլիներ վերապատրաստել որոշ դասախոսների՝ նրանց ՏՀՏ հմտությունները 
զարգացնելու և հեռավար ուսուցման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով, 

 ուսանողների կարծիքով հեռավար ուսուցման էական խնդիրներ են ուշադրության 
կենտրոնացման դժվարությունները, սոցիալականացման և շփումների սահմանափակ 
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հնարավորությունները (օրինակ՝ լսարանային դասախոսների, հանդիպումների և 
համակուրսեցիների հետ դեմ առ դեմ քննարկումների հնարավորության բացակայությունը), 
ինտերնետ կապի և սարքավորումների հետ կապված տեխնիկական խնդիրները և այլն: 

 COVID-19 համավարակն էապես ազդել է ուսանողների վրա՝ առաջացնելով որոշակի 
առողջական, հոգեբանական և այլ խնդիրներ։  
 

Հարցումներ գործատուների, շրջանավարտների և դասախոսների շրջանում  
2020 թ.-ին վերամշակվել են ԲՊՀ-ի շրջանավարտների և գործատուների շրջանում 

անցկացվող հարցումների հարցաշարերը, իսկ դասախոսների շրջանում կատարվող 
հարցումների հարցաշարը գտնվում է մշակման փուլում:  

 
«Կառավարում» ՄԿԾ-ի գնահատում 

2020 թ.-ի փետրվարին ՈԱԿ-ը Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի հետ 
համատեղ իրականացրել է հարցում «Հանրային կառավարում» ՄԿԾ-ի շրջանավարտների 
շրջանում: Հարցմանը մասնակցել է 16 շրջանավարտ: Հարցման արդյունքում վեր են հանվել 
դասավանդման, ուսանողների գնահատման, մագիստրոսական թեզերի ղեկավարման, 
պրակտիկայի, պրակտիկումի հետ կապված և այլ խնդիրներ։ Հարցման արդյունքները 
կօգտագործվեն ՄԿԾ-ի բարելավման աշխատանքներն առավել թիրախային ու արդյունավետ 
դարձնելու համար:  
 
2.2. «ԶՈՒՄ» հավելվածի կիրառման ուղությամբ վերապատրաստում  

2020 թ.-ի սեպտեմբերին ՈԱԿ-ը իրականացրել է «ԶՈՒՄ» հավելվածի կիրառման 
ուղղությամբ երկօրյա վերապատրաստում, որին մասնացել են դեկանատների, ամբիոնների և 
ԳՈՒԿ-երի լաբորանտները և դասախոսներ (ընդհանուր թվով 33 անձ)։ Վերապատրաստման 
մասնակիցները ստացել են տեսական և գործնական գիտելիքներ ուսումնական գործընթացում 
«ԶՈՒՄ» հավելվածի կիրառման վերաբերյալ:  
 
3. ՈՆԱ գործառույթների բարելավմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում և 
համագործակցության ապահովում 
 
3.1. Որակի ապահովման ոլորտում բենչմարքինգի իրականացում 

ՈԱԿ-ը կատարել է ՀՀ բարձրագույն կրթության ՈԱ ոլորտի համեմատական վերլուծություն 
(բենչմարքինգ), որի շրջանակներում ուսումնասիրվել են ՀՀ 15 պետական և 5 ոչ պետական 
բուհերի ՈՆԱ համակարգերը։ Բենչմարքինգի համար հիմք են հանդիսացել՝ 
 բուհերի զարգացման ռազմավարական ծրագրերը, 
 բուհերի տարեկան հաշվետվությունները, 
 բուհերի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման վերաբերյալ տվյալները, 
 բուհերի ՈՆԱ համակարգերն ու քաղաքականությունները, դրանց փաստաթղթային հենքերը 

(ընթացակարգեր, կանոնակարգեր, ՈԱ ռազմավարություններ և այլն), 
 բուհերի ՈՆԱ պատասխանատու ստորաբաժանումների գործառութային շրջանակները, 
 ՈԱ ոլորտում բուհերի գործունեության առանցքային ցուցանիշները (ԳԱՑ-երը): 

Բենչմարքինգի արդյունքները հիմք են հանդիսանալու ԲՊՀ-ի ՈՆԱ համակարգի հետագա 
բարելավման համար: 

3.2. ՈԱԿ-ի աշխատակազմի մասնագիտական զարգացում և համագործակցության 
ապահովում 

2020 թ.-ին ազգային և միջազգային համապատասխան կառույցների հետ 
համագործակցության շրջանակներում ՈԱԿ-ի աշխատակազմը մասնակցել է մասնագիտական 
կարողությունների զարգացմանը միտված մի շարք առցանց հանդիպում-քննարկումների, 
վերապատրաստումների ու վեբինարների:  

ՈԱԿ-ը համագործակցել է նաև հետևյալ ազգային ու միջազգային կառույցների հետ՝ 
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 «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ (ՈԱԱԿ) 
ՈԱԿ-ի աշխատակիցները ներգրավվել են ՈԱԱԿ-ի կողմից հավատարմագրում անցնող 
ուսումնական հաստատությունների փորձաքննության գործընթացում և փորձագետների 
վերապատրաստման դասընթացներում։  

 «ՍՄԱՐԹ» ձեռներեցության կենտրոն 
ՈԱԿ-ի աշխատակիցները մասնակցել են կենտրոնի «Խելացի զրույցներ» (SMART Talks) 
նախաձեռնության շրջանակներում կազմակերպված վեբինարներներին ու 
վերապատրաստումներին և հանդես եկել որպես բանախոսներ։ 

 Մոլդովայի պետական համալսարան 
ԵՄ-ի «Էրազմուս+» ծրագրի «Ժան Մոնե մոդուլ» նախաձեռնության «Մոլդովայի եվրոպական 
տնտեսական ինտեգրումը ԵՄ-ի համընդհանուր արժեքների միջոցով. կրթություն-
հետազոտություն-նորարարություն» ծրագրի շրջանակում ՈԱԿ-ի ղեկավարը հանդես է եկել 
որպես վերապատրաստող։ 

 ՈԱԿ-ի աշխատակիցները մասնակցել են տարբեր կրթական միջոցառումների և 
վերապատրաստումների, որոնց մասին մանրամասն տեղեկությունները ներկայացված են 
Հավելված 4.1-ում: 

 
4. ՈԱԿ-ի ներգրավվածությունը ԲՊՀ կանոնակարգերի, ուղեցույցների և այլ 
ուսումնաօժանդակ նյութերի մշակման աշխատանքներում  
 
4.1. «ԶՈՒՄ» հավելվածի կիրառման ուղեցույցի մշակում  

«ԶՈՒՄ» հարթակով ուսուցումն առավել արդյունավետ իրականացնելու նպատակով ՈԱԿ-ը 
մշակել է «ԶՈՒՄ» հավելվածի կիրառման ուղեցույց, որը՝ 

 նախատեսված է դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմերի ու ուսանողների համար,  
 ներառում է մեթոդական ցուցումներ և համապարփակ տեղեկատվություն «ԶՈՒՄ» 

հավելվածի գործառույթների ու գործիքների կիրառման վերաբերյալ,  
 ներառում է եռալեզու (հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն) տարբերակով ներկայացված՝ 

«ԶՈՒՄ» հավելվածին գործիքներին առնչվող եզրույթներ,  
«ԶՈՒՄ» հավելվածի կիրառման ուղեցույցը հրապարակել է ԲՊՀ-ի պաշտոնական կայքում՝ 

ապահովելով դրա բաց հասանելիությունը (ուղեցույցը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ 
https://brusov.am/website/documentation/files/04e66b65.pdf): 
 
4.2. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահի հաշվետվության ձևաչափի 
մշակում 

ՈԱԿ-ի նախաձեռնությամբ մշակվել է ԲՊՀ-ի ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի 
նախագահի հաշվետվության ձևաչափ, որը ներառում է հանձնաժողովի նախագահի ու 
անդամների, հանձնաժողովի աշխատանքի, ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացի 
կազմակերպման, ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցած ուսանողների, հանձնաժողովի 
անդամների համար նախատեսված փաստաթղթերի, ինչպես նաև հրապարակային 
պաշտպանության ընթացքի վերաբերյալ տվյալների բաժիններ: Ձևաչափը հնարավորություն 
կընձեռնի հավաքագրելու միատեսակ տեղեկատվություն ամփոփիչ ատեստավորման 
գործընթացի վերաբերյալ՝ միասնականանացնելով վերջինինս հաշվետվային գործընթացը: 

Սեպտեմբերին ձևաչափը քննարկվել է գիտական խորհրդին կից կանոնակարգերի 
մշակման հանձնաժողովում, իսկ այնուհետ ֆակուլտետային խորհուրդներում: Նախատեսվում է 
ձևաչափը ներդնել 2021 թ.-ին: 
 
4.3. Ամբիոնի նիստի արձանագրության ձևաչափի մշակում  

ՈԱԿ-ի նախաձեռնությամբ մշակվել է ամբիոնի նիստի արձանագրության ձևաչափ՝ ԲՊՀ-ի 
ամբիոնների և ԳՈՒԿ-երի նիստերի արձանագրությունների կազմման միասնական մոտեցումը և 
համակարգվածությունն ապահովելու համար։ Ձևաչափը ներառում է ամբիոնների և ԳՈՒԿ-երի 
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նիստերում քննարկվող հարցերի ուղղությունները (ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական) 
և նիստի վերաբերյալ անհրաժեշտ այլ տվյալներ:  

Սեպտեմբերին ձևաչափը քննարկվել է գիտական խորհրդին կից կանոնակարգերի 
մշակման հանձնաժողովում, իւսկ այնուհետ ֆակուլտետային խորհուրդներում։ Նախատեսվում է 
ձևաչափը ներդնել 2021 թ.-ին: 

 
5. Այլ աշխատանքներ 
 
5.1. ԲՊՀ-ի տարեկան հաշվետվության մշակման աշխատանքների համակարգում 

ՈԱԿ-ն իրականացրել է ԲՊՀ-ի 2020 թ.-ի հաշվետվության կազմման աշխատանքների 
համակարգումը, մասնավորապես՝ տարբեր ստորաբաժանումներից հավաքագրել է անհրաժեշտ 
տվյալներ ու տեղեկություններ և ստորաբաժանումների կողմից կազմված տարեկան 
հաշվետվությունները և ամբողջականացրել մեկ ընդհանուր հաշվետվություն մեջ։  
 
5.2. Ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպում ՈԱԿ-ում 

ՈԱԿ-ը մշակել է հետազոտական պրակտիկայի անցկացման ձևաչափ, որը ներառում է 
պրակտիկայի անցկացման ընդհանուր բնութագիրը՝ նպատակն ու խնդիրները, 
վերջնարդյունքները, պրակտիկայի գնահատման բաղադրիչներն ու պրակտիկայի 
իրականացման հիմքերը:  

2020 թ.-ի փետրվար-մարտ ամիսներին ՈԱԿ-ը կազմակերպել է հետազոտական 
պրակտիկա «Հանրային կառավարում» ՄԿԾ-ով ուսումնառող առկա մագիստրատուրայի 2-րդ 
կուրսի 2 ուսանողի համար, որը ներառել է ՈԱ ոլորտի առանձնահատկությունների ու 
հիմնախնդիրների և ՀՀ բուհերի ինքնավերլուծության զեկույցների համեմատական վերլուծություն 
(բենչմարքինգ)։ Հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին ՈԱԿ-ը կազմակերպել է «Հանրային 
կառավարում» ՄԿԾ-ով ուսումնառող հեռակա մագիստրատուրայի 3-րդ կուրսի ևս 1 ուսանողի 
հետազոտական պրակտիկան, որի շրջանակում նա կատարել է ՀՀ բուհերում իրականացվող 
ՄԿԾ-ների համեմատական վերլուծության (բենչմարքինգ):  

ՈԱԿ-ում անցկացվող պրակտիկաները խթանում են ԲՊՀ-ի ՈԱ գործընթացներում 
ուսանողների ներգրավվածությունը: 

 
5.3. Որակի ապահովման ցուցանիշների ուսումնասիրություն  

Հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին ՈԱԿ-ը կատարել է բուհերի գործունեության որակի 
ապահովման ցուցանիշների (ՈԱՑ-եր) սահմանման հիմնադրույթների, ընդհանուր սկզբունքների 
ու մոտեցումների ուսումնասիրություն: Վերջինիս արդյունքները ներկայացվել են հոդվածի 
տեսքով և ընդգրկվել ԲՊՀ-ի 2020 թ.-ի «Բանբեր» գիտական պարբերականում: ՈԱԿ-ը 
նախատեսում է հետազոտության արդյունքները կիրառել ԲՊՀ-ի ԳԱՑ-երի վերամշակման 
ժամանակ՝ այդպիսով առավել թիրախային ու չափելի դարձնելով ԲՊՀ-ի ՈՆԱ ուղղությամբ 
իրականացվող աշխատանքների շարժընթացն ու արդյունքները: 
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V. ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Հաշվետու ժամանակահատվածում գիտական ԲՊՀ-ի գրադարանի գործունեությունը բխել է 

2019-2023 թթ.-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի և գործողությունների պլանի 2-րդ և 3-րդ 
բաժիններում (Գիտահետազոտական գործունեություն և Գիտական գրադարան) նախանշված 
համապատասխան ռազմավարական խնդիրներից և գործողություններից, որոնց ուղղությամբ 
կատարված աշխատանքները ներկայացված են Աղյուսակ 5.1-ում: 

 
Աղյուսակ 5.1. ԲՊՀ-ի 2019-2023 թթ.-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի և 

գործողությունների պլանի 2-րդ (Գիտահետազոտական գործունեություն) և 3-րդ 
բաժիններում նախանշված (Գիտական գրադարան) ռազմավարական խնդիրները, 

գործողությունները և դրանց իրականացման 2020 թ.-ի արդյունքները 

ԲԱԺԻՆ 2. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

Խնդիր 6. Նպաստել բրյուսովագիտության զարգացմանը՝ ապահովելով ԲՊՀ-ի բրյուսովյան
ժառանգության պահպանումը 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ
2.6.1. Պարբերաբար կազմակերպել
«Բրյուսովյան ընթերցումներ» խորագրով 
գիտաժողովներ և հրատարակել նյութերի 
ժողովածուները։ 

COVID-19 համավարակով պայմանավորված «Բրյուսովյան
ընթերցումներ-2020» միջազգային գիտաժողովը 
տեղափոխվել է 2022 թ., իսկ 2020 թ.-ին (դեկտեմբերի 14-ին) 
այն կազմակերպվել է նախատեսվածից ավելի փոքր թվով 
մասնակիցների համար և անցկացվել երիտասարդ 
գիտնականների և մագիստրոսների համար 
աշխատաժողովների ձևաչափով: 

2.6.2. Ձեռնարկել համապատասխան
միջոցառումներ «Բրյուսովյան 
ընթերցումներ» խորագրով գիտական 
նյութերի ժողովածուները ԲՈԿ-ի գիտական 
հրատարակությունների ցանկում, իսկ 
դրանց թվային տարբերակները՝ EBSCO 
շտեմարանի «Հումանիտար 
գիտություններ» (Humanities) հավաքածուի 
ցանկում ընդգրկելու ուղղությամբ։ 

«Հայաստանի «Քորեփեդիա» հրատարակչական
ծառայություններ» հարթակը (Cоrepaedia Publishing Servics of 
Armenia), որը ինդեքսավորվում է գրեթե բոլոր 
գիտաչափական համակարգերով, համալրվել է «Բրյուսովյան 
ընթերցումներ» ժողովածուի հետևյալ հատորներով՝ 
«Брюсовские Чтения 2013 года», «Брюсовские Чтения 2016 
года»:4 

2.6.3. Շարունակաբար թվայնացնել Վ. 
Բրյուսովի անվան թանգարանի նյութերը և 
ապահովել դրանց ու Բրյուսովյան 
գիտական կենտրոնի գրքային ֆոնդերի 
պահպանումը՝ ստեղծելով գրքային 
ֆոնդերի թվային պահոց։ 

Մոսկվայի «Արծաթե դար» թանգարանում փետրվարի 20-ին 
բացվել է «Վ. Բրյուսովի Տան պատմությունից» խորագրով 
միջազգային ցուցահանդեսը: Ցուցահանդեսին ներկայացված 
էին Բրյուսովյան գիտական կենտրոնի (Վ. Բրյուսովի անվան 
թանգարանի) հազվագյուտ նյութերի պատճենները, որոնք 
թվայնացվել են և մշակվել համապատասխան ծրագրերով։ 

2.6.4. Ընդլայնել Վ. Բրյուսովի անվան
թանգարանի թվային հավաքածուները 
«Գուգլ մշակութային ինստիտուտի» (Google 
Cultural Institute) հետ 
համագործակցության շրջանակներում՝ 
ապահովելով Բրյուսովյան գիտական 
կենտրոնի նյութերի հասանելիությունը 
գիտական հանրությանը։ 

«Գուգլ մշակութային ինստիտուտի» (Google Cultural 
Institute) հետ համագործակցության շրջանակներում 
շարունակվել է Վ. Բրյուսովի անվան թանգարանի վիրտուալ 
հավաքածուների նյութերի մշակումը և տեղադրումը «Գուգլ 
արվեստ և մշակույթ» (Google Arts and Culture) հարթակում, 
որը համալրվել է «Բրյուսովյան ընթերցումներ» խորագրով 
նոր հավաքածուով:5  

Այցելությունների ցուցանիշն է՝ 4908: 
2.6.5. Շարունակաբար համալրել 
Բրյուսովյան գիտական կենտրոնի 
պաշտոնական կայքը։ 

Բրյուսովյան գիտական կենտրոնի նյութերը տեղադրված են
http://brusovcenter.info կայքում և շարունակաբար 
համալրվում են: Բրյուսովյան գիտական կենտրոնի ֆոնդերում 

                                                            
4 http://corepaedia.pub/index.php/brus/index http://corepaedia.pub/index.php/brus/issue/archive 
5 https://artsandculture.google.com/partner/bryusov-museum 
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առկա են գրականագիտական նյութեր, որոնք առնչվում են
Վալերի Բրյուսովի ստեղծագործական ժառանգությանը: 
Վերոհիշյալ նյութերը ամբողջովին թվայնացված են, և 
շարունակվում է դրանց տեղադրումը Բրյուսովյան գիտական 
կենտրոնի պաշտոնական կայքում:  

ԲԱԺԻՆ 3. ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ
Խնդիր 1. Ապահովել տեղեկատվության և ժամանակակից գրադարանային ծառայությունների

մատչելիություն՝ նպաստելով ԲՊՀ կրթական և գիտահետազոտական 
գործունեության զարգացմանը 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ
3.1.1. Իրականացնել ԲՊՀ գրադարանի
գրքային ֆոնդերի և տեղեկատվական 
ռեսուրսների առկա վիճակի 
ուսումնասիրություն և բացահայտել 
կարիքները, ինչպես նաև կատարել 
համեմատական վերլուծություններ 
առաջատար գրադարանների հետ՝ 
լավագույն փորձը վերհանելու և ԲՊՀ 
գրադարանի բարելավման ուղիներ 
նախանշելու նպատակով։  

Գրադարանն իրականացրել է գրքային ֆոնդերի
հաշվառում, ինչպես նաև հարցում ամբիոնների և ԳՈՒԿ-երի 
շրջանում՝ բացահայտելու անհրաժեշտ գրականության 
կարիքները։ Նաև գրադարանը կատարել է բաց 
մատչելիության աղբյուրների ուսումնասիրություն, որի 
արդյունքներով մեկ հղման տակ հավաքագրվել են բոլոր 
անհրաժետ ռեսուրսները՝ ըստ լեզուների, և տեղադրվել 
համալսարանի կայքում՝ ապահովելով դրանց բաց 
հասանելիությունն ուսանողների, դասախոսների և այլ 
աշխատողների համար։6 

Գրադարանը կատարել է գրքային ֆոնդերի համալրման 
աշխատանքներ՝ տեսածրելով անհրաժեշտ 
գիտաուսումնական գրականությունը։ (Տե՛ս. 3.1.6. կետը)  

3.1.2. Մշակել գրադարանի
հավաքածուների ձևավորման հայեցա-
կարգ և համաձայն վերջինիս՝ ձևավորել 
հավաքածուները։ 

Գրադարանի հավաքածուների ձևավորման
հայեցակարգը մշակման փուլում է։  

3.1.3. Ընդլայնել գրադարանի գրքային
ֆոնդերը և էլեկտրոնային ռեսուրսների 
շտեմարանները՝ համալրելով գրադարանի 
ռեսուրսները Հայաստանում և արտերկրում 
հրատարակված տպագիր և էլեկտրոնային 
նյութերով։ 

Գրադարանի գրքային ֆոնդը 2020 թ.-ին համալրվել է
տարբեր կազմակերպությունների հետ համագործակցության 
շրջանակներում, անհատների ու ԲՊՀ-ի ամբիոնների կողմից 
անհատույց նվիրաբերված, ինչպես նաև ԲՊՀ-ի կողմից 
հրատարակված ընդհանուր թվով 377 օրինակ գրքերով և 
ամսագրերով։  

Գիտական շտեմարանների բաժանորդագրությունը 
հասանելի է Հայաստանի էլեկտրոնային գրադարանների 
կոնսորցիումին ԲՊՀ-ի անդամակցության շնորհիվ: 2020 թ.-
ին ԲՊՀ–ի աշխատակիցների և ուսանողների համար 
հասանելի են եղել 14 էլեկտրոնային շտեմարան: 

«Հայաստանի թվային գրադարանների ասոցիացիա» ՀԿ-
ի անդամ կազմակերպությունների, այդ թվում՝ ԲՊՀ-ի, 
հետազոտողներին 2020 թ.-ին ընձեռնվել է բացառիկ 
հնարավորություն՝ անվճար հրատարակելու հոդվածներ «Սեյջ 
փաբլիշինգ 196» (SAGE Publishing 196) շտեմարանի 
հանրահասանելի ամսագրերում:  

3.1.4. Ուսումնասիրել գրքերի, դասա-
գրքերի և տեսաձայնային նյութերի 
թվայնացման ձևաչափերը և կատարել 
համապատասխան ձևաչափերի 
ընտրություն։  

Գրադարանի աշխատակազմը սկսել է գրքերի թվայնացման
ձևաչափերի ուսումնասիրություն, որի արդյունքներով 
կկատարվի ԲՊՀ-ի պահանջներին համապատասխանող 
ձևաչափերի ընտրությունը։ 

3.1.6. Ստեղծել ԲՊՀ-ի թվային գրադարան՝ 
ապահովելով վերջինիս տեխնիկական 
անվտանգությունը և բարձրացնելով 
թվային գրադարանի հասանելիությունը 
օգտվողների համար։ 

ԵՄ-ի «Էրազմուս+» ծրագրի միջոցներից ֆինանսավորվող  
«ՄԻՆԵՐՎԱ» ծրագրի շրջանակում 2020 թ.-ին շարունակվել 
են ԲՊՀ-ի թվային գրադարանի ստեղծման աշխատանքները: 

Տեսածրվել են 56 դասագիրք (ըստ ամբիոնների և 
գիտական կենտրոնների ներկայացված ցուցակների)՝ թվային 

                                                            
6 https://brusov.am/hy/cooperation_list/elektronayin_tvyalneri_shtemaranner/  
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(Read only) ձևաչափով դրանց հասանելիությունը «Մուդլ»
հարթակում ապահովելու նպատակով:  

3.1.7. Շարունակաբար համալրել ԲՊՀ-ի
էլեկտրոնային գրացուցակները՝ 
ընդլայնելով գրադարանային 
գործընթացների էլեկտրոնային 
կառավարման համակարգի «ԿՈՀԱ» 
(KOHA) մոդուլների կիրառման 
գործընթացները։ 

«ԿՈՀԱ» (KOHA) գրադարանային գործընթացների
էլեկտրոնային կառավարման համակարգ ներմուծվել է 903 
օրինակ գիրք: 

«ԿՈՀԱ» համակարգը համալրվել է նաև բաց 
մատչելիությամբ 34 անուն էլեկտրոնային գրքով 
Վիկիդարանից (Wikisource)7։  

ԲՊՀ-ի գրքային ֆոնդը ներառված է նաև համահայկական 
էլեկտրոնային գրացուցակում, որում ևս կատարվել են 
համալրման աշխատանքներ:

3.1.8. Սերտացնել գրադարանի և ԲՊՀ-ի
ստորաբաժանումների 
փոխհամագործակցային կապը՝ 
գրադարանի ֆոնդերի համալրման, ՊԴ 
կազմի և սովորողների համար թեմատիկ 
շտեմարանների կազմման, համատեղ 
միջոցառումների կազմակերպման 
միջոցով։ 

2020 թ.-ի փետրվարին գրադարանը դասախոսական
կազմի և սովորողների համար կազմակերպել է 
«Էլեկտրոնային ռեսուրսներից և գրադարանի «ԿՈՀԱ» 
համակարգից օգտվելու հմտություններ» դասընթացը։ 

Գրադարանը՝ համագործակցելով ամբիոնների հետ, 
կատարել է հոդվածների գիտական մշակում և տրամադրել 
համապատասխան ՀՏԴ-ները։ 

Խնդիր 2. Ապահովել ոլորտային գիտական տեղեկատվության էլեկտրոնային
կառավարումը 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ
3.2.2. Մշակել «Տեղեկատվական
գրագիտություն» և «Հետազոտական 
հմտություններ» վերապատրաստման 
դասընթացները ԲՊՀ գրադարանա-
վարների, դասավանդողների, 
հետազոտողների և սովորողների համար։ 

Գրադարանի աշխատակիցների կողմից մշակվել են
Տեղեկատվական գրագիտություն» և «Հետազոտական 
հմտություններ» վերապատրաստման դասընթացների 
նյութերը։ Սակայն, COVID-19 համավարակով 
պայմանավորված 2020 թ.-ին վերապատրաստման 
դասընթացները չեն անցկացվել։ Դրանք հետաձգվել են 
2021թ.: 

3.2.3. Կազմակերպել և իրականացնել
վերապատրաստման դասընթացներ 
ժամանակակից գիտաչափական 
մեթոդների, տեխնոլոգիաների, ծրագրերի, 
շտեմարանների կիրառմամբ՝ ոլորտային 
գիտական տեղեկատվությունը հասանելի և 
տեսանելի դարձնելու նպատակով։  

Գրադարանը լրամշակել է ժամանակակից գիտաչափական
մեթոդների, տեխնոլոգիաների, ծրագրերի և շտեմարանների 
ուղղությամբ  գրադարանավարների համար նախատեսված 
վերապատրաստման դասընթացների նյութերը, սակայն 
Covid-19 համավարակի պատճառով 2020թ.-ին 
դասընթացները տեղի չեն ունեցել։  

 
1. Գրադարանի հիմնական գործունեությունը 

 
Աղյուսակ 5.2-ում ներկայացված են գրադարանի գործունեությանն առնչվող հիմնական 

ցուցանիշները 2018-2020 թթ.-ի համար։ 
 

Աղյուսակ 5.2. Գրադարանի գործունեությանն առնչվող ցուցանիշները, 2018-2020 թթ.  
 

N Ցուցանիշներ 2018թ. 2019թ. 2020թ. %
1 Ընթերցողների թիվը 2986 3460 3264 - 5.7 %
 Ուսանող 2130 2549 2350 - 7.8 %
 Դասախոս, ասպիրանտ, հայցորդ, աշխատակից 775 773 763 - 1.3 %
 Արտաքին ընթերցող (Ավստրիական գրադարան) 81 138 151 + 9.4 %
2 Հաճախումների թիվը 18244 26840 14823 - 44.8 %
 Սպասարկման բաժին 15095 24042 14220 - 40.9 %
 Ընթերցասրահ 2264 2079 386 - 81.4 %

                                                            
7 http://koha.brusov.am/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ebook 
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 Ավստրիական գրադարան 885 719 217 - 69.8 %
3 Տացքը 55010 65426 43153 - 34 %
 Սպասարկման բաժին 48927 59631 42068 - 29.4 %
 Ընթերցասրահ 4518 4319 669 - 84.5 %
 Ավստրիական գրադարան 1565 1476 416 - 71.8 %

4 Հաճախումների թիվը (համակարգչային սրահ) 6204 4494 389 - 91.3 %
 Էլ. ռեսուրսներ 4094 1938 288 - 85.1 %
 էլ.թեստավորում «Անգլերենի քերականություն» 2110 2556 101 - 96 %
5 Գրքային ֆոնդի քանակը 197451 198023 192116 - 3 %
6 Համալրված գրականություն (միավոր) 929 598 377 - 36.9 %
 ԲՊՀ-ի միջոցների հաշվին - 28 - 
 Նվիրատվության կարգով 823 183 286 + 56.3 %
 Պահեստ 33 158 - 
 Ավստրիական գրադարան 73 229 91 - 60.3 %

7 «ԿՈՀԱ» (KOHA) համակարգ ներմուծվել է
(միավոր) 

 

 Գիրք և ամսագիր 929 1667 903 - 45.8 %
 «Բանբեր»-ի հոդվածների էլ. տաբերակ 167 183 68   -62.8 %
 Ընթերցողական քարտեր 429 488 362 - 25.8 %

8 Հոդվածների գիտական մշակում (ՀՏԴ) (միավոր) 207 85 68 - 20 %
9 Ֆոնդի հաշվառում (միավոր) 2368 1615 2812 + 74.1 %
10 Բաժանորդագրություն պարբերականների (անուն)  
 «Կրթություն» թերթ 1 - - 

11 Գիտական շտեմարանների բաժանորդագրություն
(ՀԷԳԿ) 

8 9 14 + 55.5 %

12 
ԲՊՀ-ի միջոցներոց ձեռք բերված գրքեր և
ամսագրեր, որոնք ԲՊՀ ստորաբաժանումներում 
են (գրադարանում առայժմ հաշվառված չեն) 

868 

 
1. Գրադարանի գործունեության հիմնական ցուցանիշները  

 
Աղյուսակ 5.2-ում բերված տվյալների վերլուծությունը, որը ներկայացված է ստորև, ցույց է 

տալիս, որ 2019 թ.-ի համեմատ գրադարանի գործունեությանն առնչվող հիմնական 
ցուցանիշները վատացել են, քանի որ COVID-19 համավարակի հետևանքով հայտարարված 
արտակարգ դրությամբ պայմանավորված ուսումնական գործընթացն իրականացվել է առցանց և 
գրադարանը ըստ էության չի գործել մարտից մինչև օգոստոս և հոկտեմբերից մինչև տարեվերջ։ 
2019 թ.-ի համեմատ 2020 թ.-ին՝ 
1. ընթերցողների ընդհանուր թիվը պակասել է 5,7%-ով, սակայն 9,3%-ով ավելացել է 

Ավստրիական գրադարանում գրանցված արտաքին ընթերցողների թիվը, 
2. 44,8%-ով նվազել է հաճախումների թիվը սպասարկման բաժնում, իսկ տացքը՝ 34%-ով, 
3. համակարգչային սրահի հաճախումների թիվը նվազել է 91,3%-ով, 
4. գրադարանի գրքային ֆոնդում գրքերի քանակը նվազել է 3%-ով, քանի որ ՀՀ ԿԳՄՍ 

նախարարության առաջարկով գրադարանային ֆոնդի մաշված, արդիականությունը 
կորցրած, մասնագիտական կարևորությամբ պահանջարկ չունեցող գրքերը ԲՊՀ-ն 
սահմանված կարգով դուրս է գրել և հանձնել որպես թղթի թափոն, իսկ գոյացած 
ֆինանսական միջոցներն ուղղել «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին, 

5. հոդվածների գիտական մշակումը (ՀՏԴ) նվազել է 20%-ով, որը հետևանք է ԲՊՀ-ի «Բանբեր» 
գիտական պարբերականներում ընդգրկված հոդվածների և «Լինգվա» հրատարակչության 
հրատարակած գրքերի թվաքանակի նվազմամբ, 

6. գրադարանի գրքային ֆոնդը համալրումը նոր գրքերով նվազել է 36,9%-ով, սակայն գրքային 
ֆոնդը համալրվել է տարբեր կազմակերպությունների հետ համագործակցության 
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շրջանակներում, ԲՊՀ-ի ամբիոնների ու անհատների կողմից անհատույց նվիրատվությամբ 
ստացված և ԲՊՀ-ի միջոցներով հրատարակված գրքերով և ամսագրերով, մասնավորապես՝. 

- Ավստրիայի Հանրապետության եվրոպական և միջազգային գործերի դաշնային 
նախարարությունից՝ 91 օրինակ գիրք, 

- ՀՀ-ում Իտալիայի դեսպանությունից՝ 29 օրինակ գիրք,  
- Անգլերենի թարգմանության և հաղորդակցման ամբիոնի կողմից՝ 14 օրինակ գիրք,  
- ԲՊՀ-ի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և քաղաքագիտության 

ամբիոնի կողմից՝ 25 օրինակ գիրք, 
- «Քվադրիվիում» (Quadrivium) հրատարակչությունից՝ 10 օրինակ գիրք,  
- Հայաստանի ազգային գրադարանից՝ 9 օրինակ գիրք, 
- անհատույց նվիրատվություն Կ. Հովհաննիսյանի կողմից՝ 199 գիրք: 

Ավստրիայի Հանրապետության եվրոպական և միջազգային գործերի դաշնային 
նախարարությունից և անհատական նվիրաբերությամբ գրադարանը ստացել է գրքեր նաև 
դեկտեմբերին, որոնց հաշվառումը և մշակումը գրադարանը կիրականացվի 2021 թ․-ին, այդ իսկ 
պատճառով արձանագրվել է գրքային ֆոնդի համալրման նվազում։ 

Աղյուսակ 5.2-ում բերված տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս նաև, որ չնայած COVID-
19 համավարակի բացասական ազդեցությանը գրադարանի գործունեության վրա, 2020 թ.-ի 
ընթացքում գրադարանի աշխատակիցները իրականացրել են ծավալուն աշխատանքներ,  որոնց 
արդյուքներն են՝ 
 «ԿՈՀԱ» համակարգ ներմուծվել է 903 օրինակ գիրք, 
 ստեղծվել է 362 ընթերցողական քարտ՝ գրադարանում գրանցված նոր ընթերցողների 

համար,  
 նորովի մշակված ալգորիթմով հաշվառված գրքերի քանակն ավելացել է 74,1%-ով,  
  գիտական շտեմարաններին բաժանորդագրությունն աճել է 55.5%-ով, 
 Հայաստանի էլեկտրոնային գրադարանների կոնսորցիումին անդամակցելու շնորհիվ 

ներկայումս ԲՊՀ-ին հասանելի են 14 միջազգային գիտական շտեմարան (EBSCO, SPRINGER, 
eLibrary, ScienceDirect, elgaronline, royalsociety, DUKE, bookboon, thesaurus, National Academies 
Press, OpenEdition Freemium Journals, SAGE Publishing, Университетская библиотека և 
POLPRED), 

 «Հայաստանի թվային գրադարանների ասոցիացիա» ՀԿ-ի անդամ կազմակերպությունների, 
այդ թվում՝ ԲՊՀ-ի, հետազոտողներին ընձեռնվել է բացառիկ հնարավորություն անվճար 
հրատարակելու հոդվածներ «Սեյջ փաբլիշինգ 196» (SAGE Publishing 196) շտեմարանի 
հանրահասանելի ամսագրերում:  

 
2. Գրադարանի գիտահետազոտական և ուսումնամեթոդական գործունեությունը 

 
2020 թ.-ին գրադարանի Բրյուսովյան գիտական կենտրոնի աշխատակցի կողմից մշակվել է 

անգլերեն լեզվի դասընթաց գրադարանավարների համար՝ ուղղված գրադարանագիտության 
ոլորտի լեզվական գիտելիքների և գործնականում դրանք կիրառելու կարողությունների 
զարգացմանը: Դասընթացի առանցքային մասն են գրադարանավարական գործի ոլորտի 
եզրույթները: ՈՒսումնական նյութերը կազմվել են ըստ Լեզուների իմացության համաեվրոպական 
համակարգի մակարդակների: 

3. «Բրյուսովյան գիտական կենտրոն» 

 Մոսկվայի «Արծաթե դար» թանգարանում փետրվարի 20-ին բացվել է «Վ. Բրյուսովի Տան 
պատմությունից» խորագրով միջազգային ցուցահանդեսը՝ նվիրված Վ. Բրյուսովի Տան 110-
ամյակին և Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի 85-ամյակին: Ցուցահանդեսի 
կազմակերպիչներն են եղել բրյուսովագիտության երկու կենտրոնները՝ «Արծաթե դար» 
թանգարանը և ԲՊՀ-ի «Բրյուսովյան գիտական կենտրոնը»: Ցուցահանդեսին ներկայացվել են 
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«Բրյուսովյան գիտական կենտրոնի» հազվագյուտ նյութերի պատճենները , որոնք թվայնացվել 
են և մշակվել համապատասխան ծրագրերով և այլ բացառիիկ ցուցանմուշներ։ 
Ցուցահանդեսի բացմանը մասնակցել են ԲՊՀ-ի պատվավոր պրոֆեսոր Է. Դանիելյանը և 
գրադարանի տնօրեն Ա. Չուլյանը: Ցուցահանդեսի մասին տեղեկատվությունը զետեղվել է 
ռուսաստանյան «Գրական թերթ»-ում և Ռուսաստանի թանգարանների համընդհանուր 
կայքում8: 

 Հունվարին և փետրվարին գրադարանի աշխատակիցները մասնակցել են 2 միջոցառման, 
մասնավորապես համաժողովի, վերապատրաստման դասընթացի, իսկ հուլիսին ՀՀ ԿԳՄՍ 
նախարարության «Գրադարանավարների վերապատրաստման դասընթացներ» ծրագրի 
շրջանակներում առցանց վարել «Ժամանակակից գիտական տեղեկատվական շտեմարաններ 
և էլեկտրոնային աղբյուրներ» սեմինարը՝ ՀՀ տարբեր համայնքների գրադարանների 
աշխատակիցների համար։ 

 2020 թ.-ի դեկտեմբերին կազմակերպվել են «Բրյուսովյան ընթերցումներ-2020» խորագրով 
աշխատաժողովները երիտասարդ գիտնականների և մագիստրոսների համար: «Բրյուսովյան 
ընթերցումներ» միջազգային հոբելյանական գիտաժողովը տեղի կունենա 2022 թ.-ին՝ 
նվիրված «Բրյուսովյան գիտական կենտրոնի» և «Բրյուսովյան ընթերցումներ» գիտաժողովի 
60-ամյակին:  

 «Հայաստանի «Քորեփեդիա» հրատարակչական ծառայություններ» հարթակը (Cоrepaedia 
Publishing Servics of Armenia), որը ինդեքսավորվում է գրեթե բոլոր գիտաչափական 
համակարգերով, համալրվել է «Բրյուսովյան ընթերցումների» հետևյալ հատորներով՝ 
«Брюсовские Чтения 2013 года», «Брюсовские Чтения 2016 года»: 

 «Գուգլ մշակութային ինստիտուտի» (Google Cultural Institute) հետ համագործակցության շրջա-
նակներում շարունակվել է Վ. Բրյուսովի անվան թանգարանի նոր վիրտուալ հավաքածուների 
նյութերի մշակումը և տեղադրումը «Գուգլ արվեստ և մշակույթ» (Google Arts and Culture) 
հարթակում: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է 1962 թվականից ի վեր անցկացվող 
«Բրյուսովյան ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողովի վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ 
ըստ տարեթվերի, թվայնացված լուսանկարների շարքը՝ մասնակիցների վերաբերյալ 
տեղեկություններով։ Հարթակը համալրվել է «Բրյուսովյան ընթերցումներ» խորագրով նոր 
հավաքածուով:9 

 Թարմացվել են «Բրյուսովյան գիտական կենտրոնի» կայքի էջի նյութերը:10 
 

4. Ավստրիական գրադարանի գործունեությունը 

 
2020թ․-ին իրականացվել են հետևյալ գործողությունները. 
1. հուլիսին լույս է տեսել Ավստրիայի փոխանակման ծառայության դասախոս Մորից 

Լենգլախների ղեկավարությամբ իրականացվող «Alpen-Kaukasus Kurier» ուսանողական 
ամսագրի թվով 5-րդ համարը, 

2. մարտ և հոկտեմբեր ամիսներին անցկացվել են Գերմաներենի իմացության ավստրիական 
վկայականի քննությունները (Österreichisches Sprachdiplom, ÖSD),  

3. մարտ և ապրիլ ամիսներին գրադարանի ընթերցողների համար ներկայացվել է 
ավստրիացի հեղինակների և իրենց ստեղծագործությունների առցանց ընթերցումների 
շարք «Կորոնա ընթերցումներ» (Corona-Lesungen) խորագրով, 

4. սեպտեմբերին Ավստրիական գրադարանի 10-ամյակի և Վրանց Վերֆելի 130-ամյակի 
կապակցությամբ իրականացվել է թարգմանչական մրցույթ՝ «Ավստրիական 
գրականությունը հայերենով» խորագրով, որի արդյունքում լավագույն 
թարգմանությունները նախատեսվում է հրատարակել 2021թ.-ին: 

 
                                                            
8 https://lgz.ru/article/8-6726-26-02-2020/ochag-moskovskogo-simvolizma, http://www.museum.ru/N75075 
9 https://artsandculture.google.com/partner/bryusov-museum 
10 http://brusovcenter.info 
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 5. Գրադարանի ազգային և միջազգային համագործակցությունը  

 ԲՊՀ-ն ԵՄ-ի «Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակում իրականացվող «ՄԻՆԵՐՎԱ» ծրագրի 
գործընկեր համալսարան է, որի շրջանակներում 2020 թ.-ին կայացել են առցանց և առերես 
մի շարք հանդիպումներ և քնարկվել EURAXESS հայսատանյան գործընթացներին ԲՊՀ 
ընդգրկման հնարավորությունները և անհատական հաշվի ստեղծման ընթացակարգը, 
գրագողության հայտնաբերման հայկական ծրագիր ստեղծելու հնարավորությունները, 
համալսարանական պահոցների ծրագրային ապահովման խնդիրները, EURAXESS-ի 
ընթացակարգով ՄՌ գիտական գերազանցության պիտակի ձեռք բերումը, ծրագրի 
ժամկետները և այլ հարցեր:  

 Գրադարանը Հայաստանի էլեկտրոնային գրադարանների կոնսորցիումի անդամ է: 
 

6. Գրքերի և ամսագրերի ձեռքբերում 

2020 թ.-ին ԲՊՀ-ն իր միջոցներով (դրամաշնորհային ծրագրերի կամ իր եկամուտներից 
ձևավորված միջոցներով) հրատարակել կամ գնել է ընդհանուր թվով 868 օրինակ գիրք կամ 
ամսագիր, որոնք օգտագործվում են տարբեր ստորաբաժանումների կողմից (Աղյուսակ 5.3)։ 

Աղյուսակ 5.3. Գրադարանի գործունեությանն առնչվող ցուցանիշները, 2018-2020 թթ. 

N Անվանում Քանակ Աղբյուր 
1 «A Guide to Critical Thinking» ուսումնական

ձեռնարկ 100 ԲՊՀ 

2 «Բանբեր» գիտական պարբերական, 4 
հերթական համար 400 ԲՊՀ 

3 «Քաղաքագիտական հանդես» գիտական
պարբերական 100 Գիտության կոմիտեի դրամաշնորհ 

4 «Armenian Journal of Political Science» գիտական
պարբերական 100 Գիտության կոմիտեի դրամաշնորհ 

5 «Հայագիտությունը Մոնղոլիայում» միջազգային 
գիտաժողովի նյութերի ժողովածու 100 Գիտության կոմիտեի դրամաշնորհ 

6 Ֆրանսերեն գրքեր 48 Ֆրանկոֆոն համալսարանների
ասոցիացիայի 

7 
 Գրքեր 20 «Ստեղծարար միտք» ծրագիր 

Ընդամենը 868
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VI. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ ԵՎ 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

 
Հաշվետու ժամանակահատվածում ՏՀՏ-ի կիրառման և տեխնոլոգիական հագեցվածության 

բարձրացմանն ուղղված ԲՊՀ-ի գործունեությունը բխել է 2019-2023 թթ.-ի զարգացման 
ռազմավարական ծրագրի և գործողությունների պլանի» 10-րդ բաժնում (Տեղեկատվական 
հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ) նախանշված ռազմավարական խնդիրներից և 
գործողություններից, որոնց ուղղությամբ կատարված աշխատանքները ներկայացված են 
Աղյուսակ 6.1.-ում: 

 
Աղյուսակ 6.1. ԲՊՀ-ի 2019-2023 թթ.-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի և 

գործողությունների պլանի 10-րդ բաժնում (Տեղեկատվական հաղորդակցման 
տեխնոլոգիաներ) նախանշված ռազմավարական խնդիրները, գործողությունները և դրանց 

իրականացման 2020թ.-ի արդյունքները 

ԲԱԺԻՆ 10. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ (ՏՀՏ) 

Խնդիր 1. Համալրել ԲՊՀ-ն ժամանակակից ՏՀՏ-ով՝ ապահովելով ԲՊՀ-ի գործունեության
բարելավումը և թափանցիկությունը  

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ 
10.1.1. Պարբերաբար իրականացնել 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
և այլ սարքավորումների վիճակի և 
կարիքների գնահատում և ելնելով 
դրանց արդյունքներից՝ ԲՊՀ-ն 
համալրել անհրաժեշտ 
սարքավորումներով և տեխնիկական 
այլ միջոցներով 

Պարբերաբար իրականացվել է տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների և այլ սարքավորումների վիճակի և կարիքների 
գնահատում և ելնելով դրանց արդյունքներից ԲՊՀ-ն համալրվել է 
անհրաժեշտ սարքավորումներով և տեխնիկական այլ 
միջոցներով: Մասնավորապես՝ 2020 թ.-ն ԲՊՀ-ն համալրվել է 105 
միավոր համակարգչային և այլ սարքավորումներով (սերվեր 
համակարգիչներ, սեղանի համակարգիչներ մոնիտորներով, 
դյուրակիր համակարգիչներ, բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարքեր, 
ինտերակտիվ պրոյեկտորներ, անխափան սնուցման սարքեր, 
ցանցային տարբեր սարքեր, օժանդակ այլ սարքեր ու 
պարագաներ):  

Կատարվել է տեխնիկական միջոցներով հագեցած 2 նոր 
լսարանների հիմնում և ևս 1՝ լինգաֆոնային լսարանի 
կահավորման աշխատանքները ընթացքում են: 

10.1.2. Բարելավել համացանցային 
կապի հասանելիությունն ու ներքին 
ցանցը և ընդլայնել մասնաշենքերի 
ուսումնական ու այլ տարածքների 
համացանցային անլար կապով 
ծածկույթը: 

Պարբերաբար կատարվել է ներքին ցանցի ու համացանցային
կապի հասանելիության մշտադիտարկում և կապի վիճակի ու 
կարիքների գնահատում: 

Համալսարանի համակարգչային ցանցին միացած բոլոր 
համակարգիչներին տրամադրվել է 50 Մբիթ/վրկ 
արագագործությամբ ինտերնետ կապ և համալսարանի ողջ 
տարածքում գործել է 50 Մբիթ/վրկ արագագործությամբ անլար 
(WiFi) ինտերնետ կապ: 

Թվով 3 լսարաններում կատարվել է լարային ու անլար ցանցերի 
ընդլայնում ու կարգաբերում: Համալսարանի 2-րդ մասնաշենքում 
կատարվել է լարային ցանցի կարգաբերումների փոփոխություն և 
բարելավում: 

Ամբողջ համալսարանի տարածքում կատարվել են անլար 
ցանցի ծածկույթի ընդլայնման հնարավորությունների 
գնահատում: 

10.1.3. Մշակել և գործարկել 
եռալեզու (հայերեն, ռուսերեն, 
անգլերեն) պաշտոնական նոր 
կայքէջը՝ կիրառելով վեբ-դիզայնի 
ժամանակակից տեխնոլոգիաներ: 

Ավարտին են հասցվել անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով նյութերի 
համալրումները ԲՊՀ-ի կայքի կառուցվածքային բոլոր 
բաժիններում ու ենթաբաժիններում: 
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10.1.4. Ապահովել ԲՊՀ-ի կայքի 
անխափան և անվտանգ 
սպասարկումը, շարունակական 
համալրումը նյութերով և դրանց 
թարմացումը՝ ըստ 
անհրաժեշտության արխիվացնելով 
նյութերը: 

Ապահովվել է ԲՊՀ-ի կայքի անխափան և անվտանգ
սպասարկումը և շարունակական համալրումը նոր նյութերով: Ըստ 
անհրաժեշտության թարմացվել է կայքում առկա 
տեղեկատվությունը: 

Խնդիր 2. Զարգացնել էլեկտրոնային և հեռավար ուսուցման համակարգը ԲՊՀ-ում
Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ 
10.2.1. Ուսումնամեթոդական նոր 
նյութերով համալրել էլեկտրոնային 
ուսուցման ու թեստավորման գործող 
հարթակները, զուգահեռաբար 
մշակել և շահագործել էլեկտրոնային 
նոր համակարգեր` ՄԿԾ-ների, 
ուսումնական մոդուլների, 
ուսումնամեթոդական տարաբնույթ 
նյութերի, դասախոսությունների 
առցանց մատուցման համար: 
 

ԲՊՀ-ի էլեկտրոնային ուսուցման հարթակներում առկա
էլեկտրոնային դասընթացները համալրվել են նոր 
ուսումնամեթոդական նյութերով, գիտելիքի գնահատման 
առաջադրանքներով և թեստերով, որոնց քանակը 2020 թ.-ին 
2019 թ.-ի համեմատ ավելացել է 50%-ով։ Մշակված 
բովանդակային նյութերն ամբողջապես համապատասխանեցվել 
են առցանց ուսուցման պահանջներին՝ կապ ստեղծելով «ԶՈՒՄ» 
հարթակի հետ։ 

Գործարկման փուլում է գտնվում համալսարանի «Մուդլ» 
ուսուցման նոր հարթակը (http://elearning.brusov.am), որում 100%-
ով վերբեռնվել են ԲՊՀ-ի էլեկտրոնային ուսուցման 
newmoodle.brusov.am և moodle.brusov.am հարթակների 
էլեկտրոնային դասընթացները:  

10.2.2. Ուսումնամեթոդական 
նյութերը համալրել էլեկտրոնային 
տարբերակներով: 

ՊԴ կազմի կողմից մշակվել և 2020-2021 ուստարվա 1-ին 
կիսամյակում ուսանողներին հասանելի են դարձվել էլեկտրոնային 
ուսումնամեթոդական տարաբնույթ նյութեր և 
դասախոսություններ՝ առցանց մատուցման համար, որոնցով 
նախատեսվում է համալրել  http://elearning.brusov.am/ նոր 
հարթակի դասընթացները։ 

10.2.3. Ձևավորել մեթոդական 
անհրաժեշտ հենք՝ ՊԴ կազմի 
կողմից էլեկտրոնային ուսումնական 
ռեսուրսների մշակման և կրթական 
գործընթացում արդյունավետ 
կիրառման համար: 

Մշակվել է «էլեկտրոնային ուսումնական ռեսուրսների
մշակման» մեթոդական ուղեցույցի նախագիծը։ 

Թարգմանվել և լրամշակվել են էլեկտրոնային դասընթացի 
որակի գնահատման չափանիշները, որոնք հնարավորություն են 
տալիս գնահատելու ԲՊՀ-ի էլեկտրոնային ուսուցման հարթակում 
տեղադրված դասընթացների որակը։ 

10.2.4. Մշակել և աստիճանաբար 
ներդնել ուսումնական գործընթացի 
կազմակերպման էլեկտրոնային 
համակարգ՝ հնարավորություն 
ընձեռելով սովորողներին առցանց 
ռեժիմում կատարելու իրենց 
կամընտրական դասընթացների 
ընտրությունը, ուսումնական 
պլանների կազմումը և նմանատիպ 
այլ գործընթացներ։ 

2020 թ.-ին առաջին անգամ ԲՊՀ-ն հնարավորություն է
ընձեռնել ուսանողներին՝ կատարելու իրենց կամընտրական 
դասընթացների ընտրությունն առցանց ռեժիմում։ 

Մասնավորապես՝  
մշակվել և գործարկվել է 2-րդ օտար լեզվի ընտրության 
էլեկտրոնային համակարգի ծրագրային փաթեթը 
(http://secondlanguage.brusov.am/)։ Էլեկտրոնային համակարգի 
միջոցով 2-րդ կուրսի 637 ուսանող (ԿՄՄՖ՝ 76 ուսանող, ՌՕԼՖ՝ 
134 ուսանող, ԹՄՀՖ՝ 305 ուսանող, ՍԳՍՖ՝ – 122) առցանց 
կատարել է 2-րդ օտար լեզվի ընտությունը։ 

Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության և Անգլերենի 
ամբիոնների կողմից առաջարկվող կամընտրական 
դասընթացների, ինչպես նաև ավարտական ու կուրսային 
աշխատանքների առցանց ընտրության համար ևս մշակվել և 
գործարկվել է հատուկ էլեկտրոնային ձևաչափ՝ «Գուգլ ձևաթղթեր» 
(Google Forms) ծրագրի վճարովի ծառայության միջոցով11։ 
Ընդհանուր թվով 321 ուսանող առցանց կատարել է ընտրություն 
այդ համակարգով, այդ թվում՝  

                                                            
11https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK__LGjVPaAh_Tfxl4Jxup3mbON_tX34AQ_sbZMwxV6cHJMg/viewfo
rm 
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 81 ուսանող ընտրել է Անգլերենի ամբիոնի դասախոսների
կողմից ղեկավարվող կուրսային աշխատանքի իր թեման, 

 68 ուսանող ընտրել է Անգլերենի ամբիոնի դասախոսների 
կողմից ղեկավարվող ավարտական աշխատանքի իր թեման, 

 172 ուսանող ընտրել է Անգլերենի հաղորդակցման և 
թարգմանության ամբիոնի կողմից առաջարկվող 
կամընտրական դասընթաց։  

Ավարտական փուլում է գտնվում ԲՊՀ-ի էլեկտրոնային 
կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ebuh12) 
գործարկումը։ Համակարգի նպատակն է ԲՊՀ-ի ուսումնական 
գործընթացի ավտոմատացումը, կառավարման դյուրինացումը, 
ճկունության և արդյունավետության բարձրացումը, ինչպես նաև 
տեղեկատվական միասնական բազայի ստեղծումը։ 2020 թ.-ի	
սեպտեմբերից իրականացվել են տեղեկատվական բազայի 
ստեղծման, համալսարանի գործող էլեկտրոնային 
համակարգերից տվյալների տեղափոխման, ուսումնական 
պլանների մուտքագրման, ծանրաբեռնվածությունների կազմման 
աշխատանքների մոտ 70%-ը։ 

10.2.6. Զարգացնել հեռավար 
ուսուցման տեխնոլոգիաների 
կիրառությունը լրացուցիչ, 
շարունակական մասնագիտական 
կրթության և հեռակա ուսուցման 
համակարգերում։ 

Առցանց դասավանդման ընթացքում դասախոս-ուսանող 
հետադարձ կապի ապահովման նպատակով 2020 թ. 
սեպտեմբերին համալսարանի 17 ամբիոնների և ԳՈՒԿ-երի ՊԴ 
կազմի համար ստեղծվել են Gmail էլեկտրոնային փոստերի 
հասցեներ, և դրանց հիման վրա բացվել են ԶՈՒՄ 
օգտահաշիվներ, որն առավել արդյունավետ է դարձրել բուհի 
էլեկտրոնային ուսուցման հարթակներում առցանց 
հաղորդակցումը։ 

10.2.9. Ներդնել ՊԴ կազմի 
խրախուսման մեխանիզմներ` 
էլեկտրոնային ուսումնական 
ռեսուրսների մշակման և 
դասավանդման գործընթացում 
կիրառելու համար: 

Ներդրվել է ««Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» 
հիմնադրամի աշխատողների պարգևատրում և խրախուսանք 
տրամադրելու կարգ»-ը, որի նպատակն է դասախոսական կազմի 
խրախուսման միջոցով խթանել դասավանդման գործընթացի 
բարելավումը և այդ գործընթացում ժամանակակից մեթոդների ու 
նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրման գործընթացները: 

 

1. ԲՊՀ-ի համակարգչային և տեխնիկական միջոցներով հագեցվածությունը, ծրագրային 
բազան  

 ԲՊՀ բոլոր կառուցվածքային ստարաբաժանումները համալրված են անհրաժեշտ 
թվաքանակով համակարգիչներով, որոնք միացված են համալսարանի համակարգչային 
ցանցին: 

 Համակարգչային ցանցին միացած բոլոր համակարգիչներին տրամադրվում է 50 Մբիթ/վրկ 
արագագործությամբ ինտերնետ կապ:  

 Համալսարանում գործում է նաև 50 Մբիթ/վրկ արագագործությամբ անլար (WiFi) ինտերնետ 
կապ:  

 Համալսարանում գործում են համակարգչային և տեխնիկական միջոցներով հագեցած 15 
համակարգչային լսարաններ, սրահներ, լաբորատորիաներ, 3 դահլիճներ և 15 տեխնիկական 
միջոցներով հագեցված լսարաններ, որոնցում պարբերաբար կատարվում է պրոֆիլակտիկ 
տեխնիկական սպասարկում: 
 

2020 թ.-ին էապես բարելավվել է ԲՊՀ-ի հագեցվածությունը համակարգչային և այլ 
սարքավորումներով։ Մասնավորապես՝ ուսումնական, վարչական, ֆինանսական և այլ 
գործառույթների կառավարման և սպասարկման արդյունավետությունը բարձրացնելու 
                                                            
12 https://ums.yslu.am 
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նպատակով ԲՊՀ-ն համալրվել է տարատեսակ սարքավորումներով, որոնք ձեռք են բերվել թե՛ 
համալսարանի եկամուտներից ձևավորված, թե՛ դրամաշնորհային ծրագրերի միջոցներով 
(Աղյուսակ 6.2):  

 
Աղյուսակ 6.2. 2020թ.-ին ձեռք բերված սարքավորումների մասին տվյալները 

 

N Սարքավորում Քանակ Ֆինանսավորման աղբյուրը 
1 Համակարգիչ սեղանի և մոնիտոր 17 ԲՊՀ
2 Անխափան սնուցման սարք 3 ԲՊՀ
3 Արտաքին կոշտ սկավառակ 1 ԲՊՀ
4 Մոնիտոր 17 ԲՊՀ
5 Համակարգիչ ամենը մեկում 1 ԲՊՀ
6 Սերվեր 3 ԲՊՀ
7 Հեռախոս Panasonic  10 ԲՊՀ
8 Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք 1 «Թագավոր Սեջոնգ ինստիտուտ» հիմնադրամ
9 Համակագիչ սեղանի և մոնիտոր 1 «Եվրոպական համերաշխության կորպուս» ծրագիր
10 Հեռուստացույց 2 «ԱՐՄԴՈԿՏ» ծրագիր
11 Ինտերակտիվ գրատախտակ 2 «ԱՐՄԴՈԿՏ» ծրագիր
12 Համակարգիչ սեղանի և մոնիտոր 11 «ԱՐՄԴՈԿՏ» ծրագրի 
13 Սերվեր 1 ««ՀայԼինգվոՏեք» կենտրոնի ստեղծում» ծրագիր
14 Համակարգիչ սեղանի և մոնիտոր 18 ««ՀայԼինգվոՏեք» կենտրոնի ստեղծում» ծրագիր
15 Համակարգիչ դյուրակիր  4 ««ՀայԼինգվոՏեք» կենտրոնի ստեղծում» ծրագիր
16 Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք 4 ««ՀայԼինգվոՏեք» կենտրոնի ստեղծում» ծրագիր
17 Արտաքին կոշտ սկավառակ 9 ««ՀայԼինգվոՏեք» կենտրոնի ստեղծում» ծրագիր

Ընդամենը 105
 
Աղյուսակ 6.2-ում բերված տվյալներից երևում է, որ 2020 թ.-ին ԲՊՀ-ն համալրվել է 

ընդհանուր 105 միավոր համակարգչային և այլ սարքավորումներով, այդ թվում՝ 
 ԲՊՀ-ի եկամուտներից ձևավորված միջոցներով ձեռք են բերվել 17 սեղանի համակարգիչ և 

մոնիտոր լինգաֆոնային լսարանի համար, 1 համակարգիչ ամենը մեկում հունական 
կենտրոնի համար, ինչպես նաև ցանցային և այլ օժանդակ պարագաներ,  

 ԲՊՀ-ի եկամուտներից ձևավորված միջոցներով ձեռք է բերվել 3 սերվեր-համակարգիչ՝ ԲՊՀ-ի 
հաշվապահական, էլեկտրոնային ուսուցման ու գնահատման, էլեկտրոնային փոստերի 
ծրագրային փաթեթների, ինչպես նաև կառավարման տեղեկատվական համակարգերի ու 
տվյալների բազաների սպասարկման նպատակով: Կատարվում են այդ սերվերների 
կարգաբերման աշխատանքները։  

 «ՀայԼինգվոՏեք» գերազանցության կենտրոնի ստեղծման ծրագրի շրջանակներում ձեռք է 
բերվել 1 սերվերային համակարգիչ, 18 սեղանի համակարգիչ և մոնիտոր, 4 դյուրակիր 
համակարգիչ, 3 բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք և այլ օժանդակ սարքեր: 

 «ԱՐՄԴՈԿՏ» ծրագրի շրջանակներում ձեռք է բերվել 11 համակարգիչ և մոնիտոր, 2 
ինտերակտիվ պրոյեկտոր: 

ԲՊՀ-ի հիմնական համակարգչային սարքավորումների քանակները 2018-2020 թթ.-ին 
բերված են Աղյուսակում 6.3-ում:  

 
Աղյուսակ 6.3. Համակարգչային սարքավորումների քանակները 2018, 2019 և 2020 թթ.  

 
Անվանում 2018 թ. 2019 թ. 2020թ. 

Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք 32 41 46 
Համակարգիչ սեղանի 424 440 490 
Համակարգիչ ամենը մեկում 13 13 14 
Համակարգիչ դյուրակիր 96 109 114 
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Համակարգիչ պլանշետային 6 17 17 
Մուլտիմեդիա/ինտերակտիվ պրոյեկտոր 41 41 43 
Տպիչ լազերային 91 94 94 
Տպիչ լազերային գունավոր 5 4 4 

Ընդամենը 708 759 822 
 

2. Տեխնիկական միջոցներով հագեցված լսարաններ 

2019-2020 ուստարում ՏՀՏ բաժնի կողմից կատարվել է տեխնիկական միջոցներով 
հագեցած հետևյալ նոր լսարանների հիմնումը՝ 
 1211 և 1212 լսարաններում տեղադրվել են «ՀայԼինգվոՏեք» կենտրոնի ստեղծման ծրագիր 

շրջանակներում ձեռք բերված համակարգչային սարքավորումները և կառուցվել է լոկալ 
համակարգչային ցանց, որը միացվել է համալսարանի ընդհանուր ցանցին:  

 2205 լսարանում կահավորվել է նոր լինգաֆոնային լսարան՝ սեղանի համակարգիչներով ու 
տեղային ցանցով: 

 
3. Տեսալսողական նյութերի մշակում և թվայնացում 

 Կատարվել է ԲՊՀ-ի բոլոր միջոցառումների ֆոտովիդեո նկարահանում և գրանցում 
արտաքին կոշտ սկավառակի վրա: 

 2019-2020 ուստարում արխիվացվել են բոլոր ուսումնական և այլ միջոցառումների 
ֆոտոնյութերը՝ 7,6 ԳԲ, տեսագրությունները՝ 4 ԳԲ և ձայնագրությունները՝ 1,6 ՄԲ ընդհանուր 
ծավալներով։ 

 Կատարվել է 2019-2020 ուստարվա առկա և հեռակա բակալավրիատի ու մագիստրատուրայի 
ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացի սպասարկում, ավարտական աշխատանքների և 
թեզերի պաշտպանության տեսաձայնագրում և արխիվացում՝ 24 ԳԲ ընդհանուր ծավալով: 

 2019-2020 ուստարվա ընթացքում սպասարկվել են 70-ից ավել տարբեր միջոցառումներ՝ 
խորհուրդների նիստեր, գիտաժողովներ, սեմինարներ, համերգներ, հանդեսներ, 
շնորհանդեսներ և այլն: 

 Իրականացվել է համալսարանի 3 դահլիճների, համալսարանի բակի ամառային բեմի, 
տեխնիկական միջոցներով հագեցած բոլոր լսարանների պրոֆիլակտիկ զննում և 
տեխնիկական սպասարկում (շաբաթական 2 անգամ): 

 Առցանց և լսարանային պայմաններում ուսումնական գործընթացի անխափան 
իրականացման նպատակով տրամադրվել է ընթացիկ աջակցություն և խորհրդատվություն՝ 
սարքավորումներից ու ծրագրային փաթեթներից օգտվելու ուղղությամբ: 
 

4. Էլեկտրոնային ուսուցում  

2019 թ.-ի փետրվարից մինչև 2020 թ.-ի դեկտեմբեր ԲՊՀ-ի «Մուդլ» էլեկտրոնային 
ուսուցման և կառավարման հարթակի միջոցով իրականացվել է 12 դասընթացի առցանց 
ուսուցում, որոնք վարել են 9 դասախոս։ Դասընթացներին մասնակցել է 1187 ուսանող։ 

 
5. Կառավարման տեղեկատվական և փաստաթղթաշրջանառության էլեկտրոնային 
համակարգեր  

 Համալսարանում գործում է փաստաթղթաշրջանառության «Մալբրի» (Mulberry) 1.3 
համակարգը (mul.brusov.am): Կատարվում են աշխատանքներ փաստաթղթաշրջանառության 
Mulberry 2.0 համակարգին ամբողջությամբ անցնելու ուղղությամբ: 

 Համալսարանում գործում է նաև ուսանողների գնահատման «Կրեդիտ» տեղեկատվական 
համակարգը (credit.brusov.am), որը հնարավորություն է տալիս ավտոմատ կերպով ստանալու 
ավելի քան 20 տեսակի հաշվետվություն՝ ուսումնական գործընթացի և ուսանողների 
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գնահատման արդյունքների վերաբերյալ: 2020 թ.-ի դեկտեմբերի դրությամբ «Կրեդիտ» 
համակարգ մուտքագրված են. 
- առկա ուսուցման բակալավրիատի ուսանողների տվյալները սկսած 2011 թ.-ից՝ ըստ 

ֆակուլտետների և խմբերի,  
- առկա ուսուցման մագիստրատուրայի ուսանողների տվյալները սկսած 2012 թ.-ից՝ ըստ 

ֆակուլտետների և խմբերի, 
- հեռակա ուսուցման բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների տվյալները 

սկսած 2013 թ.-ից՝ ըստ ֆակուլտետների և խմբերի: 
Ընդհանուր առմամբ 2020 թ.-ի դեկտեմբերի դրությամբ «Կրեդիտ» համակարգ 

մուտքագրված են 8202 ուսանողի տվյալներ (այդ թվում՝ 814 հեռացված ուսանողի տվյալներ), 
իրենց գնահատականներով, ՄՈԳ-երով, հրամաններով և այլն: 

Համակարգում մուտքագրված են նաև առկա և հեռակա բակալավրիատի ու 
մագիստրատուրայի 2011-2020 թթ.-ի բոլոր մասնագիտությունների (մասնագիտացումների) և 
ՄԿԾ-ների առանձին դասընթացներ (ընդհանուր ուսումնական ու ուսանողների անհատական 
ծրագրեր): 

 2020 թ.-ի ողջ ընթացքում կատարվել են և ներկայումս ավարտական փուլին են մոտենում 
ԲՊՀ-ի էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ebuh) գործարկման 
աշխատանքները։  

 

6. ՏՀՏ դասընթացները ՊԴ կազմի համար 

Հաշվի առնելով ՀՀ-ում COVID-19 համավարակի հետևանքով հեռավար ուսուցմանն անցում 
կատարելու անհրաժեշտությունը` 2020 թ.-ի մարտից Էլեկտրոնային ուսուցման և ռեսուրսների ու 
Տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների բաժինները իրականացրել են 
խորհրադատվություններ ԲՊՀ-ի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմերի 
աշխատակիցների համար՝ «ԶՈՒՄ» և «Գուգլ Դրայվ» հարթակների գործիքների բովանդակային 
և տեխնիկական կիրառման ուղղությամբ: 
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VII. ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ 
 

Հաշվետու ժամանակահատվածում հասարակության հետ կապերի ուղղությամբ ԲՊՀ-ի 
գործունեությունը բխել է 2019-2023 թթ.-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի և 
գործողությունների պլանի 11-րդ բաժնում (Հասարակայնության հետ տարվող աշխատանքներ) 
նախանշված ռազմավարական խնդիրներից և գործողություններից, որոնց ուղղությամբ 
կատարված աշխատանքները ներկայացված են Աղյուսակ 7.1-ում: 

 
Աղյուսակ 7.1. ԲՊՀ-ի 2019-2023 թթ.-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի և 
գործողությունների պլանի 11-րդ բաժնում (Հասարակայնության հետ տարվող 

աշխատանքներ) նախանշված ռազմավարական խնդիրները, գործողությունները և դրանց 
իրականացման 2020 թ.-ի արդյունքները 

ԲԱԺԻՆ 11. ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

Խնդիր 1. Ապահովել ԲՊՀ-ի գործունեության մասին տեղեկատվության մատչելիությունն ու
հասանելիությունը և գործունեության հրապարակայնությունն ու 
թափանցիկությունը: 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ
11.1.1. Մշակել և գործարկել ԲՊՀ-ի՝
հասարակայնության հետ կապերի 
հայեցակարգ՝ ներառելով ԲՊՀ-ի  
գործունեության մասին հանրային իրազեկման 
և քաղաքացիական հասարակության 
միավորումների հետ համագործակցության 
մեխանիզմները, զանգվածային լրատվության 
միջոցների հետ կապի պահպանումը և այլն։ 

ԲՊՀ-ի՝ Հասարակայնության հետ կապերի
հայեցակարգի մշակման աշխատանքները սկսված են: 
Արդեն իսկ ստեղծված են և կիրառվում են ԲՊՀ-ի  
Հանրային կապերի և լրատվության բաժնի ու այլ 
ստորաբաժանումների միջև հետ աշխատանքի գործուն 
մեխանիզմներ, այդ թվում՝ հրապարակման ենթակա 
տեղեկատվական նյութերի պատրաստման ու 
տրամադրման, անցկացվելիք միջոցառուների մասին 
փաստաթղթաշրջանառության «Մալբերի» համակարգի 
միջոցով հայտերի ներկայացման և այլ 
ընթացակարգերը: 

11.1.2. ԲՊՀ-ի կայքում շարունակաբար
համալրել և թարմացնել տարբեր 
ստորաբաժանումների գործունեության մասին 
տեղեկատվությունը, հրապարակել բոլոր 
հայտարարությունները, նորությունները, 
հաշվետվությունները և այլ տեղեկատվություն՝ 
բարձրացնելով ԲՊՀ-ի գործունեության 
թափանցիկությունը 

ԲՊՀ կայքում հրապարակվել են 2020 թ.-ին
ընդունված բոլոր ներքին իրավական ակտերը, 
համալսարանի հաշվետվությունները, հոգաբարձուների 
և գիտական խորհուրդների որոշումները և այլ 
տեղեկատվություն: Պարբերաբար թարմացվել է 
համալսարանի գործունեության փոփոխություններով 
պայմանավորված տեղեկատվությունը: 

ԲՊՀ-ի կայքում 2020 թ.-ին հրապարակվել է 
ընդհանուր թվով 338 տեղեկատվական նյութ, որոնց 
քանակական ու տեսակային տարբերակվածության 
մասին մանրամասն տվյալները տրված են ստորև՝ «ԲՊՀ-
ի ներկայացվածությունը համացանցում» ենթավերնագրի 
ներքո (տե՛ս նաև Գծապատկեր 7.1):  

Կայքը 2020 թ.-ին ունեցել է ամսական միջինում 
11200 այցելու և 74801 դիտում՝ յուրաքանչյուրը մոտ 2,45 
րոպե միջին տևողությամբ: 

11.1.3. Ապահովել սոցիալական ցանցերում
ԲՊՀ-ի պաշտոնական էջերի շարունակական 
թարմացումը, ԲՊՀ-ի գործունեության և 
ձեռքբերումների մասին տեղեկատվության 
հրապարակումը։ 

Սոցիալական ցանցերում ԲՊՀ-ի պաշտոնական
էջերը թարմացվել են առավելագույն օպերատիվությամբ 
(Ֆեյսբուք, Ինստագրամ) և ամենօրյա ռեժիմով 
հրապարակվել են տեղեկատվական և այլ նյութեր ԲՊՀ-ի 
գործունեության մասին: Դրա վկայությունն են 2020 թ.-ին 
այդ էջերի հետևորդների կտրուկ աճը (120%-ով) և 
պաշտոնական էջերին գրված հազարավոր նամակներին 
ու հրապարակումներին արված մեկնաբանությունները: 
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11.1.4. Ամրապնել ԶԼՄ-ների հետ կապը, դրանց
միջոցով տարածել ԲՊՀ-ի գործունեության 
մասին տեղեկատվությունը, հետևել և 
արձագանքել ԶԼՄ-ներում և սոցիալական 
ցանցերում ԲՊՀ-ի մասին տեղ գտած 
հրապարակումներին և 
հաղորդագրություններին։ 

ԲՊՀ-ի Հանրային կապերի և լրատվության բաժնի ու
այլ ստորաբաժանումների աշխատակիցները մշտապես 
համագործակցել են տարբեր մեդիա հարթակների հետ՝ 
միաժամանակ և զուգահեռաբար տրամադրելով նրանց 
կողմից պահանջված ցանկացած տեղեկատվություն: 

ԶԼՄ-ներում լուսաբանվել են ԲՊՀ-ի կողմից 
իրականացված միջոցառումները: Համաճարակով 
պայմանավորված, անշուշտ, այս համատեքստում եղել են 
որոշ սահամնափակումներ, սակայն դա չի խանգարել 
ԶԼՄ-ների հետ մշտական կապի պահպանմանը և 
իրադարձությունների լուսաբանմանը: 

11.1.5. Կազմակերպել ԲՊՀ-ի անվանի
դասախոսների և այլ աշխատակիցների 
հանդիպումներ ԶԼՄ-ների հետ՝ 
հարցազրույցների, ասուլիսների, 
հեռուստահաղորդումների և 
ռադիոհաղորդումների տեսքով։  

ԲՊՀ-ի տարբեր դասախոսներ ու աշխատակիցներ
պարբերաբար հանդիպումներ են ունեցել ԶԼՄ 
ներկայացուցիչների հետ, տվել տարբեր 
հարցազրույցներ՝ այդ թվում՝ ասուլիսների, 
հեռուստահաղորդումների և ռադիոհաղորդումների 
տեսքով։ 

Խնդիր 2. Մշակել և իրականացնել ԲՊՀ-ի գործունեության մասին տեղեկատվական և
քարոզչական ակտիվ քաղաքականություն 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ
11.2.1. Աշխատանքներ ծավալել ԲՊՀ-ի
վարկանիշի բարձրացման, ճանաչելիության 
բարձրացման, լիարժեք ընկալման և 
ներկայանալիության ապահովման 
ուղղությամբ, մասնավորապես՝ մշակել և 
կիրառել ԲՊՀ «բրենդը»՝ ինքնությունն 
արտահայտող ֆիրմային ոճը, կորպորատիվ 
ինքնության ճանաչմանն ուղղված 
գործիքակազմ և տարբերանշաններ։  

ԲՊՀ-ի կորպորատիվ ինքնության ճանաչմանն
ուղղված գործիքակազմը և տարբերանշանները 
մշակված են և կիրառվում են։  

2020-2021 ուստարվա ընդունելությանն ընդառաջ 
պատրաստվել է «ԲՊՀ-ն սիրով սպասում է 2020-2021 
ուստարվա իր դիմորդներին» տեսահոլովակը՝ ԲՊՀ-ի 
մասնագիտությունների և առաջարկվող կրթական 
ծրագրերի, ուսուցանվող լեզուների և գործընկեր 
արտասահմանյան բուհերում սովորելու 
հնարավորությունների վերաբերյալ: Տեսահոլովակը 
լայնորեն տարածվել է ԲՊՀ-ի կայքի, սոցիալական 
ցանցերի պաշտոնական էջերի ու յութուբյան ալիքի 
միջոցով, ինչպես նաև հեռարձակվել հանրային 
հեռուստատեսության տարբեր ալիքներով:  

Համալսարանի ճանաչելիության բարձրացման և 
միաժամանակ հասանելիության բազմալեզու բաղադրիչի 
ապահովման նպատակով հաշվետու տարվա ընթացքում 
ԲՊՀ-ի կայքի բոլոր բաժիններում ու ենթաբաժիններում 
ավարտին են հասցվել անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով 
նյութերի համալրումները:  

Ստեղծվել է ԲՊՀ-ի յութուբյան ալիքը, որում 
վերբեռնվել է 14 տեսահոլովակ։ 

11.2.2. Իրականացնել հասարակական
իրազեկման բարձրացմանն ուղղված 
տարատեսակ միջոցառումներ։ 

Հասարակական իրազեկմանն ուղղված լավագույն
հնարավորությունը՝ համավարակով պայմանավորված 
սահմանափակումների պայմաններում, եղել են առցանց 
հրապարակումները, մշտական կապը դիմորդների, 
ուսանողների և հետևորդների հետ՝ ի հաշիվ 
հանգամանալի հրապարակումների և տեղեկատվության 
մատչելի մատուցման: 

 
 

1. ԲՊՀ-ի ներկայացվածությունը համացանցում 
 
Հաշվետու տարում ԲՊՀ-ն ակտիվորեն և համակողմանիորեն լուսաբանել է իր 

գործունեությունը՝ համալսարանի կայքի, ֆեյսբուքի ու ինստագրամի, ինչպես նաև առանձին  
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ստորաբաժանումների էջերի միջոցով։ ԲՊՀ-ի կարևոր իրադարձությունների և միջոցառումների 
մասին տեղեկատվությունը տրամադրվել է նաև տարբեր լրատվամիջոցներին և հրապարակվել 
նրանց կողմից։  

 
2020 թ.-ին ԲՊՀ-ի կայքում հրապարակվել է ընդհանուր թվով 338 տեղեկատվական նյութ, 

այդ թվում՝ 
 184 հայտարարություն, որը կազմում է հրապարակումների ընդհանուր թվի 54%-ը (դրանց 

կարելի է ծանոթանալ կայքի հայտարարությունների էջում՝ 
https://brusov.am/hy/announcement_list/haytararutyunner/ հղումով), 

 103 նորություն, որը կազմում է  հրապարակումների ընդհանուր թվի 30%-ը (դրանց կարելի է 
ծանոթանալ կայքի նորությունների էջում՝ https://brusov.am/hy/content_list/norutyunner/ 
հղումով), 

 միջոցառումները լուսաբանող 22 նյութ, որը կազմում է հրապարակումների ընդհանուր թվի 
7%-ը (դրանց կարելի է ծանոթանալ կայքի նորությունների էջում՝ 
https://brusov.am/hy/event_list/mijocarumner/ հղումով՝ առաջնորդվել ըստ էջում առկա 
օրացույցի), 

 ԶԼՄ-ներում ԲՊՀ-ի մասին հրապարակված 14 նյութ՝ որը կազմում է հրապարակումների 
ընդհանուր թվի 5%-ը (դրանց կարելի է ծանոթանալ կայքի «ԶԼՄ-ները ԲՊՀ-ի մասին» էջում՝ 
https://brusov.am/hy/dropdown_list/zlm-nery_eplh-i_masin/ հղումով և յութուբյան ալիքում՝ 
https://www.youtube.com/channel/UC8ro4ns8cNg-xsU4mnEyXBw?view_as=subscriber հղումով։  

Ի տարբերություն նախորդ տարվա, 2020 թ.-ին հրապարակված հայտարարությունները 
թվաքականակով գերազանցել են նորությունների թիվը։ Դա պայմանավորված է այն 
հանգամանքով, որ, տարվա հիմնական մասը հեռավար աշխատելու արդյունքում, էապես նվազել 
է համալսարանի կրթագիտական, ուսանողական և այլ բնույթի միջոցառուների թիվը և 
հետևաբար կրճատվել է դրանք լուսաբանող նյութերը։ Փոխարենը՝ առաջնահերթ է դարձել 
հրատապ իրավիճակների, դրանցից բխող փոփոխությունների և ընթացիկ աշխատանքների 
մասին հայտարարությունների հրապարակման անհրաժեշտությունը։  

Ստորև՝ Գծապատկեր 7.1-ում բերված են տվյալներ 2020 թ.-ին ԲՊՀ-ի կայքում 
հրապարակումների թվի, իսկ Գծապատկեր 7.2-ում՝ 2018–2020 թթ.-ին հրապարակումների թվի 
մասին։ 

 
Գծապատկեր 7.1. ԲՊՀ-ի կայքում հրապարակումների թիվը, 2020 թ.  

 
 

 
 
 

103;
30%

184; 
54%

22; 
7%

14;
5%

15;
4%

338 հրապարակում

Նորություններ
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Գծապատկեր 7.2. Հրապարակումների թիվը ԲՊՀ-ի կայքում, 
2018-2020 թթ. 

 

 
 

Գծապատկեր 7.2 -ից պարզ է դառնում, որ 2018 թ.-ի համեմատ 2019 թ.-ի արդյունքները 
գրեթե քառապատկվել են: Սակայն, 2020 թ.-ին COVID-19 համավարակի սահմանափակումներով 
պայմանավորված, հրապարակումների թիվը նվազել է մոտ 2 անգամ։ Այնուհանդերձ, 
ապահովված արդյունքը վկայում է, որ արվել է հնարավորը՝ ԲՊՀ-ի գործունեությունը լիարժեք 
լուսաբանելու համար։  

ԲՊՀ-ի գործունեության հրապարակայնության և թափանցիկության ապահովման 
լավագույն բնութագրիչներից են համալսարանի կայքի և ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջի 
ցուցանիշները։ Այսպես, հաշվետու տարում ԲՊՀ-ի՝ 
 կայքը ունեցել է ամսական միջինում 11200 այցելու և 74801 դիտում՝ յուրաքանչյուր դիտումը 

մոտ 2,45 րոպե միջին տևողությամբ, 
 ֆեյսբուքյան էջի հետևորդների թիվը հասել է 7234-ի՝ աճելով նախորդ տարվա համեմատ 

գրեթե 4000-ով կամ 120%-ով, ինչը մեծապես պայմանավորված է եղել նաև էջի միջոցով 
հաղորդակցման օպերատիվությամբ, ԲՊՀ-ին ուղղված հարցերին տրված սպառիչ 
պատասխաններով, 

 յութուբյան ալիքը՝ իր աշխատանքի կարճ ժամանակահատվածում, հասցրել է ձեռք բերել 70 
հետևորդ, ինչը՝ նոր ստեղծված էջի և առկա տեսանյութերի ոչ մեծ քանակի համատեքստում, 
բավականին լավ ցուցանիշ է: 
 

2. Համագործակցություն ԶԼՄ-ների հետ 
 
2020 թ.-ին ԲՊՀ-ն սերտորեն աշխատել է լրատվամիջոցների հետ և ընդլայնել  

համագործակից լրատվամիջոցների ցանկը: Աշխատանք է կատարվել ինչպես տարբեր 
լրատվամիջոցներից ԲՊՀ-ին ուղղված հարցումներին պատշաճ և ճիշտ ժամկետներում 
պատասխաններ տալու, այնպես էլ համալսարանի կողմից լրատվամիջոցներին ուղարկված 
տեղեկատվության հրապարակման ուղղությամբ: 

3. ԲՊՀ-ի 85-ամյակի միջոցառումներ 
 
2020 թ.-ին ԲՊՀ-ն բոլորեց իր հիմնադրման 85-ամյակը: Այդ համատեքստում նախապես 

պլանավորված էր տարվա ընթացքում անցկացնել առվազն 15 միջոցառում, որոնց ընդամենը մի 
մասը հնարավոր եղավ իրագործել՝ կապված COVID-19 համավարակի հետևանքով երկրում 
սահմանված սահմանափակումներով: Տարեսկզբին պատրաստվեց ԲՊՀ-ի հոբելյանական լոգոն, 
որը սկսվեց կիրառվել ԲՊՀ-ի կայքում և ֆեյսբուքյան էջում։ Իր հիմնադրման օրը՝ փետրվարի 4-
ին, անցկացվեց գիտական խորհրդի հոբելյանական նիստ, որի ընթաքում հաստատվեց տարվա 

2018 թ.
140 

հրապարակում

2019 թ.
635 հրապարակում

2020 թ.
338 

հրապարակում
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ընթացքում նախատեսվող հոբելյանական միջոցառումների ցանկը։ Փետրվարի 4-ին ԲՊՀ-ն նաև 
շնորհավորական նամակներ ստացավ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարից և նախարարի տեղակալից: 
Փետրվար-մարտ ամիսներին իրականցվեց պլանավորված միջոցառումներից 4-ը։ Սակայն 
հետագա միջոցառումները չիրականցվեցին՝ COVID-19 համավարակի պատճառով երկրում 
հայտարարված արտակարգ դրության, իսկ սեպտեմբերի 27-ից՝ նաև արցախյան պատերազմի 
հետևանքով հայտարարված ռազմական դրության հետևանքով: 
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VIII. ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
 

Հաշվետու ժամանակահատվածում կարիերայի կառավարմանն ուղղված ԲՊՀ-ի 
գործունեությունը բխել է 2019-2023 թթ.-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի և 
գործողությունների պլանի 9-րդ բաժնում (Կարիերայի կառավարում) նախանշված 
ռազմավարական խնդիրներից և գործողություններից, որոնց ուղղությամբ կատարված 
աշխատանքները ներկայացված են ստորև: 
 

Աղյուսակ 8.1. ԲՊՀ-ի 2019-2023 թթ.-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի և 
գործողությունների պլանի 9-րդ բաժնում (Կարիերայի կառավարում) նախանշված 

ռազմավարական խնդիրները, գործողությունները և դրանց իրականացման 2020 թ.-ի 
արդյունքները 

ԲԱԺԻՆ 9. ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Խնդիր 1. Ընդլայնել և բազմազանեցնել գործատուների, ձեռնարկատերերի և շահագրգիռ այլ
կողմերի հետ արդյունավետ համագործակցության հնարավորությունները և 
մեխանիզմները:  

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ
9.1.1. Պարբերաբար կազմակերպել 
գործնական հանդիպումներ ոլորտային 
գործատուների և ձեռնարկատերերի հետ՝ 
քննարկելու հնարավոր 
համագործակցության շրջանակները, 
ձևաչափերը և ակնկալվող 
միջոցառումները:  

Կարիերայի կենտրոնը կազմակերպել է մի շարք առերես և 
առցանց հանդիպումներ գործատու կազմակերպությունների 
ներկայացուցիչների հետ՝ քննարկելու հնարավոր 
համագործակցության եզրերը և ձևաչափերը, 
համագործակցության շրջանակներում համատեղ 
միջոցառումները, նախաձեռնությունները և այլն: 

9.1.2. Կնքել համագործակցության 
հուշագրեր և համաձայնագրեր 
պոտենցիալ գործատուների հետ:  

Կարիերայի կենտրոնի նախաձեռնությամբ 2020 թ.-ին
համագործակցության նոր հուշագրեր են կնքվել «Դիլիջանի 
երիտասարդների համագործակցության կենտրոն» ՀԿ-ի, 
«Փարիզ Հոթել» ՍՊԸ-ի և «Հետաքննող լրագրողներ» ՀԿ-ի 
հետ: 

9.1.3. Գործատուների հետ 
համագործակցությամբ կազմակերպել 
հանդիպում-քննարկումներ, 
ցուցահանդեսներ, շնորհանդեսներ, 
աշխատանքի տոնավաճառներ, 
վերապատրաստման դասընթացներ, 
աշխատաժողովներ և տեղեկատվական 
ու այլ բնույթի միջոցառումներ:  

Ոլորտային գործատուների հետ կազմակերպվել են առերես
և առցանց հանդիպում-քննարկումներ, բաց 
դասախոսություններ, վերապատրաստման դասընթացներ և 
այլ բնույթի միջոցառումներ՝ ուսանողների և շրջանավարտների 
մրցունակության և տեղեկացվածության բարձրացման 
նպատակով: Մասնավորապես գործատուների հետ 
կազմակերպվել են՝ 
 հունվար-մարտ ամիսներին 5 առերես հանդիպում, 1 առցանց 

հանդիպում՝ 200 մասնակցով, 
 6 առերես (հունվար-մարտ, հոկտեմբեր ամիսներին) և 17 

առցանց սեմինար ու դասընթաց՝ 2455 մասնակցով: 
Գործընկեր կազմակերպությունների հետ համատեղ 

իրանակացվել են ինթերնշիփ և կամավորական ծրագրեր՝ 
աշխատաշուկայում ուսանողների և շրջանավարտների 
մրցունակության բարձրացման նպատակով: 

Խնդիր 2. Նպաստել ԲՊՀ սովորողների ու շրջանավարտների զբաղվածության 
բարձրացմանը և կարիերայի աճի զարգացման հնարավորությունների, ինչպես նաև 
աշխատաշուկայում մրցունակության բարձրացմանը:  

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ
9.2.2. Հաստատել գործակցային կապեր
զբաղվածության ծառայությունների և 
գործակալությունների հետ, 
կազմակերպել նրանց կողմից 

Կարիերայի կենտրոնը շարունակել է
համագործակցությունը Զբաղվածության պետական 
գործակալության հետ, միևնույն ժամանակ հաստատել է 
գործակցային կապեր այլ աշխատանքի տեղավորման 
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զբաղվածության և աշխատանքային
ապագա հնարավորությունների մասին 
տեղեկատվության ու խորհրդատվության 
տրամադրումը սովորողներին և 
շրջանավարտներին:  

կազմակերպությունների հետ: Կենտրոնի աշխատակիցները
զբաղվածության գործակալությունների ներկայացուցիչների 
հետ հունվար-փետրվար ամիսներին ունեցել են առերես 4 
հանդիպումներ և քննարկել համատեղ ծրագրերի 
իրականացմանն ուղղված աշխատանքները:  

Զբաղվածության պետական գործակալության և 
աշխատանքի տեղավորման կազմակերպությունների կողմից 
տրամադրվող տեղեկատվությունը (աշխատանքային ապագա 
հնարավորությունների, գործող ծրագրերի, թափուր 
հաստիքներին դիմելու կարգի մասին) կենտրոնի կողմից 
ուսանողներին և շրջանավարտներին տրամադրվել է 
էլեկտրոնային փոստի, ԲՊՀ-ի կայքի, սոցիալական ցանցերի 
միջոցով և տեղեկատվական հանդիպումների ընթացքում: 

9.2.3. Մշակել հայեցակարգ և/կամ
կանոնակարգ՝ գործատու և այլ 
կազմակերպություններում սովորողների 
ուսումնական և աշխատանքային 
պրակտիկաների կազմակերպման, դրա 
ձևերի, պայմանների, տևողության և 
կամավորական աշխատանքի 
կազմակերպման վերաբերյալ, և դնել 
կիրառության մեջ:  

2020 թ.-ի ընթացքում իրականացվել են հանդիպումներ
համալսարանի Ուսումնական բաժնի, դեկանատների, 
ամբիոնների և ԳՈՒԿ-երի հետ՝ քննարկելու գործատու և այլ 
կազմակերպություններում սովորողների պրակտիկայի 
կազմակերպման հայեցակարգի հիմնական դրույթները:  
Հայեցակարգի կամ կանոնակարգի նախագիծը նախատեսվում 
է մշակել 2021 թ.-ին: 

9.2.4. Սովորողների և շրջանավարտների
համար պարբերաբար կազմակերպել 
աշխատաշուկայի արդի պահանջների, 
աշխատանքի որոնման մեթոդների, 
մասնագիտական կողմնորոշման և այլ 
խնդիրների վերաբերյալ 
խորհրդատվական սեմինարներ, 
տրամադրել զբաղվածությանն առնչվող 
օգտակար տպագիր և էլեկտրոնային 
նյութեր և գրականություն:  

Կարիերայի կենտրոնի մասնագետների կողմից ուսանողներին 
և շրջանավարտներին տրամադվել է առցանց և առերես 
ամենօրյա խորհրդատվություն՝ աշխատանքի տեղավորման 
հնարավորությունների, կամավորական և կրթական ծրագրերի 
դիմելու, հարցազրույցի նախապատրաստվելու, հարցազրույցի 
ընթացքում լավագույն կողմերով դրսևորվելու, ինչպես նաև 
ինքնակենսագրական, մոտիվացիոն նամակ, 
երաշխավորագիր, ուղեկցող նամակ կազմելու և այլ հարցերով: 
Կենտրոնի կողմից տրամադրվել են նաև զբաղվածությանն 
առնչվող տպագիր և էլեկտրոնային օգտակար նյութեր և 
գրականություն, իրականացվել է 5 առցանց դասընթաց՝ 120 
մասնակցով: 

9.2.5. Մշակել և կիրառել բուհ-գործատու
երկխոսության մոդելը՝ ԲՊՀ թիրախային 
ՄԿԾ-ների արդիականացման 
գործընթացում գործատուներին 
ներգրավելու և գործատուների հետ 
ֆակուլտետների, ամբիոնների ու ԳՈՒԿ-
երի անմիջական համագործակցային 
կապերի ուժեղացման նպատակով:  

Բուհ-գործատու երկխոսության մոդելը մշակման փուլում է: 
Իրականացվել են աշխատանքային հանդիպումներ գործատու 
և այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, ինչպես 
նաև ամբիոնների, ԳՈՒԿ-երի հետ՝ քննարկելու մոդելի 
օրինակելի ձևաչափը: 
 

9.2.6. Իրականացնել հարցումներ
գործատուների շրջանում՝ ըստ ԲՊՀ 
թիրախային ՄԿԾ-ների՝ 
աշխատաշուկայում դրանց 
մրցունակության և փոփոխությունների 
դինամիկան ուսումնասիրելու 
նպատակով:  

Վերամշակվել են ԲՊՀ-ի գործատուների շրջանում անցկացվող
հարցումների հարցաշարերը: Հարցումները նախատեսվում է 
իրականացնել 2020-2021 ուստարում (Տե՛ս. 12.2.2. կետը):  
 

Խնդիր 3 . Զարգացնել արտաքին շահակիցների հետ կապի ամրապնդման մեխանիզմները: 
Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ
9.3.1. Մասնակցել կրթական
ցուցահանդեսների, Երևանում և ՀՀ 
մարզերում պարբերաբար իրականացնել 
«Մասնագիտությունների օր» ծրագիրը՝ 

«Մասնագիտությունների օր» ծրագիրը կրում է
շարունակական բնույթ: Յուրաքանչյուր տարի ԲՊՀ-ի 
անձնակազմն այցելում է ՀՀ որևէ մարզ՝ բարձրացնելու 
մարզերի դպրոցականների տեղեկացվածությունը ԲՊՀ-ի 
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ԲՊՀ-ի գործունեությունը և ՄԿԾ-ները
ներկայացնելու նպատակով: 

կրթական ծրագրերի մասին և աջակցելու նրանց
մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ 

«Մասնագիտությունների օր» խորագրով միջոցառումը 
կազմակերպվել է դեկտեմբերին ՀՀ երկու մարզերում՝ 
Արագածոտնի մարզի Աշտարակ, Ապարան քաղաքներում և 
Քուչակ գյուղում և Կոտայքի մարզի Աբովյան, Հրազդան և 
Ծաղկաձոր քաղաքներում:  

9.3.2 Պարբերաբար իրականացնել «Բաց
դռների օր» ծրագիրը հանրապետության 
ավագ և հիմնական դպրոցների, միջին 
մասնագիտական ուսումնական 
հաստատությունների սովորողների և 
շրջանավարտների համար` 
ծանոթացնելով նրանց ԲՊՀ-ի 
ֆակուլտետների, ամբիոնների, ԳՈՒ 
կենտրոնների և այլ 
ստորաբաժանումների աշխատանքին, 
ինչպես նաև ԲՊՀ-ի կողմից 
առաջարկվող մասնագիտություններին:  

Փետրվար-մարտ ամիսներին ԲՊՀ-ն անցկացրել է «Բաց
դռների» օր ավանդական միջոցառումը, որի շրջանակներում 
համալսարանը հյուրընկալել է Երևանի 3 ավագ դպրոցների 
ուսուցիչների և 100 աշակերտի, կազմակերպել շրջայց 
համալսարանում և ներկայացրել ԲՊՀ-ի ՄԿԾ-ները, 
ծանոթացրել համալսարանի ֆակուլտետների, ամբիոնների, 
ԳՈՒԿ-երի և այլ ստորաբաժանումների աշխատանքին: 
Դեկտեմբերին իրականացվել է առցանց հանդիպում 1 
ուսումնարանի 35 աշակերտների և 5 ուսուցիչների հետ:  

9.3.3. Պարբերաբար կատարել
այցելություններ հանրապետության 
ավագ ու հիմնական դպրոցներ, միջին 
մասնագիտական ուսումնական 
հաստատություններ և իրականացնել 
մասնագիտական կողմնորոշման 
խորհրդատվական սեմինարներ ու այլ 
միջոցառումներ սովորողների և 
շրջանավարտների համար՝ 
ներկայացնելու ԲՊՀ ընդունելության 
պայմանները և բուհի կրթական ու այլ 
գործընթացները: 

2020 թ.-ի հունվար-փետրվար ամիսներին Կարիերայի
կենտրոնի աշխատակիցները, տարբեր ամբիոնների և ԳՈՒԿ-
երի դասախոսները, ուսանողական խորհրդի 
ներկայացուցիչները այցելություններ են կատարել Երևանի 
թվով 20 ավագ դպրոցներ: Այցերի ընթացքում իրականացվել 
են մասնագիտական կողմնորոշման խորհրդատվական 
սեմինարներ դպրոցների աշակերտների և հատկապես 2020 
թ.-ի շրջանավարտների համար և ներկայացնել ԲՊՀ 
ընդունելության պայմանները, համալսարանի կրթական 
ծրագրերը, ուսումնական և այլ գործընթացները: 

9.3.4. Կնքել համագործակցության
հուշագրեր և համաձայնագրեր Երևանի և 
ՀՀ մարզերի ավագ ու հիմնական 
դպրոցների, ինչպես նաև 
թիրախավորված ուսումնական այլ 
հաստատությունների հետ՝ ուղղված 
սովորողների պրակտիկաների և 
կամավորական աշխատանքի 
կազմակերպմանը:  

Կարիերայի կենտրոնի նախաձեռնությամբ
համագործակցության հուշագրերի և համաձայնագրերի 
կնքման պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել 
Արագածոտնի և Արարատի մարզերի ավագ և հիմնական 
դպրոցների հետ, որոնք կկնքվեն 2021 թ.–ի ընթացքում:  

«Դասավանդի՛ր, Հայաստա՛ն» կրթական հիմնադրամի հետ 
համագործակցության շրջանակներում 2020-2021 ուստարում 
«Մասնագիտական մանկավարժություն» մագիստրոսի 
կրթական ծրագրում ներգրավվել է 7 ուսանող: Ուսանողների 
ուսման վարձը ամբողջությամբ հոգում է «Դասավանդի՛ր, 
Հայաստա՛ն» հիմնադրամը, որն ուսման ավարտից հետո 
ուսանողներին նաև ապահովում է աշխատանքով ՀՀ տարբեր 
մարզերի դպրոցներում: 

Խնդիր 4. Ամրապնդել շրջանավարտների և ԲՊՀ-ի միջև մշտական կապը:  
Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ
9.4.1. Ստեղծել և շարունակաբար
համալրել շրջանավարտների մասին 
տեղեկատվական բանկը/տվյալների 
բազան:  

Կարիերայի կենտրոնը ստեղծել և վարում է շրջանավարտների
էլեկտրոնային հաղորդակցման համակարգ և տվյալների 
բազա, որը շարունակաբար թարմացվում է 
շրջանավարտներից ստացված տեղեկատվության հիման վրա: 
2020 թ.-ին տվյալների բազան համալրվել է 750 
շրջանավարտների տվյալներով (մասնավորապես՝ 690-ը 2020 
թ.-ի շրջանավարտներ են, 60-ը՝ այլ տարիների 
շրջանավարտներ):  
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9.4.2. Ներգրավել շրջանավարտներին
ԲՊՀ-ի գործունեության տարբեր 
ոլորտներում և որոշումների կայացման 
գործընթացներում:  

Շրջանավարտների հետ գործնական կապերը ԲՊՀ-ի
գործունեության տարբեր ոլորտներում նրանց 
ընդգրկվածույթունը ընդլայնելու նպատակով իրականացվել են 
հետևյալ նախաձեռնությունները՝  
 «Բրյուսովյան զրույցներ» (BrusovTalks) ծրագրի 

շրջանակներում 2020 թ.-ին կազմակերպվել են առերես 3 
հանդիպումներ համալսարանի նախկին շրջանավարտների 
հետ, մասնավորապես՝ Ռուբեն Բաբայանի, Արտյոմ 
Երկանյանի և Լևոն Մալխասյանի հետ: 

 նախկին շրջանավարտները հանդես են եկել 3 առցանց բաց 
դասախոսությամբ:  

2020 թ.-ին ԲՊՀ-ի շրջանավարտ, բարերար Տիգրան 
Սահակյանի կողմից իրականացվել են բարեգործական 
ծրագրեր, մասնավորապես՝ 
ա) մեկնարկել է «Ֆինանսավորում հաջողակ ստարտափերին 
(SMART Start-Up 2020)» ծրագիրը՝ ֆինանսական 
աջակցությամբ ուսանողների հաջողակ ձեռանարկատիրական 
նախաձեռնություններին, 
բ) ուսանողներին տրամադրվել է 12 կրթաթոշակ, 
գ)կատարվել են hամալսարանի շենքի բարեկարգման և 
վերանորոգման աշխատանքներ: 

9.4.3. ԲՊՀ շրջանավարտների 
միավորման հետ շրջանավարտների 
համար կազմակերպել երեկոներ և 
տարաբնույթ այլ միջոցառումներ։ 

COVID-19 համավարակով պայմանավորված պլանավորված
շրջանավարտների 2020 թ.-ի հոբելյանական երեկոն՝ նվիրված 
ԲՊՀ-ի 85-ամյակին, չի կազմակերպվել։ Փոխարենը՝ 
մեկնարկել է «Մեր սիրելի շրջանավարտները» 
նախաձեռնությունը, որի շրջանակներում նկարահանվել են 
կարճ տեսահոլովակներ՝ ԲՊՀ-ի նախկին շրջանավարտների 
շնորհավորական ուղերձներով։ Նախաձեռնության 
շրջանակներում ԲՊՀ-ի 85-ամյակի կապակցությամբ 
պատրաստվել են 38 շրջանավարտի շնորհավորական 
տեսաուղերձներ, որից 11-ը տարածվել են ԲՊՀ-ի կայքով, 
ֆեյսբուքյան էջով և յութուբյան ալիքով: 

Խնդիր 5. Կարիերայի կենտրոնի գործունեության և կարիերայի կառավարման
մեխանիզմների միջազգայնացում: 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ 
9.5.1. ԲՊՀ կարիերայի կենտրոնի 
գործունեության զարգացման գործում 
ներգրավել կարիերայի կառավարման 
ոլորտի միջազգային փորձագետների 
ու արտասահմանյան մասնագետների 
և իրականացնել մասնագիտական 
դասընթացներ:  

Կարիերայի կենտրոնը՝ որպես մշտական անդամ, 
անդամակցում է Կարիերայի խորհրդատուների միջազգային 
ասոցիացիային, իսկ որպես հիմնադիր անդամ՝ Եվրոպայում 
կարիերայի ուղղորդման և խորհրդատվության նորարարության 
ցանցին:  

2020 թ.-ին անցկացվել է 1 առցանց հանդիպում կարիերայի 
կառավարման ոլորտի միջազգային փորձագետի հետ:  

Կարիերայի կենտրոնի աշխատակիցները մասնակցել են 
միջազգային ցանցերի և «ՍԱԼՏՈ» ռեսուրսային կենտրոնի 
տեղական և միջազգային 5 առցանց ծրագրերի և 
նախաձեռնությունների, ինչպես նաև 15 առցանց դասընթացների, 
գիտաժողովների, սեմինարների, ֆորումի և այլն: 

9.5.2. Համագործակցել օտարերկրյա 
համալսարանների նմանատիպ 
կառույցների հետ, կնքել 
համագործակցության 
հուշագրեր/համաձայնագրեր և 
իրականացնել համատեղ ծրագրեր: 
9.5.3. Ակտիվացնել ուսանողների, 
շրջանավարտների և ՊԴ կազմի, 
վարչական աշխատակիցների 
շարժունությունը: 

Կարիերայի կենտրոնը ներգրավված է տեղական, ինչպես նաև
միջազգային կրթական և կամավորական ծրագրերի, 
մասնավորապես՝ ԵՄ-ի «Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակում 
իրականացվող երիտասարդական փոխանակման և կրեդիտային 
շարժունության, «Եվրոպական համերաշխության կորպուս» և այլ 
ծրագրերի կազմակերպչական աշխատանքներում: 

2020 թ.-ին Կարիերայի կենտրոնի կողմից համակարգվող ԵՄ-
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ի «Էրազմուս+» կրեդիտային շարժունության ծրագրի
շրջանակներում եվրոպական տարբեր բուհերում ուսումնառել են 
ԲՊՀ-ի 10 ուսանող (Տե՛ս. Հավելված 3.3-ը):  

Կարիերայի կենտրոնը և Շրջանավարտների միավորումը 
գործընկեր տեղական և միջազգային երիտասարդական 
կազմակերպությունների հետ ԵՄ-ի «Էրազմուս+» ոչ ֆորմալ 
կրթության զարգացմանն ուղղված «Փոխանակման և 
վերապատրաստման ծրագրեր» գործողության շրջանակներում 
իրականացրել են կարճաժամկետ շարժունության ծրագրեր, 
որոնց մասնակցել են ԲՊՀ-ի 7 ուսանող և շրջանավարտ 
(Վրաստան, Ուկրաինա): Բացի այդ, ՀՀ-ում և արտերկրներում 
կազմակերվել են վերապատրաստումներ և դասընթացներ, որոնց 
առցանց մասնակցել են 35 ուսանող և շրջանավարտ: 

 
1. Կարիերայի կենտրոնի գործունեությունը 

Հաշվետու տարում, ինչպես և նախորդ տարիներին, Կարիերայի կենտրոնի 
գարծունեությունը ներառել է ստորև նկարագրված աշխատանքները: 

 
1. Կարիերայի կենտրոնը կազմակերպել և իրականացրել է առերես և առցանց միջոցառումներ 

(սեմինար-դասընթացներ, հանդիպումներ գործընկերների հետ, աշխատաժողովներ, 
տեղեկատվական ու այլ բնույթի միջոցառումներ)՝ ուղղված զբաղվածության, 
ձեռնարկատիրության և աշխատանքային հնարավորությունների մասին ուսանողների ու 
շրջանավարտների տեղեկացվածության և աշխատաշուկայում նրանց մրցունակության 
բարձրացմանը: 2020 թ.-ին Կարիերայի կենտրոնի կողմից կազմակերպված հանդիպումների, 
սեմինարների և դասընթացների թիվը 2018-2019 թթ.-ի համեմատությամբ նվազել է 19%-ով՝ 
պայմանավորված երկրում COVID-19 համավարակով և ռազմական դրությամբ:  

Միևնույն ժամանակ 2020 թ.-ին առցանց դասընթացների, դասախոսությունների և դրանց 
մասնակիցների թիվը 2018-2019 թթ.-ի համեմատությամբ աճել է 120%-ով, որը վկայում է 
առցանց ձևաչափի ավելի նպաստավոր լինելու մասին, քանի որ հնարավորություն է ընձեռնել 
մասնակիցներին ընդգրկվել իրենց համար նախընտրելի վայրից: Ստորև՝ Գծապատկերներ 
8.1-ում և 8.2-ում, բերված են 2018-2020 թթ.-ին իրականացված հանդիպումների և 
սեմինարների մասին տվյալները: 

 
Գծապատկեր 8.1. 2018-2020 թթ. իրականացված առերես և առցանց հանդիպումների 

վերաբերյալ տվյալները 
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Գծապատկեր 8.2. 2018-2020 թթ.-ին առերես և առցանց իրականացված սեմինարների և 

դասընթացների վերաբերյալ տվյալները 
 

 
 
 

2. Կարիերայի կենտրոնը կանոնավոր կերպով տարածում է տեղեկատվություն ազգային, 
տարածաշրջանային և միջազգային կրթական ու շարժունության ծրագրերի, սեմինարների ու 
դասընթացների, կամավորական ծրագրերի, ինչպես նաև աշխատանքային 
հնարավորությունների և թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ՝ ուսանողների, 
շրջանավարտների, ինչպես նաև հասարակության լայն խավերի համար տեղեկատվության 
մատչելիությունը և հասանելիությունն ապահովելու, հասարակության հետ արդյունավետ 
հաղորդակցում իրականացնելու համար։ Մասնավորապես կիրառվում է՝ 
 ԲՊՀ-ի կայքի և ֆեյսբուքյան էջի13 հնարավորությունները, որում տեղադրվում է եռալեզու 

տեղեկատվություն, 
 Կարիերայի կենտրոնի և Շրջանավարտների միավորման ֆեյսբուք խումբը14 և ֆեյսբուքի 

պաշտոնական էջը15, որի անդամների թիվը 2020 թ.-ին կազմել է համապատասխանաբար 
5200 անձ և 4429 անձ, ինչպես նաև «ՍՄԱՐԹ» կենտրոնի ֆեյսբուքի պաշտոնական էջը16՝ 
236 անդամով,  

 Կարիերայի կենտրոնի և Շրջանավարտների միավորման Գուգլ խումբը, որի անդամների 
թիվը 2020 թ.-ին կազմել է 14450 անձ:  

Հարկ է նշել, որ ուսանողների և շրջանավարտների հետաքրքրությունը տարեցտարի 
ավելանում է Կարիերայի կենտրոնի կողմից տրամադրվող տեղեկատվության նկատմամբ, այն է՝ 
թափուր աշխատատեղերի, կրթական, կամավորական, շարժունության և այլ ծրագրերի, 
աշխատանքային հետագա հնարավորությունների մասին և այլն: Դրա վկայությունն է 2018-2020 
թթ.-ին ֆեյսբուքյան էջի, Ֆեյսբուք և Գուգլ խմբերի մասնակիցների թվի աճը, որի վերաբերյալ 
տվյալները ներկայացված են Գծապատկեր 8.3-ում: 

 
 

                                                            
13 https://brusov.am/hy/page_list/kentroni_masin/#sthash.icyvDeLK.dpbs 
  https://brusov.am/hy/science_list/shrjanavartneri_miavorum/  
14 https://www.facebook.com/groups/brusovcareercenter  
15 https://www.facebook.com/BSUcareercentergraduatesassociation  
16 https://www.facebook.com/SMARTCaffesArmenia  

325

352

2440

20

20

22

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2018 թ.

2019 թ.

2020 թ.

Սեմինար/դասընթաց Մասնակից



108 

Գծապատկեր 8.3. Ֆեյսբուքյան էջի, Ֆեյսբուք և Գուգլ խմբերի մասնակիցների  
թիվը 2018-2020 թթ. 

 

 
 

2. Կարիերայի կենտրոնի գործունեությունը կարիերայի կառավարման ոլորտում 

Կարիերայի կենտրոնն իրականացնում է իր գործառույթների միազգայնացմանն ուղղված 
աշխատանքեր, որի շրջանակներում 2020 թ.-ին կենտրոնի աշխատակազմը մասնակցել է 
կարիերայի կառավարման և ուղղորդմանն ուղղված առցանց միջազգային գիտաժողովների, 
դասընթացների և հանդիպումների, հանդես եկել զեկույցներով, մասնավորապես կենտրոնը՝  
 շարունակել է անդամակցությունը Կարիերայի խորհրդատուների միջազգային 

ասոցիացիային՝ որպես մշտական անդամ, և Եվրոպայում կարիերայի ուղղորդման և 
խորհրդատվության նորարարության ցանցին՝ որպես հիմնադիր անդամ,  

 մայիսի 28-ից հունիսի 9-ը մասնակել է «Ակադեմիա+» Կարիերայի խորհրդատուների 
կարողությունների զարգացման և փոխանակման առցանց ծրագրի մոդուլներին՝ Մոդուլ 1 
«Մշակութային իրազեկում», Մոդուլ 2 «Որակավորումների և հմտությունների ճանաչում, մուտք 
աշխատաշուկա», Մոդուլ 3 «Հաճախորդի ներուժի վերլուծություն և հզորացում», Մոդուլ 4 
«Հատուկ օժանդակ միջոցներ»:  

 մասնակցել է ԵՄ-ի կողմից կազմակերպված Արևելյան գործընկերության երիտասարդական 
առցանց ֆորումին և Արևելյան գործընկերության երիտասարդական ներգրավվածության 
առցանց գագաթնաժողովին, որոնց օրակարգային թեմաներից էին երիտասարդների 
զբաղվածությունը, կարիերայի զարգացման հիմնախնդիրները, ձեռնարկատիրությունը, և 
շարունակական կրթությունը:  

2019-2020 ուստարում ՌՕԼՖ-ի և ԿՄՄՖ-ի տարբեր ՄԿԾ-ների շրջանակներում՝ որպես 
կամընտրական և հիմնական դասընթաց, դասավանդվել է «Կարիերայի կառավարում» 
դասընթացը, որի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել աշխատաշուկայի պահանջները, 
աշխատաշուկա մուտք գործելու համար անհրաժեշտ հմտությունները և կարիերայի 
կառավարման հետ կապված այլ առանցքային թեմաներ:  

 
3. «Եվրոպական համերաշխության կորպուս» (ESC) ծրագիր 

ԲՊՀ-ն միակ համալսարանն է Արևելյան գործընկերության երկրների բուհերի շարքում, որ 
իրականացնում է «Եվրոպական համերաշխության կորպուս» (ԵՀԿ) ծրագիրը՝ ուղղված ոչ ֆորմալ 
կրթության և երիտասարդների շարժունության խթանմանը: ԵՀԿ կամավորների կողմից 
կազմակերպվող լեզուների ակումբներին և միջոցառումներին մասնակցում են ԲՊՀ-ի 
ուսանողներ, շրջանավարտներ, դասախոսներ և վարչական աշխատողներ: ԵՀԿ ծրագիրը 
համակարգող «ՍԱԼՏՈ» ռեսուրսային կենտրոնի կողմից կազմակերպվող տեղեկատվական և այլ 
բնույթի միջոցառումների շրջանակներում ԲՊՀ-ն բազմիցս ներկայացվել է որպես լավագույն 
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օրինակ ԵՀԿ ծրագրում ներգրավված եվրոպական և տարածաշրջանային 
կազմակերպությունների համար:  

2020 թ.-ին ԲՊՀ-ում գործել են եվրոպական լեզուների 3 ԵՀԿ ակումբ, որոնց 
աշխատանքներին մասնակցել են ընդհանուր թվով 130 ուսանող, շրջանավարտ, դասախոս և 
վարչական աշխատակից։  

ԵՀԿ ծրագրի շրջանակներում համալսարանը 2020 թ.-ին ընդունել է եվրոպական 3 
երկրներից ժամանած 4 կամավոր, որոնց նախաձեռնությամբ անցկացվել են մշակութային և 
տեղեկատվական օրեր: ԲՊՀ ժամանած կամավորների տվյալները ներկայացված են Աղյուսակ 
8.2-ում: 

 
Աղյուսակ 8.2. Տվյալներ 2020 թ.-ին ԲՊՀ ժամանած կամավորների վերաբերյալ 

 
N  Ծրագրի անվանում Կամավոր Երկիր Տևողություն 
1 Ընդլայլնելով մտահորիզոնը  Փոլ Զահակ Էյշլ Գերմանիա 10 ամիս  
2 Փորձի փոխանակում  Կլեմենտ Մերտենզ Ֆրանսիա 6 ամիս 
3 Փորձի փոխանակում Մանոն Գաբրիու Ֆրանսիա  1 ամիս 
4 Մեզանից լավագույնը Յոաննա Բժեժինսկա Լեհաստան 12 ամիս

 
4. «Քաղաքացիական ծառայություն» ծրագիր  

2020 թ.-ին Կարիերայի կենտրոնը՝ համագործակցելով ԵՀԿ-ի իր գործընկեր 
կազմակերպության հետ, իրականացրել է «Քաղաքացիական ծառայություն» ծրագիրը, որը 
ֆինանսավորվում է Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության կողմից՝ որպես ԵՀԿ 
ծրագրերի շարունակություն: Ծրագիրը միադրում է ֆորմալ ու ոչ ֆորմալ կրթությունը, խթանում է 
երիտասարդների շարժունությունը և ներգրավվածությունը հասարակական կյանքում:  

Ծրագրի շրջանակներում 2020 թ.-ին ԲՊՀ-ում գործել է ֆրանսերենի ակումբ, որին 
մասնակցել են ընհանուր թվով մոտ 50 ուսանող, շրջանավարտ, դասախոս և վարչական 
աշխատակից, անց են կացվել մի շարք մշակութային և տեղեկատվական օրեր: 
«Քաղաքացիական ծառայություն» ծրագրի շրջանակներում 2020 թ.-ին ԲՊՀ-ն ընդունել է մեկ 
կամավոր (Գայանե Չարքության)՝ 8 ամիս ժամկետով։  

 
5. Փոխանակման և վերապատրաստման ծրագրեր 

Կարիերայի կենտրոնը և ԲՊՀ-ի Շրջանավարտների միավորումը գործընկեր տեղական և 
միջազգային երիտասարդական կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացնում է 
կարճաժամկետ շարժունության ծրագրեր ԵՄ-ի «Էրազմուս+» ծրագրի «Փոխանակման և 
վերապատրաստման ծրագրեր» գործողության շրջանակներում: Ծրագիրը ուսանողներին, 
շրջանավարտներին, երիտասարդներին և երիտասարդական ոլորտի աշխատակիցներին 
ընձեռնում է շարժունության հնարավորություններ՝ նպաստելով այլ երկրներում փորձառության 
ձեռք բերմանը:  

Վերոնշյալ գործողության շրջանակներում 2020 թ.-ին ԲՊՀ-ի 6 ուսանող մեկնել են 
Ուկրաինա և 1 ուանող՝ Վրաստան (Աղյուսակ 8.3)։ Մի շարք ուսանողներ և շրջանավարտներ 
մասնակցել են առցանց նախաձեռնություններին և վերապատրաստումներին: 

  
Աղյուսակ 8.3. Տվյալներ Փոխանակման և վերապաստրաստման ծրագրերի մասնակիցների 

վերաբերյալ, 2020 թ. 

N Մասնակից  Կարգավիճակ  Երկիր Տևողություն 
1 Անժելիկա Օսեպյան Բակալավրիատի 2-րդ կուրսի ուսանող Ուկրաինա 1 շաբաթ 
2 Տիգրան Հովհաննիսյան   Բակալավրիատի 3-րդ կուրսի ուսանող Ուկրաինա 1 շաբաթ 
3 Զարուհի Սարգսյան   Բակալավրիատի 3-րդ կուրսի ուսանող Ուկրաինա 1 շաբաթ 
4 Անուշիկ Հովհաննիսյան   Բակալավրիատի 3-րդ կուրսի ուսանող Ուկրաինա  1 շաբաթ
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5 Զոյա Ոսկանյան  Բակալավրիատի 3-րդ կուրսի ուսանող Ուկրաինա  1 շաբաթ 
6 Լուսինե Խուրշուդյան   Բակալավրիատի 3-րդ կուրսի ուսանող Ուկրաինա  1 շաբաթ 
7 Արամ Մանուկյան  Բակալավրիատի 3-րդ կուրսի ուսանող Վրաստան  1 շաբաթ

 
6. «ՍՄԱՐԹ» ծրագիր 
 

2017 թ.-ից ԲՊՀ-ն իրականացնում է ԵՄ-ի «Էրազմուս+» ծրագրի «Կարողությունների 
զարգացում բարձրագույն կրթության ոլորտում» գործողության «Համալսարան-
ձեռնարկատիրություն համագործակցության և ուսանողների ձեռնարկատիրական 
հմտությունների ամրապնդումը «ՍՄԱՐԹ» կենտրոնների միջոցով» (ՍՄԱՐԹ) ծրագիրը17, որի 
թիրախային երկրներն են Հայաստանը, Մոլդովան և Բելառուսը: Ծրագրի հիմնական նպատակն 
է զարգացնել բուհերի ուսանողների և շրջանավարտների ձեռնարկատիրական հմտություններն ու 
կարողությունները, ակտիվացնել բուհ-գործատու համագործակցությունը «ՍՄԱՐԹ» 
կենտրոնների միջոցով: Ծրագրի շրջանակներում 2019 թ.-ին ԲՊՀ-ում բացվել է «ՍՄԱՐԹ» 
կենտրոնը, որի գործունեությունն ուղղված է երիտասարդների համար միասնական հարթակի 
ստեղծմանը։ Վերջինս հնարավորություն է ընձեռնում ներկայացնելու նորարարական 
գաղափարներ, ստարտափ առաջարկներ և հիմնելու սեփական բիզնես:  

Ծրագրի շրջանակներում 2020 թ.-ի օգոստոսի 20-ից սեպտեմբերի 4-ը կազմակերպվել է 
«ՍՄԱՐԹ» ձեռներեցության ամառային դպրոցը, որին մասնակցել է 127 ունկնդիր: Ամառային 
դպրոցի դասընթացներն իրականացվել են առցանց՝ ԲՊՀ-ից 8 վերապատրաստողների կողմից:  

2020 թ.-ին իրականացվել է նաև «Խելացի զրույցներ» (SMART Talks) նախաձեռնությունը, 
որի շրջանակներում տեղի են ունեցել առցանց հանդիպումներ ձեռնարկատիրության, բարձր 
տեխնոլոգիաների, ՏՀՏ և այլ ոլորտների փորձագետների հետ (Տե՛ս Հավելված 3.4): 

2020 թ.-ին ազդարարվել է նաև «Ֆինանսավորում հաջողակ ստարտափերին (SMART Start-
Up 2020)» ծրագիրը՝ ԲՊՀ-ի շրջանավարտ Տիգրան Սահակյանի ֆինանսական աջակցությամբ: 
Ծրագրի նպատակն է աջակցել այն ստարտափ թիմերին և սկսնակ ձեռներեցներին, ովքեր ունեն 
նորարարական գաղափար, առաջարկում են տարբերվող լուծումներ Հայաստանում և աշխարհում 
առկա մարտահրավերներին դիմակայելու համար։  

 
7. «ՔՆՆԵՔԹ» (CONNECT) ծրագիր 
 

2020 թ.-ին հաստատվել է ԵՄ-ի «Էրազմուս+» ծրագրի «Կարողությունների զարգացում 
բարձրագույն կրթության ոլորտում» նախաձեռնության «Համալսարան֊տնտեսություն կապի 
հաստատումը Մոլդովայի, Վրաստանի և Հայաստանի ուսանողների խելամիտ ձեռներեցային 
համագործակցության և մրցունակության միջոցով (ՔՆՆԵՔԹ)» (CONNECT) ծրագիրը, որի 
մեկնարկը տրվելու է 2021 թ.-ին: Ծրագիրը համակարգում է Մոլդովայի պետական 
համալսարանը։ ԲՊՀ-ն հանդիսանում է ծրագրի մասնակից 15 համալսարաններից և 
կազմակերպություններից կազմված կոնսորցումի անդամ: Ծրագրի տևողությունը երեք տարի է։ 
  

                                                            
17 www.smartcaffe.eu  
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IX. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ  
 
ԲՊՀ-ի վարչակառավարչական գործառույթները բխել են 2019-2023 թթ.-ի զարգացման 

ռազմավարական ծրագրի և գործողությունների պլանի 5-րդ (Ֆինանսական գործունեություն) և 
8-րդ (Կառավարման գործընթացներ և մարդկային ռեսուրսներ) բաժիններում նախանշված 
ռազմավարական խնդիրներից և գործողություններից, որոնց ուղղությամբ կատարված 
աշխատանքները ներկայացված են Աղյուսակ 9.1-ում: 

 
Աղյուսակ 9.1. ԲՊՀ-ի 2019-2023 թթ.-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի և 

գործողությունների պլանի 5-րդ (Ֆինանսական գործունեություն) և 8-րդ (Կառավարման 
գործընթացներ և մարդկային ռեսուրսներ) բաժիններում նախանշված ռազմավարական 

խնդիրները, գործողությունները և դրանց իրականացման 2020 թ.-ի արդյունքները 
 

ԲԱԺԻՆ 5. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

Խնդիր 1.  Բազմազանեցնել ԲՊՀ-ի ֆինանսական հոսքերի աղբյուրները և մեծացնել պետական
ու ոչ պետական աղբյուրներից ներգրավվող ֆինանսական և նյութական ռեսուրսները 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ 
5.1.1.Իրականացնել միջոցառումներ 
պետական բյուջեից հատկացվող 
ֆինանսական միջոցների ծավալների 
աստիճանական ավելացման 
ուղղությամբ՝ մեծացնելով ուսման 
վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ 
(անվճար) տեղերը և մոտեցնելով մեկ 
սովորողի հաշվով ԲՊՀ-ին 
հատկացվող գումարի չափը միջին 
պետական ցուցանիշին, ինչպես նաև 
ավելացնելով գիտական թեմաների 
ֆինանսավորումը: 

Վերջին 3 տարիներին ԲՊՀ-ն իրականացրել է ուղղորդված
աշխատանք՝ պետական բյուջեից հատկացվող ֆինանսական 
միջոցների ծավալների աստիճանական ավելացման 
ուղղությամբ: Արդյունքում՝ 
 2020 թ.-ին պետական բյուջեից ԲՊՀ-ին հատկացվել է 290 570 

հազ. դրամ գումար՝ ուսման վարձերի փոխհատուցման, 
կրթաթոշակների տրամադրման և Ծաղկաձորի հանգստյան 
տան ծախսերի փոխհատուցման համար, ինչը գերազանցում է 
2019 թ.-ին հատկացված գումարը (205 504 հազ. դրամ) 41,39 
%-ով,  

 Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի մեկ ուսանողի հաշվով 
ԲՊՀ-ին հատկացվող գումարի չափը 2020 թ.-ին կազմել է 
534843 դրամ, որը 2019 թ.-ի (430748 դրամ) համեմատ աճել է 
104095 դրամով կամ 24%-ով, իսկ 2017 թ.-ի (420500 դրամ) 
համեմատ՝ 27%-ով, իսկ 2016 թ.-ի (348141 դրամ) նկատմամբ՝ 
մոտ 40%-ով: 

 գիտական թեմաների գծով պետական բյուջեից հատկացված 
գումարը 2020 թ.-ին կազմել է 19 370 հազ. դրամ: 

5.1.2. Բազմազանեցնել ֆինանսական 
հոսքերի աղբյուրները և ներգրավել 
լրացուցիչ միջոցներ՝ ներառյալ 
ձեռնարկատիրական 
գործունեությունից ստացվող 
եկամուտները, դրամաշնորհային  
ծրագրերը և այլն:  

Վերջին 3 տարիներին բազմազանեցվել են ԲՊՀ-ի 
ֆինանսական հոսքերի աղբյուրները, և արդյունքում ներգրավել 
են լրացուցիչ միջոցներ: Մասնավորապես՝ 2020 թ.-ին ԲՊՀ-ի 
եկամուտները (բացի պետական բյուջեից հատկացված 
գումարներից և ուսման վճարներից) ձևավորվել են հետևյալ 
աղբյուրներից՝ 
 ձեռնարկատիրական գործունեությունից՝ 59 826 հազ. դրամ,  
 դրամաշնորհային ծրագրերից՝ 132 651 հազ. դրամ, 
 Կոնֆուցիուսի ինստիտուտի մուտքերից՝ 31 098 հազ. դրամ:  

Այսպիսով՝ 2020 թ.-ին ԲՊՀ-ի լրացուցիչ ֆինանսական 
մուտքերը կազմել են 223 575 հազ. դրամ, ինչը 2019 թ.-ին 
հավաքագրված միջոցների (200 810 հազ. դրամ) համեմատ աճել 
է մոտ 11%-ով:  

Հարկ է նշել, որ ԲՊՀ-ի կողմից ձեռնարկվել են անհրաժեշտ 
քայլեր COVID-19 համավարակի և ռազմական դրության 
ազդեցությունը հնարավորինս նվազեցնելու ուղղությամբ և 
արդյուքնում, ԲՊՀ-ն 2020 թ.-ին կարողացել է ապահովել 
պլանավորված մուտքերը, ավելին՝ ձևավորել սպասվածից մոտ 
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1%-ով ավել եկամուտ:
5.1.3. Մշակել կրթական 
նորարարությունների խթանման 
ծրագրեր և դիմել միջազգային, 
հասարակական ու այլ 
կազմակերպությունների դրանք 
ֆինանսավորելու առաջարկով, այդ 
թվում՝ Նորարարությունների 
մրցակցային հիմնադրամի կողմից 
ֆինանսավորվող դրամաշնորհների 
մրցույթին մասնակցելու նպատակով: 

Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի կողմից 
«ՀայԼինգվոԹԵք» գերազանցության գիտակրթական կենտրոնի 
ստեղծման նորարական ծրագրի իրականացման համար 2020 
թ.-ին ԲՊՀ-ին հատկացվել է 57 167 հազ. դրամ գումար, որի 
շրջանակներում իրականացվել են կենտրոնի հիմնման, 
բարեկարգման և գույքով համալրման, նոր ՄԿԾ-ների մշակման 
և այլ աշխատանքներ: 

2020 թ.-ին իրականացվել է 9 միջազգային  ծրագիր, որոնց 
շրջանակներում ԲՊՀ-ին հատկացվել է 132 651 հազ. դրամ 
գումար, իսկ Կոնֆուցիուսի ինստիտուտի գործունեության 
համար՝ 32 947.5 ԱՄՆ դոլար: 

2020 թ.-ին ԲՊՀ-ն նաև մշակել և ներակայացրել 
ֆինանսավորման 2 նոր միջազգային ծրագիր: 

5.1.4. Խթանել ԲՊՀ և գործարար 
միջավայրի համագործակցությունը, 
կատարել հետևողական աշխատանք 
մասնավոր ոլորտի 
կազմակերպություններին, 
գործատուներին ուսումնական և այլ 
գործընթացներում ներգրավելու և 
լրացուցիչ մարդկային, ֆինանսական 
ու այլ ռեսուրսներ ներգրավելու 
ուղղությամբ: 

Ընդլայնվել է մասնավոր ոլորտի և այլ գործատու 
կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը՝ ուղղված 
ուսումնական և այլ գործընթացներում նրանց ներգրավմանը: 
Սակայն, 2020 թ.-ին մասնավոր ոլորտի 
կազմակերպություններից ֆինանսական ներդրման ձևով 
աջակցություն ԲՊՀ-ն չի ստացել՝ պայմանավորված COVID-19 
համավարակով և ռազմական դրությամբ: 

5.1.5.  Իրականացնել միջոցառումներ 
և ծրագրեր ԲՊՀ շրջանավարտների 
աջակցությամբ՝ ներգրավելով 
լրացուցիչ մարդկային, ֆինանսական 
և նյութական միջոցներ: 

2020 թ.-ին իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ և 
ծրագրեր ԲՊՀ-ի շրջանավարտների աջակցությամբ: 
Մասնավորապես՝ շրջանավարտների միջոցներով իրականացվել 
է մոտ 3 մլն. դրամի չափով համալսարանի շենքի 
(սանհանգույցի) վերանորոգում և 12 ուսանողի հատկացվել է 
կրթաթոշակ՝ 2020-2021 ուստարվա համար: 

5.1.6. Ֆինանսական կայունությունն 
ամրապնդելու նպատակով մշակել և 
վարել ԲՊՀ անձեռնմխելի ֆոնդի 
շարունակական համալրման ակտիվ 
քաղաքականություն, խթանել 
շրջանավարտների կամավոր 
ներդրումների կատարումը 
անձեռնմխելի ֆոնդին: 

2018 թ.-ին ԲՊՀ-ն հիմնադրել է անձեռնմխելի ֆոնդ՝ 
համալսարանի ֆինանսական կայունությունն ամրապնդելու 
նպատակով: 2020 թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆոնդում 
կուտակվել է 8 մլն. դրամ գումար՝ ապահովելով 2.2 մլն դրամի 
աճ 2019 թ.-ի նկատմամբ, որը կազմում է 27,5%: 

5.1.7.  Ընդլայնել ձեռնարկատիրական 
գործունեության տեսակները և ձևերը, 
մասնավորապես՝ հասարակությանը 
լրացուցիչ շարունակական կրթական 
ծրագրերի ու տարբեր 
ծառայությունների մատուցման 
միջոցով ստեղծել տնտեսական 
ընկերություններ կամ լինել դրանց 
մասնակից ԲՊՀ տնտեսական 
միավորների արդյունավետ 
գործառնությունն ապահովելու  
նպատակով: 

COVID-19 համավարակի պատճառով երկրում սահմանված 
սահմանափակումների հետևանքով 2020 թ.-ին հնարավոր չի 
եղել ընդլայնել ԲՊՀ-ի ձեռնարկատիրական գործունեության 
տեսակները և ձևերը, սակայն անգամ այդ պայմաններում 
համալսարանն ապահովել է 59 826 հազ. դրամի լրացուցիչ 
ֆինանսական միջոցների մուտք, այդ թվում՝  
 շարունակական կրթության դասընթացներից՝ 1 997 հազ. 

դրամ, 
 վարձակալությունից՝ 8 053 հազ. դրամ, 
 օտար լեզուների քննություններից և փաստաթղթերի 

տրամադրումից՝ 17 946 հազ. դրամ, 
 հանրակացարանային ծառայություններից՝ 3 421 հազ. դրամ, 
 ավանդադրված միջոցների տոկոսներից՝ 28 408 հազ. դրամ:  

Արդյունքում՝ նախորդ տարվա նկատմամբ լրացուցիչ 
ֆինանսական միջոցների մուտքերը նվազել են ընդամենը մոտ 
10%-ով: 

5.1.8. Զարգացնել պայմանագրային COVID-19 համավարակով պայմանավորված տարբեր
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հարաբերությունները պատվիրատու 
կազմակերպությունների և 
գերատեսչությունների հետ՝ սեփական 
կադրերի պատրաստման և 
մասնագիտական զարգացման 
նպատակով: 

կազմակերպությունների և գերատեսչությունների
աշխատակիցների համար ԲՊՀ-ի կողմից կազմակերպվող 
մասնագիտական զարգացման դասընթացները 2020 թ.-ին եղել 
են խիստ սահմանափակ: Այնուհանդերձ, այդ ուղղությամբ ևս 
ԲՊՀ-ն իրականացրել է աշխատանքներ՝ կազմակերպելով 
իսպաներեն լեզվի ուսուցման դասընթացներ «Կոնվերս» բանկի 
աշխատակիցների համար և ստացել ֆինանսական մուտքեր՝ 321 
հազ․ դրամի չափով:  

Խնդիր 2. Բարելավել ԲՊՀ ֆինանսական կառավարման համակարգը  
Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ 
5.2.2.  Մշակել և ներդնել ԲՊՀ 
ծախսերի և եկամուտների 
շարունակական վերլուծության 
մեխանիզմներ: 

Ծախսերի և եկամուտների վերլուծության մեխանիզմները ԲՊՀ-
ում ներդրված են: Ֆինանսական վարչությունը և Գնումների 
բաժինը համատեղ իրականացնում եմ ծախսերի և եկամուտների 
շարունակական վերլուծություն, վեր հանում առկա խնդիրները և 
ներակայացնում առաջարկներ՝ ուղղված համալսարանի 
ֆինանսական կայունության ապահովմանը:  

5.2.3. Զարգացնել կարճաժամկետ 
(տարեկան), միջնաժամկետ և 
երկարաժամկետ ֆինանսական 
պլանավորման գործընթացները: 

ԲՊՀ-ում ներդրված են տարեկան, միջնաժամկետ և 5-
ամյա զարգացման ծրագրերի կազմման գործընթացները, որոնք 
ներառում են բյուջետավորման ծրագրային մեթոդաբանության 
վրա հիմնված ֆինանսական վերլուծությունների ու 
կանխատեսումների կատարման և պլանավորման 
գործառույթները: Մասնավորապես՝ ինչպես նախորդ 
տարիներին, այնպես էլ 2020 թ.-ին, ԲՊՀ-ի կառուցվածքային 
ստորաբաժանումները մշակել և Ֆինանսական վարչություն են 
ներկայացրել իրենց ստորաբաժանման բնականոն 
գործունեությունը և պլանավորվող ծրագրերն իրականացնելու 
համար անհրաժեշտ գույքի ու այլ միջոցների 2021 թ.-ի հայտերը 
և աշխատանքների նկարագրերը: Դրանց հիման վրա 
Ֆինանսական վարչությունը կազմել է բյուջեի առանձին 
հոդվածներով կանխատեվող ծախսերի և եկամուտների 
նախահաշիվը։  

5.2.4. Աստիճանական անցում 
կատարել բյուջետավորման 
ծրագրային ձևաչափին կամ «ելքային» 
բյուջետավորմանը: 

 

ԲԱԺԻՆ 8. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ ԵՎ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 
Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ
Խնդիր 2. Բարձրացնել ԲՊՀ ներքին արդյունավետությունը, բարելավել աշխատակազմի

ընտրության ու նշանակման և ներքին կարգապահական գործընթացները, ինչպես 
նաև աշխատակիցների վարձատրության, խրախուսման ու սոցիալական 
աջակցության մեխանիզմները և պայմանները 

8.2.1. Ելնելով ԲՊՀ-ի նոր կառուցվածքից՝
մշակել հաստիքացուցակ՝ ապահովելով 
բուհի ներքին արդյունավետության 
բարձրացում՝ հիմնված սովորող - ՊԴ 
կազմ, սովորող-վարչական կազմ, 
սովորող-ուսումնաօժանդակ կազմ և այլ 
ցուցանիշների արդյունավետության վրա: 

Իրականացվել է 2019-2020 թթ.-ին: 

8.2.2. Մշակել և/կամ վերանայել բոլոր
հաստիքների աշխատանքային 
պարտականությունների նկարագրերը 
(պաշտոնների նկարագրեր) և ներառել 
դրանք աշխատողների հետ կնքվող 
պայմանագրերում: 
8.2.3. Վերամշակել, հաստատել և
կիրարկել վարչական և ՊԴ կազմերի 
մրցութային ընտրության, նշանակման և 
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տեղակալման ընթացակարգերը՝
սահմանելով աշխատանքային փորձի, 
կրթական գործընթացում նորարարական 
տեխնոլոգիաների ու մոտեցումների 
կիրառման, գիտահետազոտական 
գործունեության, տարբեր 
նախաձեռնություններում մասնակցության 
և այլ չափանիշներ 
8.2.4. Վերանայել ԲՊՀ-ի ներքին 
կարգապահական կանոնները և 
կանոնակարգերը՝ միտված 
աշխատանքային կարգապահության 
բարձրացմանը: 

ԲՊՀ-ի ներքին կարգապահական կանոնները լրամշակվել
են 2017 թ-ին, բայց ելնելով առաջացած 
անհրաժեշտությունից՝ 2020 թ.-ին պատրաստվել է 
կարգապահական կանոնների վերնայաված տարբերակ, որը 
նախատեսվում է հաստատել 2021 թ.-ին:  

8.2.7. Ելնելով գործունեության 
արդյունքներից՝ մշակել ՊԴ կազմի 
աշխատանքի վարձատրության և 
խրախուսման տարբերակման 
մեխանիզմներ՝ մասնագիտական 
զարգացումը խթանալու նպատակով: 

Հաստատվել և ներդրվել է «Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարան» հիմնադրամի աշխատողների 
պարգևատրում և խրախուսանք տրամադրելու» կարգը: 

Կիրառվում են աշխատակազմի աշխատանքի 
վարձատրության և խրախուսման մեխանիզմներ: 
Մասնավորապես՝ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով 
սահմանված կարգով և դեպքերում աշխատողներին տրվում է  
լրացուցիչ վարձատրություն՝ հավելումի, հավելավճարի, 
լրավճարի կամ պարգևատրման ձևով:   

Բացի այդ, մշակվել են արտասահմանյան և ՀՀ 
գիտական հանդեսներում դասախոսական կազմի կողմից 
գիտական հոդվածների հրապարակումը խրախուսելու և 
մրցութային կարգով գիտական հետազոտությունները  
ֆինանսավորելու նոր մեխանիզմներ։ Գրախոսվող ազգային 
և միջազգային գիտական պարբերականներում, 
հանդեսներում, ամսագրերում գիտական հոդվածների 
հրատարակումը խթանելու նպատակով դասախոսական 
կազմի բեռնվածություններում ավելացվել է 
գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների 
կատարման համար հատկացվող ժամաքանակը։  

Խնդիր 4. Բարձրացնել ԲՊՀ-ի նկատմամբ բոլոր շահակիցների վստահությունը՝ ապահովելով
ԲՊՀ գործունեության թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը 

8.4.1. Բարելավել ԲՊՀ-ի
հաշվետվությունների կազմման 
բովանդակային և ընթացակարգային 
մեխանիզմները և ապահովել 
հաշվետվությունների ժամանակին 
հրապարակումը: 

Կանանոկարգվել, պատշաճ կերպով և ժամկետներում 
իրականացվում են ԲՊՀ-ի հաշվետվությունների կազմման և 
հրապարակման գործառույթները: Այսպես՝ ՀՀ 
օրենսդությամբ սահմանված բոլոր հաշվետվությունները 
ԲՊՀ-ն անհրաժեշտ ժամկետներում կազմում և ներկայացնում 
է համապատասխան գերատեսչություններ: ԲՊՀ-ի 
գործունեության և ֆինանսական տարեկան 
հաշվետվությունները ներկայացվում են ԲՊՀ-ի 
հոգաբարձուների խորհրդին և դրանց հաստատումից հետո 
հրապարակվում:  

8.4.2. Մշակել ու կիրառել կոռուպցիոն
ռիսկերի վերհանման, կանխարգելման և 
վերահսկման մեխանիզմներ, սահմանել 
բարեվարքության սկզբունքներ: 

2020թ.-ին մշակվել և գիտական խորհրդի կողմից
հաստատվել է ԲՊՀ-ի բարեվարքության կանոնակարգը, 
որով բարեվարքության սկզբունքների թվում սահմանվել են 
հակակոռուպցիոն նորմերը, ինչպես նաև կոռուպցիոն 
ռիսկերի վերհանման և վերահսկման մեխանիզմները:  

8.4.3. Գործարկել ԲՊՀ ներքին
կառավարման տեղեկատվական 
համակարգը, իրականացնել 
վիճակագրական և այլ տվյալների 
պարբերական մուտքագրում, 

Տե՛ս սույն հաշվետվության Բաժին 1-ի Աղուսակ 1.1-ի 1.3.3. 
կետը: 
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վերլուծություն և հրապարակում: 
Խնդիր 5. Բարելավել մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգը 
8.5.2. Մշակել վարչական և ՊԴ կազմերի
գործունեության արդյունավետության 
գնահատման և առաջխաղացման 
բազմագործոն համակարգ և ներդրման 
ժամանակացույց: 

ՊԴ կազմի մրցութային ընտրության, նշանակման, 
տեղակալման և առաջխաղացման կարգերը մշակված և 
ներդրված են:  

Վարչական և ՊԴ կազմերի գործունեության 
արդյունավետության գնահատման համակարգը մշակման 
փուլում է:  

 
1. Կառավարման և վարչական գործառույթներ 

 
ԲՊՀ-ի վարչական, ուսումնաօժանդակ և սպասարկող անձնակազմը 

Հաշվետու տարում ԲՊՀ-ի վարչական և տնտեսական բոլոր ստորաբաժանումներն 
արդյունավետորեն կատարել են իրենց գործառույթները: 

2020 թ.-ի հունվարին ԲՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից հաստատված 
հաստիքացուցակի համաձայն վարչական, ուսումնաօժանդակ և սպասարկող (տնտեսական) 
հաստիքների ընդհանուր թիվը կազմել է 211.5 հաստիք (Աղյուսակ 9.2-ում): 

 
Աղյուսակ 9.2. Վարչական, ուսումնաօժանդակ և սպասարկող հաստիքների մասին 

տվյալները 
 

Հաստիքների թիվը 

Վարչական Ուսումնաօժանդակ Սպասարկող 

85 46.5 80 

 
2020 թ.-ի սեպտեմբերի 27-ից ԲՊՀ-ին պատկանող Ծաղկաձորի հանգստյան տանը և ԲՊՀ-

ի հանրակացարանում բնակեցվել են Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ 
սանձազերծված ագրեսիվ պատերազմի պատճառով Արցախից տեղահանված մոտ 130 անձ 
(կանայք, երեխաներ և տարեցներ): Արդյունքում՝ առաջացել է հանգստյան տունը 
վերագործարկելու և նախապես չպլանավորված մեծ ծավալի աշխատանքներ իրականացնելու 
հրատապ կարիք։ Մասնավորապես՝ անհրաժեշտ է եղել կազմակերպել հետևյալ անհետաձգելի 
աշխատանքները. 

 բարեկարգել Ծաղկաձորի հանգստյան տան շենքը՝ ապահովելով կեցության համար անհրաժեշտ 
պայմաններ (ներառյալ ջեռուցման, էլեկտրասնուցման և ջրամատակարարման հետ կապված 
խնդիրների կարգավորումը), 

 վերականգնել շենքի անվտանգ սպասարկման և մաքրության ծառայությունները, 
 աջակցել արցախցիներին անձը հաստատող փաստաթղթերի գրանցման կամ նոր 

փաստաթղթերի ստացման, հաշվառման, կենսաթոշակների և նպաստների ստացման, 
բուժսպասարկման ապահովման հարցերում, 

 աջակցել երեխաների՝ ըստ տարիքային խմբերի, նախակրթարաններում և դպրոցներում 
ընդգրկմանը, ինչպես նաև երեխաների համար կազմակերպել տարաբնույթ միջոցառումներ, 

 կատարել կենցաղային հարցերի կարգավորման աշխատանքներ, մասնավորապես՝ համակարգել 
և կազմակերպել հագուստի, սննդի, հիգիենայի պարագաների, դեղորայքի և այլ անհրաժեշտ 
իրերի ու պարագաների ձեռքբերման և տրամադրման հարցերը, 

 կապ հաստատել պետական և բարեգործական կառույցների հետ՝ արցախցիներին աջակցման 
ծրագրերում ներառելու համար: 

Վերոնշյալ աշխատանքները հանգեցրել են ԲՊՀ-ի 2020 թ.-ի հաստիքացուցակում նոր 
հաստիքներ ավելացնելու անհրաժեշտության և ԲՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի նոյեմբերի 11-ի 
որոշմամբ հաստիքացուցակում ավելացվել է 10 հաստիք (9 սպասարկող և 1 վարչական հաստիք): 
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ԲՊՀ-ի ներքին իրավական ակտերը 

Վերջին 3 ուստարիներին մշակվել և (կամ) վերամշակվել են ԲՊՀ-ի կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների կանոնադրությունները, որոնք սահմանված կարգով քննարկվել են 
կանոնակարգային հանձնաժողովի կողմից և հաստատվել գիտական խորհրդի կողմից: Ներկա 
դրությամբ ԲՊՀ-ի բոլոր ստորաբաժանումներն ունեն հաստատված կանոնադրություններ, 
բացառությամբ երկուսի, որոնք նախատեսված է հաստատել 2021 թ.-ին:  

2020 թ.-ին նվազել է ԲՊՀ-ի գործունեությունը կարգավորող ներքին իրավական ակտերի 
մշակման և (կամ) վերամշակման, քննարկման և հաստատման աշխատանքների 
անհրաժեշտությունը, քանի որ 2018 թ.-ից այդ ուղղությամբ կատարվել է մեծածավալ աշխատանք 
և արդյունքում անհրաժեշտ ներքին իրավական ակտերի գերակշիռ մասը ներկայումս 
հաստատված է: 2018-2020 թթ.-ին հաստատված ներքին իրավական ակտերի մասին 
մանրամասն տվյալները բերված են Աղյուսակ 9.3-ում։ 

 
Աղյուսակ 9.3. Մշակված և հաստատված ներքին իրավական ակտերի թիվը, 2018-2020 թթ.  

 
Տարեթիվ Հաստատված փաստաթղթեր 

2018 թ.  30 կանոնադրություն
 6 կանոնակարգ 
 2 աշխատակարգ 
 1 կարգ 
 1 այլ իրավական փաստաթուղթ (նորմեր) 

2019 թ.   14 կանոնադրություն
 9 կանոնակարգ 
 1 այլ իրավական փաստաթուղթ  

2020 թ.  2 կանոնադրություն
 2 կանոնակարգ 
 1 ընթացակարգ 
 3 կարգ 

 
Վերը բերված աղյուսակից երևում է, որ ԲՊՀ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունների և այլ իրավական ակտերի մշակման աշխատանքների գերակշիռ մասը 
իրականացվել է 2018-2019 թթ.-ին, քանի որ 2017 թ.-ին ԲՊՀ-ն ՊՈԱԿ-ից վերակազմավորվել է 
հիմնադրամի, ինչն առաջացրել է ներքին իրավական ակտերը համալսարանի 
կազմակերպաիրավական նոր ձևին համապատասխանեցնելու անհրաժեշտություն։ Ավելին, մինչ 
վերակազմավորվումը ԲՊՀ-ն չի ունեցել մի շարք ներքին իրավական ակտեր, իսկ 
կառուցվածքային ստորաբաժանումների հիմնական մասը՝ հաստատված կանոնադրություններ։  
ՈՒստի, 2018-2019 թթ.-ին մշակվել և գիտական խորհրդի կողմից հաստատվել է 64 ներքին 
իրավական ակտ:  

 
2020 թ.-ին ԲՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից հաստատվել են հետևյալ 8 ներքին 

իրավական ակտերը՝ 
 

1. «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի Էլեկտրոնային ուսուցման և 
ռեսուրսների բաժնի կանոնադրությունը  
(Հաստատված՝ ԲՊՀ-ի գիտական խորհրդի 28.02.2020թ. № 10 նիստի որոշմամբ),  

2. «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ֆակուլտետի օրինակելի 
կանոնադրությունը (նոր խմբագրությամբ)  
(Հաստատված՝ ԲՊՀ-ի գիտական խորհրդի 30.06.2020թ. № 15 նիստի որոշմամբ),  
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3. «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի անընդմեջ աշխատանքի վեց 
ամիսը չլացրած աշխատողին վճարովի արձակուրդ տրամադրելու կարգը 
(Հաստատված՝ ԲՊՀ-ի գիտական խորհրդի 28.02.2020թ. № 10 նիստի որոշմամբ),  

4. «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի աշխատողներին 
պարգևատրում և խրախուսանք տրամադրելու կարգը  
(Հաստատված՝ ԲՊՀ-ի գիտական խորհրդի 28.02.2020թ. № 10 նիստի որոշմամբ),  

5. «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի պրոֆեսորադասախոսական 
կազմի պաշտոնների բնութագրիչների, պաշտոններին հավակնորդների մրցութային 
ընտրության և պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոններում նշանակման կարգը  
(Հաստատված՝ ԲՊՀ-ի գիտական խորհրդի 28.02.2020թ. № 10 նիստի որոշմամբ),  

6. «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2019-2020 ուսումնական 
տարվա ավարտական կուրսերի ուսանողների ամփոփիչ ատեստավորումը հեռավար (այդ 
թվում՝ առցանց) ձևով անցկացնելու ընթացակարգը 
(Հաստատված՝ ԲՊՀ-ի գիտական խորհրդի 04.05.2020թ. № 11 նիստի որոշմամբ),  

7. «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի բարեվարքության 
կանոնակարգը 
(Հաստատված՝ ԲՊՀ-ի գիտական խորհրդի 01.12.2020թ. № 2 նիստի որոշմամբ),  

8. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի 
բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների գիտելիքների, կարողությունների և 
հմտությունների ստուգման և գնահատման կանոնակարգը (նոր խմբագրությամբ) 
(Հաստատվել է՝ ԲՊՀ-ի գիտական խորհրդի 05.12.2020թ. № 5 նիստի որոշմամբ, 
գործողության մեջ է դրվել 2020-2021 ուստարվանից)։  

 
ԲՊՀ-ի հոգաբարձուների ու գիտական խորհուրդների և ռեկտորատի գործունեությունը 
 

Չնայած COVID-19 համակավարակով պայմանավորված սահմանափակումներին և 
ռազմական դրությանը, 2020 թ.-ին ԲՊՀ-ի հոգաբարձուների ու գիտական խորհուրդները և 
ռեկտորատը աշխատել են բավականին մեծ արդյունավետությամբ: Մասնավորապես՝ 2020թ.-ին 
անցկացվել է. 
 հոգաբարձուների խորհրդի 8 նիստ (հիմնականում հեռավար), որոնց ընթացքում կայացվել է 

13 որոշում (2019 թ.-ին կայացել էր հոգաբարձուների խորհրդի 8 նիստ և ընդունվել 17 որոշում, 
2018 թ.-ին՝ 3 նիստ և 11 որոշում), 

 գիտական խորհրդի 12 նիստ (հեռավար և առերես), որոնց ընթացքում ընդունվել է 
համալսարանի գիտական, կրթական, վարչական և գործունեության այլ ոլորտներին 
վերաբերող 84 որոշում (2019 թ.-ին կայացել էր գիտական խորհրդի 18 նիստ և ընդունվել 255 
որոշում, 2018 թ.-ին՝ 11 նիստ և 109 որոշում), 

 ռեկտորատի 29 նիստ (հիմնականում առերես), որոնց ընթացքում քննարկվել են ուսումնական 
գործընթացին, ուսանողների տեղափոխմանը, ազատմանը, հեռացմանն ու վերականգնմանը, 
ուսանողներին հատկացվող զեղչերին, ուսման վարձերի վճարմանը վերաբերող և մի շարք այլ 
հարցեր (2019 թ.-ին անցկացվել էր ռեկտորատի 30 նիստ, իսկ 2018 թ.-ին՝ 36 նիստ):  

 
Ստորև՝ Գծապատկեր 9.1-ում, ներկայացված են 2018-2020 թթ.-ին ԲՊՀ-ի հոգաբարձուների 

ու գիտական խորհուրդների նիստերի և կայացրած որոշումների թվաքանակների վերաբերյալ 
տվյալները, որոնցից ակնհայտ է, որ հոգաբարձուների խորհուրդը 2020 թ.-ին նույնքան նիստ է 
անցկացրել, որքան 2019 թ.-ին, սակայն կայացրել է 4-ով պակաս որոշում: Գիտական խորհրդի 
2020 թ.-ին անցկացրած նիստերի քանակը 2019 թ.-ի համեմատ նվազել է 7-ով, նվազել է նաև 
կայացված որոշումների թիվը:  
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Գծապատկեր 9.1. 2018-2020 թթ. ԲՊՀ-ի հոգաբարձուների ու գիտական խորհուրդների 
անցկացրած նիստերի և կայացրած որոշումների թվաքանակների վերաբերյալ տվյալները  

 
 

 
 

Գիտական խորհրդի հոբելյանական նիստ՝ նվիրված ԲՊՀ-ի հիմնադրման 85-ամյա 
տարելիցին 

ԲՊՀ-ն հիմնադրվել է 1935 թ.-ի փետրվարի 4-ին՝ Հայաստանի կոմունիստական 
կուսակցության կենտկոմի որոշման համաձայն: Ստեղծման օրվանից ԲՊՀ-ն հետևողականորեն 
զարգացել և ընդլայնել է իր մասնագիտական ուղղությունները: Իր գործունեության 85 տարիների 
ընթացքում ԲՊՀ-ն տվել է շուրջ 60000 շրջանավարտ՝ դառնալով սերունդներ կրթելու կարևոր 
երաշխավորներից մեկը մեր երկրում:  

2020 թ.-ի փետրվարի 4-ին լրացել է ԲՊՀ-ի հիմնադրման 85-ամյակը: Այս կապակցությամբ 
նույն օրը տեղի է ունեցել գիտական խորհրդի հանդիսավոր նիստ, որի ժամանակ հաստատվել է 
համալսարանի 85-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառումների ցանկը (12-ից ավել 
հիմնական միջոցառումներով):  

Նաև գիտական խորհրդի հանդիսավոր նիստի ժամանակ ԲՊՀ-ի զարգացման և 
սերունդների կրթության գործում ունեցած մեծ ավանդի համար համալսարանի 16 աշխատակից 
պարգևատրվել են ԲՊՀ-ի շքանշաններով, իսկ 86 աշխատակից՝ պատվոգրերով: 

 
2. ԲՊՀ-ի ֆինանսական կառավարում 

 
2020 թ.-ի ողջ ընթացքում ֆինանսական վարչությունը պատշաճ կերպով իրականացրել է 

համալսարանի ֆինանսահաշվապական գործառույթները, այդ թվում՝ ԲՊՀ-ի ծախսերի և 
եկամուտների շարունակական վերլուծություն։ Յուրաքանչյուր շաբաթ վարչությունը 
դեկանատներին տրամադրել է ուսման վարձերի վճարման վերաբերյալ ամբողջական 
տեղեկատվություն, ներառյալ՝ պարտքեր ունեցող ուսանողների անվանական ցուցակները։  

2020 թ.-ին ԲՊՀ-ն ստացել է լրացուցիչ եկամուտներ՝ բանկային հաշիվների մնացորդների 
ավանդադրումից, վճարովի դասընթացների կազմակերպումից, հանրակացարանային, 
վարձակալական և վճարովի այլ ծառայություններից։  

2020 թ.-ին իրականացվել է ԲՊՀ-ի 2019 թ.-ի ֆինանսական աուդիտ։ Աուդիտորական 
կազմակերպությունը ներկայացրել է առանց վերապահումների եզրակացություն։ Ֆինանսական 
հաշվետվությունը սահմանված կարգով հրապարակվել է: 

ԲՊՀ-ի 2021 թ.-ի բյուջեի կազմման նպատակով ձևավորվել են աշխատանքային խումբ և 
հանձնաժողով՝ համալսարանի բոլոր ստորաբաժանումների բնականոն գործունեությունը 
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կազմակերպելու համար անհրաժեշտ միջոցների պահանջարկը ներկայացնելու նպատակով, ինչի 
հիման վրա կատարվել են բյուջեի առանձին հոդվածներով ծախսերի և եկամուտների 
հաշվարկները:  

ԲՊՀ-ի անձեռնմխելի ֆոնդը, որը գործարկվել էր 2017թ.-ին, համալրվել է ԲՊՀ-ի 
եկամուտներից և ֆոնդի դրամագլուխը 2020թ.-ին դարձել է 8 մլն. դրամ:  

 
3. 2020 թ.-ի տարեկան ֆինանսական հոսքերի հաշվետվություն 

 
Եկամուտներ 

 
2020 թ.-ի համար հաստատված նախահաշվով պլանավորված էր 1,421,040 հազ. Դրամ 

եկամուտ: Փաստացի ֆինանսական մուտքերը կազմել են 1,436,648 հազ․ դրամ, որոնք ըստ 
հիմնական եկամուտային հոդվածների տրված են Աղյուսակ 9.4 -ում:  
 

Աղյուսակ 9.4. 2020 թ.-ի ֆինանսական մուտքերը 
 
 

N Եկամուտներ Նախատեսված
(հազար ՀՀ դրամ) 

Փաստացի կատարված 
առ 31.12.2020 

(հազար ՀՀ դրամ) 

Տարբերություն 
հազ. 
դրամ 

% 

1 Եկամուտներ պետական 
բյուջեից ստացվող 
ֆինանսավորումից 

193,501 290,570 97,069 50.2% 

2 Եկամուտներ վճարովի
ուսուցման ծառայությունից 944,529 903,131 - 41,398 - 4,4% 

3 Դրամաշնորհային 
ծրագրերի մուտքեր 148,622 152,022 3,400 2,3% 

4 Մուտքեր գործառնական 
այլ եկամուտներից 69,133 59,826 - 9,307 - 13,5% 

5 Կոնֆուցիուսի 
ինստիտուտի մուտքեր 65,254 31,099 - 34,155 - 52,3% 

Ընդամենը 1,421,040 1,436,648 15,608 1,1%
 
Աղյուսակի 9.4-ից երևում է, որ 2020 թ.-ին փաստացի մուտքերը 15,608 հազ. դրամով կամ 

1,1%-ով գերազանցել են պլանավորված մուտքերը: Փաստացի մուտքերի պլանավորվածից 
ամենամեծ շեղումները՝ 52.3%-ով պակաս և 50.2%-ով ավելի, եղել են համապատասխանաբար 
Կոնֆուցիուսի ինստիտուտի և պետական բյուջեից ստացվող մուտքերը։ 

Ծախսեր 
 

2020 թ.-ի համար հաստատված նախահաշվով պլանավորված էր 1,596,592 հազ. դրամի 
ծախս: Փաստացի ծախսերը 2020 թ.-ին կազմել են 1,371,592 հազ. դրամ, որը պակաս է 
պլանավորվածից 225,000 հազ. դրամով կամ 14.1%-ով։  

Այսպիսով, ԲՊՀ-ի 2020 թ.-ի բյուջեի ծախսերը կատարվել են 85,9 %-ով։ 
ԲՊՀ-ի 2020 թ.-ի ծախսերը՝ ըստ ծախսային հիմնական հոդվածների, տրված են Աղյուսակ 

9.5-ում:  
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Աղյուսակ 9.5. 2020 թ.-ի ծախսերը՝ ըստ ծախսային հոդվածների 
 

  

Ծախսեր Նախատեսված 
(հազար դրամ) 

Փաստացի 
առ 31.12.2020 
(հազար դրամ) 

Տարբե-
րություն 

Կատարո-
ղական 

հազ. դրամ % 
Աշխատանքի վարձատրության և դրան 
հավասարեցված վճարումների ծախսեր 1,165,700 1,118,433 47,267 95,9%  

Կրթաթոշակի վճարման ծախսեր 20,232 22,365 -2,133 110,5% 
Ուսանողական խորհրդի գործունեության՝ 

ուսանողների համար կազմակերպվող 
միջոցառումների ծախսեր 

6,500 1,681 4,819 25,9% 

Գրասենյակային և տնտեսական ծախսեր 13,095 13,790 -695 105,3% 
Գիտական գործունեության 

խրախուսման, գիտաժողովների 
կազմակերպման և մասնակցության, 

գործուղման ծախսեր 

18,000 419 17,581 2,3% 

Տրանսպորտային ծախսեր 3,943 2,695 1,248 68,3% 
Կապի և փոստային ծառայության 

ծախսեր 6,610 6544,78 65 99,0% 

Կոմունալ ծառայությունների և վճարների 
ծախսեր 37,500 28,299 9,201 75,5% 

Վարչական բնույթի և այլ 
ծառայությունների ծախսեր 

12,600 6,900 5,700 54,8% 

Ուսումնական ծախսեր 5,500 3,311 2,189 60,2% 
ԵՊԼՀ-ի 85-ամյակի միջոցառումների 

կազմակերպման ծախսեր 8,000 53 7,947 0,7% 

Հակահրդեհային միջոցառումների և 
անվտանգության պահպանության 

ծառայությունների ծախսեր 
4,750 502 4,248 10,6% 

Գրադարանի (գրականության ձեռք 
բերման) ծախսեր 

1,200 104,4 1,096 9% 

Դրամաշնորհներով և 
համագործակցությամբ իրականացվող 

ծրագրերի ընթացիկ ծախսեր 
116,129 92,204 23,925 79,4% 

Այլ ընթացիկ ծախսեր 12,500 6,952 5,548 55,6% 

Պետական բյուջե վճարումներ 59,310 18,370 40,940 31,0% 

Ընթացիկ նորոգման ծախսեր 22,750 19,706 3,044 86,6% 

Ոչ ընթացիկ ակտիվների (գույքի և 
սարքավորումների) ձեռքբերում ԲՊՀ-ի 

միջոցներից 
21,000 9,752 11,248 46,4% 

Ոչ ընթացիկ ակտիվների (գույքի և 
սարքավորումների) ձեռքբերում  

դրամաշնորհների ֆինանսավորումից 
61,272 19,510 41,762 31,8% 

Ընդամենը 
 1,596,592 1,371,592 225,000 85,9% 
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X. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ 
 
2020թ.-ին ենթակառուցվածքների բարելավմանն ուղղված ԲՊՀ-ի գործունեությունը բխել է 

2019-2023 թթ.-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի և գործողությունների պլանի 6-րդ 
բաժնում (Ենթակառուցվածքներ, շենքային պայմաններ և նյութատեխնիկական բազա) 
նախանշված ռազմավարական խնդիրներից և գործողություններից, որոնց ուղղությամբ 
կատարված աշխատանքները ներկայացված են Աղյուսակ 10.1-ում: 
 

Աղյուսակ 10.1. ԲՊՀ 2019-2023 թթ.-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի և 
գործողությունների պլանի 6-րդ բաժնում (Ենթակառուցվածքներ, շենքային պայմաններ և 

նյութատեխնիկական բազա) նախանշված ռազմավարական խնդիրները, գործողությունները 
և դրանց իրականացման 2020 թ.-ի արդյունքները 

 

ԲԱԺԻՆ 6. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ, ՇԵՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԵՎ  
ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱԶԱ 

Խնդիր 1. Բարեկարգել ԲՊՀ մասնաշենքերը և տարածքները

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ
6.1.2. Ավարտին հասցնել 2-րդ
մասնաշենքի 4-րդ հարկի վնասված և 
շահագործման համար վտանգավոր 
տարածքները և ըստ անհրաժեշտության՝ 
իրականացնել մասնաշենքերի ընթացիկ 
նորոգման ու ներքին հարդարման 
աշխատանքներ: 

Մասնակի վերանորոգվել է 2-րդ մասնաշենքի 4-րդ հարկի՝ 
դեպի մանսարդային հարկ տանող աստիճանավանդակը: 
Ամբողջովին վերանորոգվել են 1-ին և 2-րդ մասնաշենքերի 1211, 
1212, 1411 և 2205 սենյակները, ընդհանուր 340մ2 մակերեսով: 

Մասնակի վերանորոգվել են նաև մասնաշենքերի 
միջանցքները, լսարանները, ներքին բակին հարող պարսպի 
պատը և երկաթե դարպասը:  

6.1.3. Իրականացնել 2-րդ մասնաշենքի
սպորտդահլիճի վերանորոգում: 

Տնտեսական մասի աշխատակիցների կողմից կատարվել է 2-րդ
մասնաշենքի սպորտ դահլիճի ներքին պատերի հարդարում և 
ներկում՝ ընդհանուր 50մ2 մակերեսով։ 

6.1.4. Իրականացնել մասնաշենքերի
սանհանգույցների վերանորոգում` 
ներառյալ ջրագծերի և կոյուղագծերի 
խողովակների մոնտաժման 
աշխատանքներ: 

Կատարվել են համալսարանի 1-ին մասնաշենքի 1-ին հարկի, 2-
րդ մասնաշենքի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ հարկերի 
տղամարդկանց և կանանց սանհանգույցների կապիտալ 
վերանորոգման աշխատանքներ, սանհանգույցները համալրվել 
են եվրոպական արտադրության կախովի 
զուգարանակոնքերով, տեղադրվել են սենսոր ծորակներով 
լվացարաներ՝ գրանիտե կախովի ծածկույթների վրա: 
Տեղադրվել են նաև սանհանգույցին անհրաժեշտ բոլոր 
սարքավորումները: 

Խնդիր 2. Բարելավել Հ. Էմին-123 հասցեում գտնվող ԲՊՀ-ի հանրակացարանային մասնաշենքը

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ
6.2.2. Ձեռք բերել ԲՊՀ-ի մասնաշենքերին
անհրաժեշտ գույք: 

Հանրակացարանի գույքը 2020 թ.-ին համալրվել է անհատների
կողմից նվիրատվության կարգով հատկացված կահույքով, 
կենցաղային սարքավորումներով և պարագաներով, որոնց 
հաշվառման աշխատանքները կիրականացվեն ընթացիկ 
գույքագրման շրջանակներում: 

Խնդիր 4 Բարելավել ԲՊՀ աշխատակիցների և սովորողների հանգստի և ժամանցի 
կազմակերպման գործընթացը, խթանել գիտակրթական, մշակութային և այլ 
միջոցառումների կազմակերպումը ԲՊՀ-ի Ծաղկաձորի հանգստյան տանը 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ
6.4.1. ԲՊՀ-ի աշխատակիցներին և
սովորողներին ապահովել անհրաժեշտ 
տեղեկատվությամբ Ծաղկաձորի 
հանգստյան տանը իրենց հանգիստն ու 
տարատեսակ միջոցառումներ 

Ծաղկաձորի հանգստյան տունը 2019 թ.-ից միչև 2020 թ.-ի
ապրիլ տրված է եղել վարձակալության: COVID-19 
համավարակով պայմանավորված սահմանափակումների 
պատճառով հանգստայան տունը չի գործել մինչև 2020 թ.-ի 
հոկտեմբեր:  



122 

կազմակերպելու վերաբերյալ և ապահովել
աջակցություն ու բարենպաստ պայմաններ՝ 
շուկայականից ցածր գներով: 

Սակայն, Արցախյան պատերազմի հետևանքով 2020 թ.-ի
հոկտեմբերից Ծաղկաձորի հանգստյան տունը բնակեցվել է 
Արցախից տեղահանված անձանցով, որոնք անվճար կարգով 
բնակվում են այնտեղ մինչ օրս: Ուստի, հանգստյան տունը ԲՊՀ-
ի աշխատակիցներին և սովորողներին 2020 թ.-ին հնարավոր չի 
եղել տրամադրել: 

 
Ստորև ներկայացված է 2020 թ. ԲՊՀ-ի ենթակառուցվածքների բարելավմանն ուղղված 

աշխատանքների կատարման մասին հաշվետվությունը:  
 

1. Տնտեսական գործունեության ուղղությամբ կատարված աշխատանքներ 

Համալսարանի ՇՇՏ վարչության աշխատակիցների ուժերով պարբերաբար մաքրվել են ԲՊՀ-
ի բոլոր մասնաշենքերի արտաքին և ներքին կոյուղագծերը, վերանորոգվել են ջրի ծորակները, 
փայտյա գրասենյակային և ուսանողական գույքը, փոխարինվել են անսարք էլեկտրական 
լամպերը և վարդակները, ինչպես նաև վերանորոգվել են հանրակացարանի շենքի 
լողասենյակներում և խոհանոցներում տեղադրված ջրատաքացուցիչները (գեյզերներները) և 
կատարվել այլ անհրաժեշտ տնտեսկան աշխատանքներ: 

2020 թ.-ին ԲՊՀ-ի կողմից ձեռք է բերվել ընդհանուր թվով 214 միավոր գրասենյակային 
կահույք, կենցաղային սարքավորումներ և այլ գույք, որի մասին տվյալները բերված են Աղյուսակ 
10.2-ում:  

 
Աղյուսակ 10.2. ՁԵռք բերված գրասենյակային կահույքի, կենցաղային սարքավորումների և 

գույքի մասին տվյալներ 
 

Գույքի տեսակ Անվանում Քանակ
Կենցաղային 
սարքավորումներ և գույք 

օդորակիչ 3 հատ
շերտավարագուր 52մ2

Գրասենյակային 
կահույք 

գրասեղան (փոքր դահլիճի համար) 24 հատ
աթոռ (փոքր դահլիճի համար) 71 հատ
ամբիոն (փոքր դահլիճի համար) 1 հատ
գրասեղան (լսարանների և աշխատասենյակների 
համար) 

41 հատ

աթոռ (լսարանների և աշխատասենյակների համար) 62 հատ
պահարան (լսարանների և Սեջոնգի դպրոցի համար) 5 հատ
գրապահարան (Կոնֆուցիուսի ինստիտուտի և Սեջոնգի 
դպրոցի համար) 

5 հատ

զգեստապահարան (Կոնֆուցիուսի ինստիտուտի համար) 5 հատ
 

Այլ տվյալներ 
 

COVID-19 համավարակի տարածումը կանխելու նպատակով պահպանվել են սահմանված 
հակահամաճարակային պահանջերը: Այդ նպատակով ձեռք են բերվել հեռաչափ ջերմաչափեր (6 
հատ), ալկոգել, ալկոսփրեյ ախտահանող միջոցներ և տարատեսակ պարագաներ: Սկսած 
մարտից կանոնավոր կերպով ախտահանվել են աշխատասենյակները, միջանցքները և 
աստիճանավանդակները: 

ԲՊՀ-ի հանրակացարանում և Ծաղկաձորի հանգստյան տանը սեպտեմբերի 27-ից 
ժամանակավոր բնակություն են հաստատել Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցները (մոտ 
15 արցախցի): Նրանց կեցության, բժշկական սպասարկման, երեխաների ուսման, 
կենսաթոշակների և այլ գումարների ստացման, սննդի հովանավորներ գտնելու և բազմաթիվ այլ 
հարցերի կարգավորման նպատակով ԲՊՀ-ի ղեկավար կազմի կողմից կատարվել են 
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հսկայածավալ աշխատանքեր: Նաև ԲՊՀ-ի աշխատակիցների և հովանավորողների կողմից ձեռք 
է բերվել անհրաժեշտ կենցաղային սարքավորումներ, գույք և տարատեսակ պարագաներ, 
հագուստ, կոշկեղեն, դեղորայք, գրասենյակային պարագաներ և այլ իրեր: Բացի այդ կատարվել է 
շենքի խողովակաշարի վերանորոգման աշխատանքներ:  
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XI. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 
2020 թ.-ին ԲՊՀ-ի սոցիալական քաղաքականությունը բխել է 2019-2023թթ.-ի զարգացման 

ռազմավարական ծրագրի և գործողությունների պլանի 4-րդ բաժնում (Ուսանողական 
համակազմ) նախանշված ռազմավարական խնդիրներից և համապատասխան 
գործողություններից, որոնց ուղղությամբ կատարված աշխատանքները ներկայացված են 
Աղյուսակ 11.1-ում: 
 

Աղյուսակ 11.1. ԲՊՀ-ի 2019-2023 թթ.-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի և 
գործողությունների պլանի 4-րդ բաժնում (Ուսանողական համակազմ) նախանշված 

ռազմավարական խնդիրները, գործողությունները և դրանց իրականացման 2020 թ.-ի 
արդյունքները 

 
ԲԱԺԻՆ 4. ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄ (ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)

Խնդիր 4. Բարելավել և բազմազանեցնել սովորողների սոցիալական աջակցության
մեխանիզմները և ծառայությունները 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ 
4.4.1. Մշակել և իրականացնել 
ծրագրեր սոցիալապես անապահով 
և խոցելի խմբերի սովորողներին 
աջակցելու համար, տրամադրել 
սոցիալական աջակցության 
տարաբնույթ ծառայություններ՝ 
ապահովելով դրանց 
հասցեականությունը: 

2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ԲՊՀ-ի կողմից 431
ուսանողի տրամադրվել է ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում՝ 
ընդհանուր 28,643,000 դրամ գումարի չափով, իսկ 2020-2021 
ուստարվա 1-ին կիսամյակում՝ 456 ուսանողի (առանց հեռակա 
համակարգի ուսանողների)՝ 41,635,008 դրամ գումարի չափով: 
Փոփհատուցում ստացած ուսանողների թվաքանակը գերազանցում 
է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջը: Մասնավորապես՝ 
2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում զեղչ է ստացել 
ուսանողների մոտ 18%-ը, իսկ 2020-2021 ուստարվա 1-ին 
կիսամյակում՝ առկա ուսուցմամբ վճարովի համակարգի 
ուսանողների մոտ 20%-ը, այլ ոչ թե օրենքով սահմանված 10%-ը:  

2020 թ.-ին ԲՊՀ-ի միջոցներից հատկացվել է ընդհանուր 
70,278,008 դրամ գումարի չափով ուսման վարձի մասնակի 
փոխհատուցում, որը ևս գերազանցում է ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված պահանջները: Մասնավորապես՝ ԲՊՀ-ն իր միջոցների 
հաշվին ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում է տրամադրել 
վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների վարձավճարներից 
հավաքագրված գումարների մոտ 7,8%-ի չափով:  

Սոցիալապես անապահով, սահմանամերձ բնակավայրերից և 
այլ խմբերի ուսանողներին տրամադրվել են զեղչեր նաև ՀՀ 
ԿԳՄՍՆ-ի կողմից․ 2019-2020 ուսումնական տարվա 2-րդ 
կիսամյակում՝ 377 ուսանողի (49,386,750 դրամ գումարի չափով), 
իսկ 2020-2021 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակում՝ 253 
ուսանողի (27,659,250 դրամ գումարի չափով): 

4.4.2. Իրականացնել 
աշխատանքներ համապատասխան 
հիմնադրամների, հասարակական և 
այլ կազմակերպությունների հետ 
թիրախային կարիքներ ունեցող 
սովորողներին աջակցելու 
ուղղությամբ: 

2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ԲՊՀ-ի 124 ուսանող 
ստացել է կրթաթոշակ ՀՀ-ում գործող 19 կազմակերպությունների և 
հիմնադրամների կողմից՝ ընդհանուր 15,465,000 ՀՀ դրամ գումարի 
չափով:  

2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակում 118 ուսանող 17 
կազմակերպությունների ու հիմնադրամների կողմից ստացել է 
կրթաթոշակ՝ ընդհանուր 20,540,500 ՀՀ դրամ գումարի չափով:  4.4.3. Բարելավել զեղչերի 

տրամադրման գործընթացը և 
ընդլայնել ԲՊՀ-ի կողմից ուսման 
վճարի մասնակի զեղչ ստացող 
սոցիալապես անապահով և խոցելի 
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խմբերից սովորողների թիվը 
մասնավորապես մասնավոր 
ներդրումներից ստացվող միջոցների 
հաշվին: 

 
Գիտակցելով իր սոցիալական հանձնառությունը՝ ԲՊՀ-ն հետևողականորեն իրականացնում 

է սոցիալական քաղաքականություն՝ ուղղված համալսարանի ուսանողներին և 
աշխատակիցներին սոցիալական աջակցություն տրամադրելուն։  

ԲՊՀ-ն իր միջոցներից աջակցություն է տրամադրում տարբեր խոցելի խմբերի և բարձր 
առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին, ինչպես նաև նրանց ֆինանսապես աջակցելու 
նպատակով իրականացնում է նպատակաուղղված աշխատանք՝ հովանավորներ գտնելու 
ուղղությամբ:  

2020 թ.-ին, երկրում COVID-19 համավարակի և ռազմական դրությամբ պայմանավորված՝ 
ԲՊՀ-ի գործունեության առաջնահերթություններից էր ուսանողներին աջակցելու խնդիրը։ 
Յուրաքանչյուր կիսամյակ, սահմանված ժամկետներում կազմակերպվել է ուսման վարձի 
մասնակի փոխհատուցման (զեղչ) դիմումների հավաքագրման աշխատանքները։ Դիմումների 
քննարկման համար ռեկտորի հրամանով ձևավորված հանձնաժողովը, որի կազմում ընդգրկված 
են նաև ուսանողներ, հանգամանորեն ծանոթացել է բոլոր դիմումներին և կազմել սոցիալական 
տարբեր խմբերի ուսանողների ցանկը, որոնց տրամադրվել է ուսման վարձի մասնակի 
փոխհատուցում:  

Պետք է նշել, որ ի հավելումն օրենքով սահմանված դեպքերի՝ քննարկվել և բավարարվել են 
նաև մի շարք ուսանողների դիմումներ, որոնք ներառված չեն օրենքով սահմանված խոցելի 
խմբերի ցանկում, սակայն ունեցել են սոցիալական և այլ խնդիրներ: Բացի այդ, ուսման վարձի 
մասնակի փոխհատուցում է հատկացվել նաև այն ուսանողներին, ովքեր փոխատեղման մրցույթի 
արդյունքներով փոքր տարբերությամբ զիջել են անվճար համակարգում սովորողներին կամ 
ցուցաբերել են հասարակական ակտիվություն:  
 
2. Ուսանողների ուսման վարձերի մասնակի կամ լրիվ փոխհատուցում, կրթաթոշակներ 

 
ՈՒսման վարձի մասնակի փոխհատուցում  

2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ԲՊՀ-ի միջոցներից ուսման վարձի զեղչ ստանալու 
համար դիմել են առկա ուսուցման համակարգի 409 ուսանող, որից 85%-ի կամ 348 ուսանողի 
դիմումները բավարարվել են։ Հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողներից զեղչ ստանալու 
համար դիմել են 140 ուսանող, որից բավարարվել են 60%-ի կամ 83 ուսանողի դիմումները։ 

2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում ԲՊՀ-ի կողմից տրամադրված զեղչերի մասին 
տեղեկատվությունը՝ ըստ ֆակուլտետների ներկայացված է ստորև՝ Աղյուսակներ 11.2-ում, 11.3-ում 
և Գծապատկերներ 11.1-ում, 11.3-ում : 

 
Աղյուսակ 11.2. ՈՒսման վարձի մասնակի փոխհատուցման դիմած և ԲՊՀ-ի կողմից 

փոխհատուցում ստացած առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների թվաքանակները՝ ըստ 
ֆակուլտետների (2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ) 

 

Դիմումներ 
Ուսանողների թվաքանակ 

Ընդամենը 
ԿՄՄՖ ԹՄՀՖ ՌՕԼՖ ՍԳՍՖ 

Բավարարվել է 52 130 57 109 348 
Մերժվել է 7 24 18 12 61 
Ընդամենը զեղչի համար դիմել է 59 154 75 121 409 
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Գծապատկեր 11.1. ՈՒսման վարձի մասնակի փոխհատուցման դիմած և ԲՊՀ-ի կողմից 
փոխհատուցում ստացած առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների թվաքանակները՝ ըստ 

ֆակուլտետների (2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ) 
 

 
 

Աղյուսակ 11.3. ՈՒսման վարձի մասնակի փոխհատուցման դիմած և ԲՊՀ-ի կողմից 
փոխհատուցում ստացած հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների թվաքանակները՝ 

ըստ ֆակուլտետների (2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ) 
 

Դիմումներ 
Ուսանողների թվաքանակ 

Ընդամենը 
ԿՄՄՖ ԹՄՀՖ ՌՕԼՖ ՍԳՍՖ 

Բավարարվել է 22 4 17 40 83 
Մերժվել է 26 5 10 16 57 
Ընդամենը զեղչի համար դիմել է 48 9 27 56 140 

 
Գծապատկեր 11.2. ՈՒսման վարձի մասնակի փոխհատուցման դիմած և ԲՊՀ-ի կողմից 

փոխհատուցում ստացած հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների թվաքանակները՝ 
ըստ ֆակուլտետների (2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ) 
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2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ԲՊՀ-ի միջոցներից զեղչ ստանալու համար դիմել 
են առկա ուսուցման համակարգի 538 ուսանող, որից 85%-ի կամ 456 ուսանողի դիմումները 
բավարարվել են։ Հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների զեղչերի դիումների ընդունման 
և քննարկման գործընթացը դեռևս չի ավարտվել:  

2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակում ԲՊՀ-ի կողմից տրամադրված զեղչերի մասին 
տեղեկատվությունը՝ ըստ ֆակուլտետների ներկայացված է ստորև՝ Աղյուսակներ 11.2-ում, 11.3-ում 
և Գծապատկերներ 11.1-ում, 11.3-ում : 

 
Աղյուսակ 11.4. ՈՒսման վարձի մասնակի փոխհատուցման դիմած և ԲՊՀ-ի կողմից 

փոխհատուցում ստացած առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների թվաքանակները՝ ըստ 
ֆակուլտետների (2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակ) 

 

Դիմումներ 
Ուսանողների թվաքանակ

Ընդամենը 
ԿՄՄՖ ԹՄՀՖ ՌՕԼՖ ՍԳՍՖ 

Բավարարվել է 69 191 80 116 456 
Մերժվել է 6 35 24 17 82 
Ընդամենը զեղչի համար դիմել է 75 226 104 133 538 

 
Գծապատկեր 11.3. ՈՒսման վարձի մասնակի փոխհատուցման դիմած և ԲՊՀ-ի կողմից 

փոխհատուցում ստացած առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների թվաքանակները՝ ըստ 
ֆակուլտետների (2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակ) 

 

 
 

2020-2021 ուստարվա համար հեռակա ուսուցման համակարգում սովորողներին 
հատկացված զեղչերի մասին տվյալները ներկայացված չեն, քանի որ զեղչի դիմումների 
ընդունման վերջնաժամկետը դեռ չի ավարտվել:  

 
Համեմատության համար ստորև՝ Գծապատկեր 11.4-ում, ներկայացված է 2019-2020 

ուստարվա 2-րդ և 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակներում առկա ուսուցման համակարգի 
զեղչ ստացած ուսանողների տոկոսը (զեղչի դիմած ուսանողների ընդհանուր թվից)՝ ըստ 
ֆակուլտետների:  
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Գծապատկեր 11.4. Ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցման համար ներկայացված և 
բավարարված դիմումների տոկոսային հարաբերակցությունը՝ ըստ ֆակուլտետների և  

կիսամյակների 
 

 

 
Կրթաթոշակներ 

2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում 339 սովորողի հատկացվել է կրթաթոշակ 
պետական և ԲՊՀ-ի միջոցներից, իսկ 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակում՝ 374 ուսանողի: 
Մանրամասն տվյալները ներկայացված են ստորև՝ Աղյուսակներ 11.5-ում և 11.6-ում: 

 
Աղյուսակ 11.5. Պետության և ԲՊՀ-ի կողմից կրթաթոշակ ստացած ուսանողների թիվը և 

հատկացված գումարի չափը  
(2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ) 

N Կրթական աստիճան Սովորողների թվաքանակ Հատկացված գումար
(ՀՀ դրամ) 

1 Բակալավրիատ 216 8,434,000 
2 Մագիստրատուրա 117 4,091,471 
3 Ասպիրանտուրա  6 937,903 

Ընդամենը 339 13,463,374 
 

Աղյուսակ 11.6. Պետության և ԲՊՀ-ի կողմից կրթաթոշակ ստացած ուսանողների թիվը և 
հատկացված գումարի չափը  

(2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակ) 

N Կրթական աստիճան Սովորողների թվաքանակ Հատկացված գումար
(ՀՀ դրամ) 

1 Բակալավրիատ 244 5,173,432 
2 Մագիստրատուրա 123 2,745,809 
3 Ասպիրանտուրա  7 1,680,000 

Ընդամենը 374 9,599,241 
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Օգնության կարիք ունեցող ավելի մեծ թվով ուսանողների ֆինանսապես աջակցելու 
նպատակով ԲՊՀ-ն իրականացնում է նպատակաուղղված աշխատանք՝ հովանավորներ գտնելու 
ուղղությամբ: Արդյունքում՝ 2020 թ.-ին 23 կազմակերպություն կրթաթոշակներ են տրամադրել 
ԲՊՀ-ի ուսանողներին: Ստորև՝ Աղյուսակ 11.7-ում ամփոփված են 2020 թ.-ին պետության, ԲՊՀ-ի 
և այլ հովանավոր կազմակերպությունների կողմից սովորողներին հատկացված զեղչերի և 
կրթաթոշակների մասին տվյալները:  

 
Աղյուսակ 11.7. 2019-2020 ուստարվա 2-րդ և 2020-2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակներում 

զեղչեր և կրթաթոշակներ ստացած ուսանողների թվաքանակի և տրամադրված գումարների 
մասին տվյալներ 

N Զեղչ տրամադրող մարմինը 

2019-2020 ուստարի, 
2-րդ կիսամյակ 

2020-2021 ուստարի, 
1-ին կիսամյակ. 

Ուսանողների 
թիվը 

Գումար
(ՀՀ դրամ) 

Ուսանողների 
թիվը 

Գումար
(ՀՀ դրամ) 

1. ԲՊՀ-ի կողմից հատկացված զեղչեր 431 28,643,000 456 41,635,008 
 Ընդամենը 431 28,643,000 456 41,635,008 
1 ԿԳՄՍՆ-ի կողմից հատկացված զեղչեր

(սոցիալապես անապահով) 136 15,406,000 179 21,414,250 
2 ԿԳՄՍՆ-ի կողմից հատկացված զեղչեր 

(սահմանամերձ) 55 3,574,500 67 4,972,500 
3 ԿԳՄՍՆ-ի կողմից հատկացված զեղչեր 

(COVID-19) 176 30,046,250 0 0 
4 ԿԳՄՍՆ-ի կողմից հատկացված զեղչեր 

(մարտական գործողությունների 
մասնակից) 9 310,000 2 160,000 

5 ԿԳՄՍՆ-ի կողմից հատկացված զեղչեր 
(2 և ավելի անչափահաս երեխա 
ունեցող) 1 50,000 5 1,112,500 

 Ընդամենը 377 49,386,750 253 27,659,250
N Կրթաթոշակ հովանավոր կազմակերպություններից 
1. Հրայր և Աննա Հովնանյան 

բարեգործական հիմնադրամ (ԲՀ) 34 4,931,250 0 - 

2. Ամքոր Հայաստան ԲՀ 8 650,000 11 850,000 
3. Հայ կրթական հիմնարկություն 2 475,000 10 2,325,000 
4. Դիակոնիա ԲՀ 2 387,500 3 575,000 
5. «Հայաստանի մանուկներ» (ՔՈԱՖ) ԲՀ 5 885,000 8 1,630,000 
6. Հայկական բարեգործական 

ընդհանուր միություն 29 1,777,100 12 986,000 

7. Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային 
կոմբինատ 

7 1,440,000 35 7,650,000 

8. «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ 3 282,500 1 112,500 
9. «Ռեստարտ» գիտակրթական ԲՀ 2 155,900 1 107,000 

10. «Դասավանդի՛ր Հայաստան» 
կրթական հիմնադրամ 9 2,125,000 13 3,400,000 

11. «Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ» 
բարեգործական կազմակերպություն 2 95,750 0 - 

12. Այնթապի համայնքապետարան 3 150,000 0 - 
13. Եղվարդի համայնքապետարան 1 135,000 3 290,000 
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14. Գառնիի համայնքապետարան 1 30,000 2 80,000 
15. Պռոշյանի գյուղապետարան 0 - 2 80,000 
16. Արարատի համայնքապետարան 2 90,000 0 - 
17. Օձունի համայնքապետարան 1 100,000 0 - 
18. «Ծնողազուրկ հայ երեխաների 

օգնություն Հայաստան» ԲՀ 0 0 3 650,000 

19. Հայ օգնության ֆոնդ 9 1,500,000 10 1,315,000 
20. «ՍՕՍ - Մանկական Գյուղեր» 

հայկական ԲՀ 2 205,000 1 250,000 

21. «ՀԱԼԷՊ» հայրենակցական 
բարեսիրական ՀԿ 0 0 2 160,000 

22. «Տաթևեր» ՀԿ 2 50,000 0 - 

23. «Հույս և Լույս սոցիալական
ապահովության» բարեգործական 
ընկերություն 

0 0 1 80,000 

 Ընդամենը 124 15,465,000 118 20,540,500 

 Պետության և ԲՊՀ-ի կողմից 
հատկացված կրթաթոշակներ  374 13,463,374 339 9,599,241 

 
ԲՊՀ-ի արհմիության կողմից աջակցության տրամադրում աշխատակիցներին և 
միջոցառումների կազմակերպմանը 
 

ԲՊՀ-ի արհմիության կողմից 2020 թ.-ին ֆինանսավորվել են տարբեր միջոցառումներ, 
դրամական աջակցություն է տրամադրվել աշխատակիցներին, ինչպես նաև օգնություն է 
տրամադրվել Արցախից տեղահանված քաղաքացիներին: 

Ընդհանուր առմամբ 2020 թ.-ին ԲՊՀ-ի աշխատակիցներին և տարբեր միջոցառումներին 
աջակցելու համար արհմիության կողմից տրամադրվել է 6,831,070 ՀՀ դրամի գումար, որի 
վերաբերյալ մանրամասն տվյալները ներկայացված են ստորև՝ Աղյուսակ 11.8-ում: 
 

Աղյուսակ 11.8. ԲՊՀ-ի արհմիության կողմից աջակցության տրամադրում ԲՊՀ-ի 
աշխատակիցներին, միջոցառումների կազմակերպում և այլ օգնություն 

 
N Ծախսի տեսակ Գումարը 

(ՀՀ դրամ) 
1 Աշխատակիցներին տրված սոցիալական օգնություն 2 365 000

2 
Հայաստանի բուհերի արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային 
հանրապետական միությանը տրված անդամավճար 420 000 

3 Մարտի 8-ի շնորհավորահավորական հուշանվերների ծախս 825 600
4 Կորպորատիվ ընթրիքի ծախս 534 000
5 Տրանսպորտային ծախսեր 32 600
6 Աշխատակիցների երեխաների համար կազմակերպված միջոցառման ծախսեր 168 000
7 Ծաղկեփնջերի և ծաղկեպսակների ծախսեր 443 850

8 
Պատերազմի ժամանակահատվածում Արցախի բնակիչների համար ձեռքբերված 
դեղորայքի, սննդի, հագուստի ծախսեր 469 517 

9 
Նվիրատվություն ԲՊՀ-ին՝ ՀՀ առողջապահության նախարարությանը 
հակահամաճարակային օգնություն ցուցաբերելու համար 1 000 000 

10 Ծաղկաձորի հանգստայն տանը բնակվող Արցախի բնակիչների համար օգնություն 200 000
11 ԲՊՀ աշխատակիցների համար ձեռքբերված ալկոգել, դիմակ և ջերմաչափ 372 500
 Ընդամենը 6 831 070 
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XII. ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄ 
 
2020 թ.-ին ուսանողական համակազմի հետ տարվող աշխատանքները բխել են ԲՊՀ-ի 

2019-2023 թթ.-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի և գործողությունների պլանի 4-րդ 
բաժնում (Ուսանողական համակազմ) նախանշված ռազմավարական խնդիրներից և 
գործողություններից, որոնց ուղղությամբ կատարված աշխատանքները ներկայացված են 
Աղյուսակ 12.1-ում:  
 

Աղյուսակ 12.1. ԲՊՀ-ի 2019-2023 թթ.-ի զարգացման ռազմավարական ծրագրի և 
գործողությունների պլանի 4-րդ բաժնում (Ուսանողական համակազմ) նախանշված 

ռազմավարական խնդիրները, գործողությունները և դրանց իրականացման 2020թ.-ի 
արդյունքները 

ԲԱԺԻՆ 4. ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄ
Խնդիր 1. Ապահովել սովորողների ակտիվ և արդյունավետ մասնակցությունը ԲՊՀ 

կառավարման և գործունեության տարբեր ոլորտների զարգացման 
գործընթացներում՝ նպաստելով և աջակցելով ՈՒԽ-ի գործունեությանը 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ
4.1.1. Մշակել և վերանայել սովորողների
մասնակցությանն առնչվող կարգերն ու 
կանոնակարգերը՝ սահմանելով 
որոշումների կայացման գործընթացներում 
նրանց մասնակցության մեխանիզմներն ու 
չափանիշները:  

Ուսանողական համակազմի ներկայացուցիչները ներառված
են ԲՊՀ-ի գիտական խորհրդի, ֆակուլտետային խորհուրդների 
և հոգաբարձուների խորհրդի կազմերում՝ ապահովելով 25% 
ներկայացուցչականություն։ Նրանք ակտիվորեն մասնակցել են 
խորհուրդների նիստերի օրակարգերում ընդգրծված տարբեր 
հարցերի քննարկմանը և դրանց վերաբերյալ որոշումների 
կայացմանը, բարձրացրել ուսանողներին հուզող հարցեր: 

Ուսանողները մասնակցել են նաև ֆակուլտետային և 
գիտական խորհուրդների նիստերում վերանայված ՄԿԾ-ների և 
ուսումնական պլանների քննարկմանը և հաստատմանը։ 

4.1.2. Ներգրավել սովորողներին
կրթության բովանդակության ձևավորման, 
ՄԿԾ-ների վերանայման ու մշակման, 
կրթության որակի ապահովման և ՊԴ 
կազմի գործունեության 
արդյունավետության գնահատման և այլ 
գործառույթներում։ 

4.1.3. Ընդլայնել սովորողներին մատուցվող
խորհրդատվական ծառայությունների 
համակարգը՝ ներառյալ համալսարական 
կյանքին հարմարվելու, անհատական 
խնդիրները հաղթահարելու և այլ 
ուղղություններով, ինչպես նաև ուսման 
վարձի զեղչերի, շարժունության, 
փոխանակման, կրթաթոշակային տարբեր 
ծրագրերի, նպաստավոր պայմաններով 
ուսանողական վարկերի ստացման 
հնարավորությունների մասին:  

Ողջ տարվա ընթացքում ուսանողներն ամենատարբեր
անհատական խնդիրներով (հեռավար ուսուցման, 
քննություններին մասնակցության, ուսման վարձի վճարման, 
զեղչերի, շարժունության և փոխանակման ծրագրերին 
մասնակցության, առողջության հետ կապված և այլ հարցերով) 
դիմել են ԲՊՀ-ի համապատասխան ստորաբաժանումներին և 
ստացել անհրաժեշտ խորհրդատվություն և աջակցություն:  

Կիսամյակի միջանկյալ և վերջնական ստուգումներին 
ընդառաջ համապատասխան դասընթացների դասախոսները՝ 
ըստ սահմանված ժամանակացույցերի, ուսանողների համար 
անցկացրել են խորհրդատվական սեմինարներ և 
մշտադիտարկումներ:  

Ամփոփիչ ատեստավորումից առաջ, ըստ առանձին 
ֆակուլտետների, իրականացվել են առցանց հանդիպումներ 
համապատասխան ֆակուլտետների դեկանների հետ: 

4.1.4. Զարգացնել և բազմազանեցնել
սովորողներին տրամադրվող 
ակադեմիական աջակցության և կրթական 
լրացուցիչ ծառայությունների 
մեխանիզմները՝ նրանց ուսումնական 
առաջընթացը բարելավելու նպատակով: 

Ելնելով սովորողների հետաքրքրություններից և կարիքներից՝
տարվա ընթացքում կազմակերպվել են 30-ից ավելի առերես և 
առցանց դասախոսություններ ու հանդիպումներ տարբեր 
ոլորտների մասնագետների հետ, այդ թվում՝ «Սմարթ կաֆե» 
(Smart Café) ձեռներեցության կենտրոնի «Խելացի զրույցներ» 
(SMART Talks) նախաձեռնության, «ԱՐՄԴՈԿՏ» և «Ժան Մոնե 
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Այդ թվում՝ 
 ելնելով սովորողների 

հետաքրքրություններից և 
կարիքներից՝ կազմակերպել 
դասախոսություններ ու հանդիպումներ 
ոլորտի մասնագետների, ինչպես նաև 
տարբեր ոլորտների գործիչների հետ, 

 սովորողների կրթական կարիքներից 
ելնելով՝ իրականացնել 
անհատականացված ուսումնական 
ծրագրեր՝ ներառյալ հատուկ 
դասընթացներ կամ հանդիպումներ,  

 զարգացնել կրթական ռեսուրսներից 
օգտվելու հմտությունները, 

 սահմանել ԲՊՀ-ի անվանական 
կրթաթոշակներ լավագույն 
առաջադիմությամբ սովորողների 
համար: 

մոդուլ» նախաձեռնության «Իրավական մոտարկման
լաբորատորիա (ԼԵԳԱԼ)» ծրագրերի շրջանակներում, ինչպես 
նաև ՀՀ-ում Արգենտինայի Հանրապետության դեսպանության, 
Ուրուգվայի հյուպատոսության, DAAD-ի և այլ հրավիրյալ 
դասախոսների կողմից՝ ուսանողներին հետաքրքրող մի շարք 
թեմաներով:  

Սովորողների կրթական կարիքներից ելնելով՝ ուսանողներին 
ցուցաբերվել է անհատականացված մոտեցում: 
Մասնավորապես՝ օտար լեզուների ուսուցման ժամանակ 
խմբերը ձևավորվել են՝ ելնելով ուսանողների համապատասխան 
լեզվի տիրապետման մակարդակից: Ուսանողներն իրենց 
նախասիրությամբ առցանց կատարել են 2-րդ օտար լեզվի, 
ավարտական աշխատանների և թեզերի թեմաների ընտրություն 
և այլն: Օտարերկրացի ուսանողների համար կազմակերպվել են 
հայերենի դասընթացներ: 

Խնդիր 2. Նպաստել սովորողների արտալսարանային կյանքի և հետազոտական գործունեության
ակտիվացմանը 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ

4.2.1. Ուսումնասիրել և վերհանել
սովորողների կրթագիտական 
հետաքրքրությունները, ստեղծել նոր և 
տարատեսակ ուսանողական խմբակներ, 
համույթներ, ակումբներ, ակտիվացնել 
գործող ակումբների, խմբակների և 
ստուդիաների աշխատանքները և 
ընդլայնել սովորողների 
ներգրավվածությունը դրանց 
աշխատանքներում։ 

Ուսանողական խորհրդի (ՈՒԽ) կողմից ուսումնասիրվել և
վերհանվել են ուսանողների  անհատական կրթական, 
գիտական և այլ հետաքրքրություններն ու ունակությունները, 
ինչի արդյունքում կազմավորվել են պարի ու թատերական նոր 
խմբակներ և երգչախումբ: Այդ խմբակների աշխատանքներում, 
ինչպես նաև համալսարանական և արտահամալսարանական 
միջոցառումներում ակտիվ մասնակցություն են ունեցել 700-ից 
ավելի ուսանողներ:  

ՈՒԽ-ն ձևավորել է ուսման որակի բարելավման, արտաքին 
կապերի ու լրատվության, իրավատնտեսական, մշակույթի և 
սպորտի և վերստուգիչ հանձնաժողովներ: 

4.2.2. Կազմակերպել և իրականացնել
կրթագիտական, մշակութային, 
սպորտային, հասարակական 
ուղղվածության տարաբնույթ ծրագրեր և 
միջոցառումներ սովորողների համար։ 

COVID-19 համավարակով և ռազմական դրությամբ
պայմանավորված սահմանափակումների պատճառով 2020 թ.-ի 
ընթացքում ուսանողական միջոցառումները եղել են 
սահմանափակ: Այնուհանդերձ, ուսանողների կողմից 
կազմակերպվել և անցկացվել են մի շարք միջոցառումներ, այդ 
թվում՝ ավարտական և տարեվերջյան երեկոներ, այցեր 
թանագարաններ և էքսկուրսիաներ, օտար լեզուների ուսուցման 
դասընթացներ և այլն:  

Ուսանողներն ակտիվորեն մասնակցել ԲՊՀ-ի կողմից 
կազմակերպված բոլոր միջոցառումներին, այդ թվում՝ 
մրցույթներին («Կորեան հայերի աչքերով», «Ֆրանկոֆոնիա 
2020», «Մայրենիի օրեր» խորագրի ներքո ստեղծագործական 
աշխատանքներ, «Իմ Էրազմուս+ պատմությունը» և այլն), 
մշակութային երեկոներին, հանդիսավոր արարողություններին, 
ինչպես նաև կրթագիտական, մշակութային, սպորտային, 
հասարակական, բարեգործական և այլ ուղղվածության 
ծրագրերին, որոնք մեծամասամբ անցկացվել են առցանց: 

4.2.3. Աջակցել ՈՒԽ-ի ակտիվ 
գործունեությանը՝ տրամադրելով 
ֆինանսական, նյութական և 
կազմակերպչական ռեսուրսներ։ 

ՈՒԽ-ի գործունեության և ուսանողական միջոցառումների
կազմակերպման համար ԲՊՀ-ն տրամադրել է 1,681,000 դրամի 
գումար: Բացի այդ, համալսարանի ուսումնական, վարչական, 
տնտեսական և ուսումնաօժանդակ անձնակազմի 
ներկայացուցիչները աջակցել են ՈՒԽ-ի աշխատանքներին:  

Խնդիր 3. Բարձրացնել սովորողների իրազեկվածության մակարդակը 
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Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ
4.3.1. Մշակել և կազմակերպել
սովորողներին իրազեկելու տարատեսակ 
միջոցառումներ՝ ներառյալ բուհի 
վահանակների և ցուցարկիչների միջոցով 
տեղեկատվության տարածման հոսք: 

ԲՊՀ-ն ապահովում է ուսանողների լիարժեք իրազեկումը
տարատեսակ միջոցներով` տեղադրելով նրանց անհրաժեշտ ողջ 
տեղեկատվությունը ԲՊՀ-ի կայքում, ֆեյսբուքյան և 
ինստագրամյան էջերում, առանձին ստորաբաժանումների 
ֆեյսբուքի էջերում, համալսարանի հայտարարությունների 
տախտակներին, վահանակներին և էկրաններին, ինչպես նաև 
ուղարկելով տեղեկատվությունը սովորողների էլեկտրոնային 
հասցեներին:  

ՈՒԽ-ի արտաքին կապերի և լրատվության հանձնաժողովի 
նախաձեռնությամբ իրականացվել են իրազեկման օնլայն 
ակցիաներ COVID 19-ի, ինչպես նաև ռազմական դրության 
վերաբերյալ: 

Խնդիր 4. Բարելավել և բազմազանեցնել սովորողների սոցիալական աջակցության
մեխանիզմները և ծառայությունները 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ
4.4.1. Մշակել և իրականացնել ծրագրեր
սոցիալապես անապահով և խոցելի 
խմբերի սովորողներին աջակցելու համար, 
տրամադրել սոցիալական աջակցության 
տարաբնույթ ծառայություններ՝ 
ապահովելով դրանց հասցեականությունը։ 

Հասարակական, բարեգործական, միջազգային, բիզնես
տարբեր կազմակերպությունների և անհատ բարերարների 
ներկայացվել են աջակցության կարիք ուեցող ուսանողների 
տվյալները՝ թիրախային աջակցության տրամադրման 
նպատակով: Թվով 23 կազմակերպություն, ինչպես նաև անհատ 
բարերարներ տրամադրել են կրթաթոշակներ 140 ուսանողի 
(մանրամասները բերված են սույն հաշվետության 11-րդ բաժնում) 

Ուսանողներին տրամադրվող ուսման վարձի մասնակի և լրիվ 
փոխհատուցումների (զեղչերի) և կրթաթոշակների հատկացման 
գործընթացն իրականացվել է սահմանված ժամկետներում: 
Զեղչերի և կրթաթոշակների մասին մանրամասները բերված են 
սույն հաշվետության 11-րդ բաժնում: 

4.4.2. Իրականացնել աշխատանքներ
համապատասխան հիմնադրամների, 
հասարակական և այլ 
կազմակերպությունների հետ թիրախային 
կարիքներ ունեցող սովորողներին 
աջակցելու ուղղությամբ։ 
4.4.3. Բարելավել զեղչերի տրամադրման 
գործընթացը և ընդլայնել ԲՊՀ-ի կողմից 
ուսման վճարի մասնակի զեղչ ստացող 
սոցիալապես անապահով և խոցելի 
խմբերից սովորողների թիվը 
մասնավորապես մասնավոր 
ներդրումներից ստացվող միջոցների 
հաշվին: 
4.4.4. Սովորողների համար ստեղծել ԲՊՀ-
ում, գործընկեր կամ գործատու 
կազմակերպություններում իրենց 
մասնագիտությամբ աշխատելու 
հնարավորություններ՝ որպես 
պրակտիկայի բաղադրիչ։ 

ԲՊՀ-ի բոլոր ուսանողներն անցնում են պրակտիկա պետական, 
գործընկեր կամ գործատու տարբեր կազմակերպություններում, 
այդ թվում՝ համալսարանում, ՀՀ Ազգային ժողովում, 
նախարարություններում և պետական տարբեր կառույցներում, 
դպրոցներում, բիզնես ոլորտի կազմակերպություններում, 
մասնակցում ինթերնշիփ և կամավորական ծրագրերի՝ 
մեծացնելով իրենց մասնագիտությամբ աշխատելու հետագա 
հնարավորությունները:  

4.4.5. Ստեղծել պայմաններ ուսումնական 
գործընթացը կրթության առանձնահատուկ 
կարիքներ ունեցող ուսանողների համար 
մատչելի դարձնելու նպատակով՝ 
հիմնվելով նախապես վերհանված 
խնդիրներին լուծումներ առաջադրելու 
վրա։ 

Կրթության առանձնահատուկ կարիքներ ունեցող ուսանողների
համար ստեղծվում են անհրաժեշտ պայմաններ և նրանք առանց 
բարդությունների մասնակցում են ուսուցման գործընթացին:  

Խնդիր 5. Խրախուսել սովորողների հասարակական ակտիվությունը՝ միտված
ներհամալսարանական և արտահամալսարանական հասարակական 
գործընթացներին նրանց մասնակցության բարձրացմանը, հասարակության հետ 
կապի ամրապնդմանը 
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2020 թ.-ին ուսանողներն ակտիվորեն մասնակցել են ԲՊՀ-ի կառավարման մարմինների՝ 

հոգաբարձուների և գիտական, ֆակուլտետային խորհուրդների, ինչպես նաև տարբեր 
հանձնաժողովների և աշխատանքային խմբերի աշխատանքներին, այդ թվում՝ զեղչերի 
տրամադրման նպատակով դիմումների քննարկման և զեղչերի հատկացման որոշումների 
կայացման գործընթացներին։  

ԲՊՀ-ի ղեկավար կազմի կողմից քննարկումներ են անցկացվել ուսանողների հետ՝ ըստ 
ֆակուլտետների կազմակերպված հանդիպումների ընթացքում՝ նրանց հուզող հարցերի ու 
խնդիրների վերհանման և դրանց լուծման նպատակով: Համալսարանում ուսանողների կողմից և 
նրանց մասնակցությամբ կազմակերպվել են տարատեսակ միջոցառումներ, որոնց մասին 
տեղեկատվությունը բերված է ստորև:  

2020 թ.-ին ֆակուլտետային ուսանողական խորհրուրդների նախագահների 
ընտրությունները (ՈՒԽ-ի կանոնադրությամբ հաստատված բաց և թափանցիկ ընթացակարգով) 
չեն կայացել` պայմանավորված COVID-19 համավարակի հետևանքով սահմանված 
սահմանափակումներով:  

2020 թ.-ին, ինչպես և նախորդ տարիներին, ԲՊՀ-ի ՈՒԽ-ն առաձնացել է իր 
ակտիվությամբ և նախաձեռնողականությամբ՝ կատարելով իր առջև դրված խնդիրները: Չնայած 
նրան, որ COVID-19 համավարակի պատճառով 2020 թ.-ին ՈՒԽ-ն հնարավորություն չունեցավ 
կյանքի կոչելու մի շարք ծրագրեր և պլաններ, որոնք անտարակույս կիրագործվեն ապագայում, 
այնուհանդերձ պատերազմի օրերին այն առանձնացավ իր համախմբվածությամբ և 
պատասխանատվության բարձր զգացումով՝ կազմակերպելով առաջնագծում կանգնած 
զինվորներին և Արցախցիներին աջակցելու հումանիտար օգնության և այլ բնույթի մեծածավալ 
աշխատանքներ: 

 
1. «Բրյուսովցի ուսուցիչներ» (Brusov Teachers) ծրագիր 

ԿՄՄ ֆակուլտետի ՈՒԽ-ն 2 տարի անընդմեջ իրականացնում են «Բրյուսովցի ուսուցիչներ» 
(Brusov Teachers) ծրագիրը, որը հնարավորություն է տալիս 1-ին, 2-րդ, 3-րդ կուրսերի 
ուսանողներին իրականացնել ուսումնական պլանից դուրս անցնել պրակտիկա դպրոցներում: 

Նախատեսված գործողություններ Իրականացված գործողությունների արդյունքներ
4.5.1. Ուսանողական, երիտասարդական
տարբեր կազմակերպությունների, 
հասարակական կազմակերպությունների, 
այլ բուհերի ուսանողական 
ինքնակառավարման մարմինների հետ 
համագործակցության շրջանակներում 
իրականացնել թեմատիկ տարբեր 
միջոցառումներ։ 

COVID-19 համավարակով և արցախյան պատերազմով
պայմանավորված սահմանափակումների ու ռազմական 
դրության պատճառով 2020 թ.-ի ընթացքում ուսանողների 
մասնակցությամբ ԲՊՀ-ի և ուսանողների կողմից 
կազմակերպված միջոցառումները եղել են սահմանափակ: 
Այնուհանդերձ, կազմակերպվել և անցկացվել են մի շարք 
միջոցառումներ, որոնց մանրամասները բերված են ստորև և 
«Կարիերայի կառավարում» բաժնում: 

4.5.2. Ընդլայնել ԲՊՀ-ի սովորողների 
մասնակցությունը միջբուհական, 
համայնքային, պետական և 
համապետական ծրագրերին, 
նախաձեռություններին և 
միջոցառումներին։ 
4.5.4. Մշակել սովորողների 
կամավորության սկզբունքով աշխատանքի 
գործընթացը խրախուսող և համակարգող 
ընթացակարգեր, օրինակ՝ տրամադրել 
կամավորության վկայականներ, որոնք 
օգտակար կլինեն հետագայում 
աշխատանքի տեղավորվելու համար: 

Ուսանողների կամավորության սկզբունքով կատարած
աշխատանքները գնահատելու և խրախուսելու նպատակով՝ 
ԲՊՀ-ի կողմից ուսանողներին շնորհվել են ընդհանուր թվով 315 
շնորհակալագիր, ինչպես նաև հավաստագրեր և 
կամավորության վկայականներ: Բացի այդ, հասարակական 
ակտիվության և բարձր առաջադիմության համար 
ուսանողներին հատկացվել են ուսման վարձի զեղչեր ու 
կրթաթոշակներ:  
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Ծրագիրը մշակվել է Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հետ 
համատեղ, և արդյունքներն ամփոփվել են նույն ամբիոնի կողմից կազմակերպված ուսանողական 
գիտաժողովում: Ծրագրի վերջում մասնակից ուսանողներին տրվել են հավաստագրեր: 

2. «Մենք դասավանում ենք, մենք սովորում ենք» (We teach, we learn) 

ՈՒԽ-ի Արտաքին կապեր և լրատվություն հանձնաժողովի ջանքերով մարտ-մայիս 
ամիսներին իրականացվել է «Մենք դասավանում ենք, մենք սովորում ենք» (We teach, we learn) 
ծրագիրը, որի շրջանակներում ուսանողները դասավանդել են 8 օտար լեզու ոչ միայն ԲՊՀ-ի, 
այլև այլ բուհերի (ԵՊՀ, ՀՊՏՀ և այլ բուհեր) ուսանողներին: Դասավանդող ուսանողները 
սովորեցնելու միջոցով զարգացրել են նաև իրենց գիտելիքները: Ծրագիրը նաև խթանել է այլ 
բուհերի ՈՒԽ-ների հետ սերտ համագործակցային կապերի հաստատմանը: 

3. Աշխատաժողովներ, սեմինարներ 

2020 թ-ին ՈՒԽ-ի կողմից իրականացվել են տարաբնույթ սեմինարներ և 
աշխատաժողովներ, ընդ որում՝ մարտից հետո համավարակով պայմանավորված դրանք 
անցկացվել են առցանց: Սեմինարների ընթացքում բանախոսները ներկայացրել են 
կառուցողական գաղափարներ ուսումնառության, հմտությունների զարգացման և այլ 
բնագավառում ուսանողներին հուզող հարցերի վերաբերյալ: Կարևոր է նշել, որ ուսանողների 
ներգրավվածությունը այդ միջոցառումներում եղել է մեծ:  

 
4. Իրազեկում 

2020-2021 ուստարվա 1-ին օրը ՈՒԽ-ն կազմակերպել է առաջին կուրսեցիների շրջայց 
համալսարանի մասնաշենքերով՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործառությներին և 
նրանց աշխատակիցներին ծանոթացնելու համար, ինչպես նաև ուղեկցել է ուսանողներին 
խմբերին կցված լսարաններ: Նաև ուսանողներին բաժանվել են հակահամաճարակային 
կանոնների պահպանման մասին տպագիր նյութեր: 

5. Էքսկուրսիա 

ՈՒԽ-ն կազմակերպել է էքսկուրսիաներ ԿՄՄ, ՌՕԼ ֆակուլտետների 1-ին կուրսեցիների 
համար՝ Հայաստանի պատմամշակույթային հուշարձաններին ծանոթացնելու և ՈՒԽ-ի 
անդամների ու 1-ին կուրսեցիների մերձեցմանը նպաստելու նպատակով: Երկրում հայտարարված 
ռազմական դրության պատճառով ԹՄՀ, ՍԳՍ ֆակուլտետների 1-ին կուրսեցիների համար 
նախատեսված էքսկուրսիաները կկազմակերպվեն 2021 թ.-ին: 

6. Արցախյան պատերազմի օրերին և հետայսու ուսանողների կողմից կատարված 
աշխատանքներ  

 

Սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծած պատերազմի 
սկսվելուց անմիջապես հետո ԲՊՀ-ի ուսանողներն ու աշխատակիցները կատարել են 
նվիրատվություններ, նախաձեռնել ու իրականացրել են մեծածավալ աշխատանքեր` մեր 
հայրենակիցներին, և հատկապես առաջնագծում կանգնած մարտիկներին սատարելու և 
աջակցելու համար:  

Միացյալ ուժերով հավաքագրվել, գնվել, տեսակավորվել և փաթեթավորվել են տասնյակ 
հազարավոր արկղեր՝ բեռնված զինվորին ու ապաստարաններում պատսպարված մեր 
հայրենակիցներին անհրաժեշտ տարատեսակ պարագաներով, այդ թվում՝ դեղորայք, 
զինվորական հագուստ, քնապարկեր, վրաններ, մարտկոցներ, լապտերներ, անձրևապաշտպան 
հագուստ, անվադողեր, աշխատանքային գործիքներ, ինչպես նաև սննդամթերք, հիգիենայի և 
անկողնային պարագաներ, մանկական և մեծահասակների հագուստ, կոշկեղեն, խաղալիքներ և 
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շատ ու շատ այլ իրեր։ Ամենահամեստ հաշվարկներով հարյուրավոր մարդատար, փոքր և մեծ 
բեռնատար մեքենաներով հավաքագրված ապրանքները տեղափոխվել են Արցախ և հասցվել 
առաջնագիծ։ 

Համալսարանի ուսանողներն առանց հապաղելու համալսարանում կազմակերպել են 
օգնության համակարգման շտաբ, որն իրականացրել է շուրջօրյա հերթապահություն: 
Ուսանողների նախաձեռնությանը միացել են բազմաթիվ Երևանի բնակիչներ: 

ՈՒԽ-ի նախաձեռնությամբ ԲՊՀ-ի ուսանողները պարբերաբար կազմակերպել են տարբեր 
միջոցառումներ արցախցի փոքրիկների համար, որոնք մինչ օրս շարունակվում են: Նոր տարվան 
ընդառաջ՝ դեկտեմբերի 23-ին, Ծաղկաձորի հանգստյան տանը անցկացվել է «Ամանորայա 
հրաշքներ» խորագրով միջոցառումը արցախցի երեխաների համար, որը կազմակերպել է 
Շրջանավարտների միավորման հետ համատեղ։ Միջոցառման ժամանակ երեխաներին 
բաժանվել են ամանորյա նվերներ:  
 

7. Միջոցառումներ և տարեվերջյան ամփոփիչ երեկո 

 

2020 թ.-ին ՈՒԽ-ն կազմակերպել է տրաբանույթ միջոցառումներ, որոնց մեծ մասն առցանց: 
Մասնավորապես, հուլիսի 30-ին կազմակերպվել է ավարտական երեկո 2020 թ.-ի 
շրջանավարտների համար, որը հեռարձակվել է ԲՊՀ-ի յութուբյան ալիքով: Շնորհավորական 
խոսքով հանդես են եկել համալսարանի ռեկտորը, ղեկավար կազմը և սիրված շրջանավարտներ 
Հրանտ Թոխատյանը, Սերգեյ Սարգսյանը և Նարեկ Մարգարյանը: Միջոցառման ժամանակ 
ԲՊՀ-ի ուսանողները ցուցադրել են իրենց գեղեցիկ կատարումները:  

Տարվա ընթացքում  ԲՊՀ-ի ուսանողները մասնակցել են տարաբնույթ մրցույթների, դարձել 
հաղթողներ, այդ թվում՝ «Անտոն Պավլովիչ Չեխովի կյանքի և ստեղծագործության էջերով» 
առցանց վիկտորինային, «Կորեան հայերի աչքերով», «Ֆրանկոֆոնիա 2020», «Մայրենիի օրեր», 
«Իմ Էրազմուս+ պատմությունը» մրցույթներին:  

Դեկտեմբերի 25-ին ՈւԽ-ի Մշակույթի և սպորտի հանձնաժողովը կազմակերպել է 
տարեվերջյան ամփոփիչ միջոցառում՝ «Քեզ հետ, քեզ համար» խորագրով թատերականացված 
երեկոն, որը նվիրված էր Արցախյան պատերազմի հերոսներին։  
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 
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II. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

Հավելված 2.1 
 

2020 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ 

Հ/Հ Վերնագիր 
Պարբերականի ամբողջական 

անվանումը, հատորը, համարը, 
հրատարակման վայր 

Հեղինակ(ներ) 

1. 

Irony as “Ferment of Philosophical 
and Aesthetic Speculation” (by 
Friedrich Schlegel and Thomas 
Mann) 

. DOI: 10.24234/wisdom. v14i1.309
“Wisdom” 1(14). Scopus 

Ելենա Էթարյան

2. 
The German View on Modernism 
ond Postmodernism 

. DOI: 10.24234/wisdom. v14i1.309
„Wisdom” 2(15). Scopus 

Ելենա Էթարյան

3. 
The Concept of the Duplicity of 
Being (From German Romanticism 
to Present) 

„Wisdom” 3(16). Scopus Ելենա Էթարյան

4. 
Digitalization Of Communication 
And The Spiral Of Silence Theory 

Wisdom, 14(1). Scopus Անահիտ Հակոբյան

5. 
The Consociational Theory and 
Challenges to Democratization in 
South Caucasus Plural Societies 

International Journal of Scientific and 
Technology Research, January 2020, issue 
1, Scopus indexed. New Delhi, India 

Էմիլ Օրդուխանյան

6. 
Peculiarities of transforming 
diasporas: the case of the Armenian 
Diaspora 

Diaspora Studies, 2020, vol. 13, 1, Scopus Տիգրան Թորոսյան,
Արաքս Վարդանյան 

7. 
Концептуализация методологии 
сравнительного анализа 
успешности сецессий. 

Полис. Политические исследования. 
2020. № 6. Scopus 

Տիգրան Թորոսյան,
Արաքս Վարդանյան 

8. 
The philosophical and aesthetic 
bases poetry of Hakob Movses, 

Winsdom periodical», n. 3, Scopus Սուրեն Աբրահամյան

9. 
Analysis of Generations for the 
Youth Research Methodology 

Scientific Journal WISDOM 2 (13), DO - 
10.24234/wisdom.v13i2.289, Scopus 
 

Էրիկա Ավակովա,
Էլմիրա Բագանդովա, 
Գևորգ Բախշյան 

10. 

Разночтения в трактовке 
словообразовательно 
мотивированных терминов 
“билингвизм” и “двуязычие” 

Материалы VI Международной научно-
методической конференции 
“Проблемы модернизации современного 
высшего образования: лингвистические 
аспекты”. Омск. РИНЦ 

Իննա Սարգսյան

11. 

Межкультурный диалог на 
интегрированных уроках русского 
языка, литературы и истории 

Актуальные проблемы Российской 
цивилизации и методики преподавания 
истории. Сборник материалов XIII 
Международной конференции,    
Саратов. Издательский центр “Наука”. 
РИНЦ 

Իննա Սարգսյան

12. 

К вопросу формирования новой 
языковой личности 

Проблемы развития личности в условиях 
глобализации: психолого-педагогические 
аспекты. II Международная научно-
практическая конференция. Сборник 
трудов конференции, 
Издательство:Российско-Армянский 
университет 

Իննա Սարգսյան
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42998
155, РИНЦ 

13. 

Межпредметная координация как 
основа модернизации содержания 
курсов “Развитие устной речи” и 
“Развитие письменной речи” в 
вузах РА 

«Русский язык за рубежом». - N4/2019 
(275).  Издательство ФГБОУ ВО 
«Государственный институт русского 
языка им. А.С. Пушкина». Москва 
Ведущий рецензируемый журнал, 
рекомендованный ВАК РФ, включён в 
базу данных РИНЦ 

Էիկա Ավակովա, 
Իննա Սարգսյան 

14. 

Курсовое обучение русскому как 
иностранному в Республике 
Армения на современном этапе 

Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. 
Герцена. 2019. № 193. Издательство 
РГПУ им. А. И. Герцена. Санкт- 
Петербург. 
 Ведущий рецензируемый журнал, 
рекомендованный ВАК РФ, включён в 
базу данных РИНЦ 

Էիկա Ավակովա

15. 

Трансформация дихотомии 
вера/церковь в дилогии 
Э.Резерфорда «Ирландия» и 
«Дублин». 

Современное гуманитарное научное 
знание: мультидисциплинарный подход-
2020.Материалы международной 
научно-практ. конференции. Изд-во 
АлтГТУ. Барнаул 

Կարինե Գուլանյան

16. 

К проблеме адаптации детей- 
мигрантов к новой 
культурнообразовательной среде 

Сборник материалов 
конференции:Компентентностнo-
коммуникативные основы языковой 
подготовки будущих педагогов- 
предметников в полилингвальном 
образовательном пространстве. 
Казахстан, г.Алматы, университет им. 
Абая 

Աննա Մինասյան

17. 
Образовательный дискурс в 
Армении в свете современной 
парадигмы образования 

Austria Science. Ежемесячный 
международный журнал. 1 часть, N 34, 
Австрия, Вена 

Նինա Տատկալո,
Իննա Սարգսյան 

18. 

Физические упражнения как 
средство преодоления стресса у 
студентов вуза 
 

Współczesne trendy rozwoju
rekreacji i rehabilitacji w XXI wieku 
monografia zbiorowa. 
Современные тенденции 
развития рекреации и 
реабилитации в XXI веке.  
Забайкальский государственный 
университет, Польша, г. Быдгощ 

Էռնեստ Ավանեսով, 
Էվելինա Ադամյան,  
Ալինա Շալջյան  

19. 
Преодоления сессионного стресса 
у студентов средствами 
физических упражнений 

Российская Федерация, г.Красноярск Էռնեստ Ավանեսով, 
Էվելինա Ադամյան,  
Ալինա Շալջյան 

20. 
Страноведческий аспект 
начальной языковой подготовки 
студентов РА. 

Проблемы российской цивилизации и 
методики преподавания истории. 
«Наука». Саратов 

Իննա Սարգսյան

21. 

О необходимости разработки 
модернизированных учебников в 
аспекте профессионализации 
процесса обучения русскому 
языку. 

Проблемы российской цивилизации и 
методики преподавания истории. 
«Наука». Саратов 

Իննա Սարգսյան 

22. 
Универсалии общения в контексте 
истоков национальных культур. 

Вестник Московского государственного 
лингвистического университета. 

Իննա Սարգսյան 
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Гуманитарные науки. Вып. 2 (818). М,. 
МГБОУ ВО МГЛУ 

23. 
Образовательный дискурс в 
Армении в свете современной 
парадигмы образования. 

Austria Science/Ежемесячный 
международный журнал. 1 часть, N 34 

Իննա Սարգսյան 

24. 

Особенности внедрения 
модульных вариативных программ 
по языкам народов Российской 
Федерации. 

Сборник тезисов и докладов 
Всероссийского съезда преподавателей 
профессиональных образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования 
«Образование и педагогические науки. 
Москва 

Սվետլանա
Սամուելյան 

25. 

Роль международных 
просветительских акций в 
продвижении и популяризации 
русского языка, или к вопросу о 
тотальном, географическом и 
этнографическом диктантах 

Сборник тезисов и докладов 
Всероссийского съезда преподавателей 
профессиональных образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования УГПС 
44.00.00 «Образование и 
педагогические науки. Москва 

Սվետլանա
Սամուելյան 

26. 
Лингвострановедческий аспект 
работы над художественным 
текстом 

Научная мысль: Перспективы развития 
// Мат. III Межд. научно-практ. 
конференции. Армавир, Россия 

Սվետլանա
Սամուելյան, 
Կարինե Օսիպյան 

27. 

“Синтаксические аварии как одна 
из особенностей спонтанной 
разговорной речи (на материале 
английского, русского и 
армянского языков” 

Междисциплинарный форум speed-up 
“Научные исследования и разработки: 
приоритетные направления и проблемы 
развития” 
Сборник научных трудов по материалам 
Междисциплинарного форума speed-up, 
14 февраля, 2020, Москва: 
Профессиональная наука, 2020 

Կարինե 
Աբրահամյան, 
Կարեն Վելյան 

28. 

Функциональные особенности 
вставочных конструкций в 
спонтанной разговорной речи (на 
материале английского языка) 

Международная научная филологическая 
конференция, посвященная памяти 
Людмилы Алексеевны Вербицкой 
Санкт-Петербургский Государственный 
Университет 

Կարեն Վելյան

29. 

“Syntactic micro-accidents in 
spontaneous spoken English” 

Международная научно-практическая 
конференция “Фундаментальные и 
прикладные исследования: опыт, 
проблемы и перспективы”, 10 марта 
2020 года, г. Санкт-Петербург 

Կարեն Վելյան

30. 

“Multiple accidents in spontaneous 
speech of English speakers of low 
socio-economic status’ 

Международная научно-практическая 
конференция “Гуманитарное и 
социально-научное знание: 
теоретические исследования и 
практические разработки”, 5 августа 
2020 г., Москва 

Կարեն Վելյան

31. 
Syntactic Accidents in the 
Spontaneous Speech of English and 
Armenian Speakers 

ECTESOL Review Volume 3#1, The 
University of West Florida in Pensacola 

Կարեն Վելյան

32. 
An Outlook for Indian «Peaceful 
Atom»: Prospects of Indian-
Armenian Cooperation in the Field 

International Journal of Innovation (2020), 
Volume 10, Issue 2., 
India 

Վահե Դավթյան
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of Nuclear Energy 

33. 

“Thirty years of protest: how 
Armenia’s legacy of  political and 
civic protests prepared the Velvet 
Revolution” 
 

Armenia’s Velvet Revolution: Authoritarian 
Decline and Civil Resistance in a 
Multipolar World: Edited by Laurence 
Broers and Anna Ohanyan. I.B. Tauris. 
London, New York, Oxford 

Միքայել Զոլյան

34. 

Peculiarities of Implementing 
Groupwork Activities in the 
Classroom 

Innovation in languagelearning, 
XIIIConferenceProcee-dings,PIXEL,  
Florence. Filodiritto Publisher. 
Ֆլորենցիա, Իտալիա 

Սուսաննա Ասատրյան

35. 

Development of Learners’ Soft 
Skills in ESP Instruction 

Innovation in LanguageLearning, 
XIIIConferenceProceedings,PIXEL,  
Florence. Filodiritto Publisher. 
Ֆլորենցիա, Իտալիա 

Նաիրա Պողոսյան

36. 

Le document publicitaire – porteur 
d’une image de l’Autre en classe de 
FLE (niveau universitaire) / The 
Advertising Document - bearing an 
Image of the Other during French as 
a Foreign Language Courses 
(university level) / Documentul 
publicitar – purtǎtor de imagine a 
Celuilalt în ora de francezǎ ca limbǎ 
strǎinǎ (nivel universitar)/  

STUDII ŞI CERCETĂRI FILOLOGICE SERIA 
LIMBI STRĂINE APLICATE 
NR. 18, 2019   
http://scf-lsa.info/wp-
content/uploads/2020/01/SCF-LSA-18-
2019-ultima-varianta.pdf 
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
 

Ժակլին Մինասյան

37. 

Հայաստանում ռուսաց լեզվի 
ուսուցչի մասնագիտական 
կերպարում միջմշակութային 
կոմպետենցիայի դերը 
ժամանակակից կրթական 
հարացույցի ներքո 

«Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի», 2(51) 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Նինա Տատկալո

38. 

Ուսումնառության 
վերջնարդյունքների հիման վրա 
մասնագիտական 
մանկավարժական 
կարողությունների ձևավորման 
հիմնական ուղիները 

«Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի», 2(51) 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Լուիզա Միլիտոսյան

39. 
Ուսուցչի կողմից սեփական 
մասնագիտական գործունեության 
հետազոտություն և գնահատում 

«Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի», 2(51) 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Անահիտ Արնաուդյան

40. 
Մանկավարժական ռեֆլեքսիայի 
հիմնական գործառույթները և 
բաղադրիչները 

«Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի», 2(51) 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Նարինե Մատինյան

41. 

Լրացուցիչ խնդրային և խաղային 
բնույթ կրող նյութերը որպես 
մոտիվացիայի միջոց միջին 
դասարաններում ռուսաց լեզվի 
ուսուցման գործընթացում 

«Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի», 2(51) 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 
 

Մարինա Քոչարյան

42. 

Աշակերտների քննական 
մտածողության զարգացումն 
անգլերենի ուսուցման 
գործընթացում 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի», 2(51) 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 
 

Սուսաննա
Ասատրյան, Աննա 
Պապոյան 

43. 
Մանկավարժական
հաղորդակցությունը օտար 
լեզուների հաղորդակցական 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի», 2(51) 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Անահիտ Արշակյան
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ուսուցման հիմք 

44. 

Օտար լեզուների 
հաղորդակցական ուսուցման 
հիմքում ընկած տեսական 
դրույթներ 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի», 2(51) 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 
 

Անահիտ Արշակյան, 
Սաթենիկ Առաքելյան, 
Էլեն Օհանջանյան 

45. 

Ձեռնարկատիրական և 
կորպորատիվ կրթությունը որպես 
ՀՀ գործարար միջավայրի 
մրցունակության խթանման 
նախադրյալ 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի», 2(51) 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 
 
 

Սամվել 
Հովհաննիսյան, 
Աստղիկ Խաչատրյան 

46. 

ՀՀ բուհերի գործունեության 
վերլուծությունը որպես 
արդյունավետ ռազմավարական 
կառավարման նախադրյալ: 

«Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի», 2(51) 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն  

Ռոբերտ Խաչատրյան

47. 

Բարձրագույն կրթության որակի 
ապահովման համակարգ. 
հավատարմագրումը որպես 
որակի արտաքին ապահովման 
մեխանիզմ: 

«Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի», 2(51) 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն  

Ռոբերտ Խաչատրյան,
Տաթև Մովսիսյան 

48. 
Տեքստի միջգիտակարգային 
նկարագիրը 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 1(52), Երևան, 
«Լինգվա» հրատարակչություն  

Հրանուշ Թովմասյան

49. 
Mathematical Modeling of the 
Phrasal Verb «to make up» in 
Machine Translation 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 1(52), Երևան, 
«Լինգվա» հրատարակչություն 

Գայանե Եղիազարյան

50. 

«Մեղր» բաղադրիչով 
դարձվածային միավորները 
բրիտանական և հայ 
լեզվամշակույթներում 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 1(52), Երևան, 
«Լինգվա» հրատարակչություն 

Գայանե Բարսեղյան

51. 

Մոգական ռեալիզմի 
դրսևորումները Անջելա Քարթերի 
«Արյունոտ սենյակը» 
պատմվածքում 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 1(52), Երևան, 
«Լինգվա» հրատարակչություն 

Անի Ասլանյան

52. 

Նկարագրական զուգորդումների 
լեզվական դրսևորումները 
«տարիք» իմաստային դաշտում 
(հայերենի և անգլերենի նյութի 
հիման վրա) 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 1(52), Երևան, 
«Լինգվա» հրատարակչություն 

Մարիամ Ադամյան

53. 

«Հայրենիք» հասկացույթի 
իմաստային 
առանձնահատկությունները (ըստ 
զուգորդային գիտափորձի) 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 1(52), Երևան, 
«Լինգվա» հրատարակչություն 

Սիրանուշ Պապոյան

54. 

Միացյալ Հայաստանի հարցը 
Հայաստանի Հանրապետության 
իշխանությունների հետ 
Արեվմտահայ Գործադիր Մարմնի 
հարաբերություններում 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 1(52), Երևան, 
«Լինգվա» հրատարակչություն 
 

Կարեն Հայրապետյան

55. 
Ծառի սիմվոլիկան Ժան Ժիոնոյի 
«Մարդը, որ ծառեր էր տնկում» 
պատմվածքում 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 1(52), Երևան, 
«Լինգվա» հրատարակչություն 

Արփինե 
Հարությունյան 

56. 

Արվեստի բառապաշարի 
բաղադրյալ եզրերի 
ձևաբանական և 
իմաստագործառական 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 1(52), Երևան, 
«Լինգվա» հրատարակչություն 
 

Անահիտ Մկրյան
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առանձնահատկությունները 
իտալերենում և հայերենում 

57. 
Իսպանական պիկարոյական 
վեպերի շարահյուսական 
կառուցվածքը 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 1(52), Երևան, 
«Լինգվա» հրատարակչություն 

Դոնարա Ղազարյան,
Մարգարիտա 
Բաղրամյան 

58. 

Գերմաներենի գոյականակերտ 
ածանցների բազմազանությունը և 
նրանց հայերեն համարժեքները 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 1(52), Երևան, 
«Լինգվա» հրատարակչություն  

Կարինե 
Հովհաննիսյան, 
Ռուզաննա 
Կարապետյան 

59. 
Մոդուլային ուսուցման 
ֆինանսական ազդեցությունը 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 2(53), 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Կարինե 
Հարությունյան 

60. 

COVID-19 համավարակի 
ազդեցությունը ՀՀ 
հանրակրթության ոլորտի վրա  և 
ճգնաժամի հաղթահարմանն 
ուղղված ՀՀ կառավարության 
միջոցառումները 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 2(53), 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Մարիամ Մակարյան

61. 

Միջազգային 
հետազոտությունների դերը 
հանրակրթության ոլորտի  
զարգացման  գործում 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 2(53), 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Նունե Դավթյան,
Արուս Հովհաննիսյան 

62. 

Բուհերի գործունեության որակի 
ապահովման ցուցանիշների 
սահմանման հիմնադրույթները, 
սկզբունքներն ու մոտեցումները 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 2(53), 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Անի Շահինյան

63. 

Ուսուցիչների մասնագիտական 
զարգացման 
առանձնահատկություններն ու 
արդյունավետության 
բարձրացման ուղիները ՀՀ 
կրթության համակարգում 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 2(53), 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Ֆրիդա Հակոբյան

64. 

Նյութական և ոչ նյութական 
մոտիվացիայի 
առանձնահատկությունները 
կազմակերպության մարդկային 
ռեսուրսների կառավարման 
գործընթացում 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 2(53), 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Լիլիթ Օհանյան

65. 
Բարձրագույն կրթության որակի 
ապահովման հասկացութային 
շրջանակի շուրջ 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 2(53), 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Քրիստինա
Ալավերդյան 

66. 

Նպատակների և առանցքային 
արդյունքների OKR հայեցակարգի 
կիրառման նախադրյալները ՀՀ 
բուհերի ռազմավարական 
կառավարման գործընթացներում 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 2(53), 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Ռոբերտ Խաչատրյան

67. 

Հայաստանի Հանրապետության 
պետական կառավարման 
համակարգի մարմինների 
կարողությունների հզորացման 
խնդիրները 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 2(53), 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Արկադի Պապոյան, 
Վարդենի 
Ամիրխանյան  

68. 
Բյուջետային 
ավիաընկերությունների 
գործունեության տնտեսական 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 2(53), 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Լարիսա
Հարությունյան, 
Լուսինե 
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ազդեցությունը և դրական ու 
բացասական կողմերի 
համեմատական վերլուծությունը 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրինակով 

Հարությունյան

69. 

Կառավարման գործառութային և 
հասկացութային շրջանակների 
ձեվավորման և զարգացման 
նախադրյալները 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 2(53), 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Սամվել 
Հովհաննիսյան 

70. 
Սմարթ մասնագիտացումը որպես
գիտելիքահենք տնտեսության 
նախադրյալ 
 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 2(53), 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Ռոբերտ Խաչատրյան, 
Ելենա Սիմչուկ  

71. 
Ֆինանսական գործոնների դերը 
տարածաշրջանային զարգացման 
գործում 
 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 2(53), 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Սերգեյ Ավետիսյան

72. 
Գերմաներեն մենախոսության 
գործառական-իմաստային 
տեսակները 
 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 2(53), 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Լուսինե Սողոմոնյան

73. 
ՀՀ  դպրոցական ուսուցումը 
բնութագրող կարծրատիպերի 
զարգացման շարժընթացը 
 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 2(53), 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Հասմիկ 
Հարությունյան, 
Լարիսա Գևորգյան  

74. 

Նախագծային ուսուցման 
տեխնոլոգիայի կիրառումը ավագ 
դպրոցականների 
հաղորդակցական 
կոմպետենտության ձևավորման 
գործընթացում 
 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 2(53), 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Հովիկ Բլբուլյան

75. 

Ուսուցչի դերը տեղեկատվական 
հասարակության պայմաններում 
դպրոցական տարիքի երեխայի 
ուղղորդման գործընթացում  

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 2(53), 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Զարուհի Մանուկյան

76. 

Անգլերեն մասնագիտական 
ընթերցանության ուսուցանումը 
բժշկական ուղղվածությամբ 
ուսանողներին  

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 2(53), 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Լիանա Արզումանյան

77. 

Հատուկ հաստատություններում 
գտնվող դեռահասներին բնորոշ 
ծնող-երեխա 
փոխհարաբերույթունների ու 
զոհային վարքի դրսևորման 
առանձնահատկությունները 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 2(53), 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Քնարիկ Առաքելյան

78. 

ՀՀ բանկային համակարգի 
մրցակցության մակարդակի 
գնահատումը կառուցվածքային 
մոդելների միջոցով 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 2(53), 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Հայկ Բեջանյան,
Սերինե Թովմասյան 

79. 

Формирование навыков 
монологической речи учащихся в 
процессе изучения произведений 
русской художественной 
литературы 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան 
պետական համալսարանի 2(53), 
Երևան, «Լինգվա» հրատարակչություն 

Ալիսա Չիտչյան 

80. Անգլերեն բաղարկությունների 
դասդասումն ըստ իմաստային 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 1(54), Երևան, 
«Լինգվա» հրատարակչություն 

Լիլիթ Աբրահամյան,
Շարմաղ 
Աբրահամյան 
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յուրահատկությունների  

81. 

Լեզվական միջոցները որպես 
տեքստի 
հուզարտահայտչականության 
ավտոմատ վերհանման 
առաջնային գործիք 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 1(54), Երևան, 
«Լինգվա» հրատարակչություն 

Աննա Ավետիսյան

82. 
Լեզվանցումը անգլալեզու  և 
իսպաներեն լրագրերում 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 1(54), Երևան, 
«Լինգվա» հրատարակչություն 

Գայանե Բարսեղյան

83. 

Իրակությունների թարգմանական
դժվարությունները «կյանք ու 
կռիվ» ֆիլմի անգլերեն 
թարգմանությունում 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 1(54), Երևան, 
«Լինգվա» հրատարակչություն 

Նարինե Գիշյան

84. 

Բառարանային նշումներով 
գեղարվեստական լեզվական 
ֆունկցիա իրականացնող 
պոետիկ բառապաշարի 
վերլուծությունը 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 1(54), Երևան, 
«Լինգվա» հրատարակչություն 

Թագուհի Խոջայան

85. 

Համարժեքության խնդիրը 
Հրանտ Մաթեվոսյանի «Կանաչ 
դաշտը» պատմվածքի անգլերեն 
թարգմանվածքում 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 1(54), Երևան, 
«Լինգվա» հրատարակչություն 

Դիանա Համբարձումյան

86. 
«White Fingers» կամ ախտորոշում` 
ձևակերպված փոխաբերությամբ 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 1(54), Երևան, 
«Լինգվա» հրատարակչություն 

Ալինա Պետրոսյան

87. 

Օլդոս Հաքսլիի «Չքնաղ նոր 
աշխարհ» վեպում առկա 
լեզվական նշանների 
ապակոդավորումը հայերեն 
թարգմանվածքում 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 1(54), Երևան, 
«Լինգվա» հրատարակչություն 

Հասմիկ Ճատունց

88. 
Տեղեկատվության քանակի 
որոշման սիներգիկ մոտեցումը 
 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 1(54), Երևան, 
«Լինգվա» հրատարակչություն 

Էդուարդ Հայկազյան,
Սաթենիկ Առաքելյան 

89. 

Իմաստային թուլամտությամբ հայ
հիվանդների խոսքի 
լեզվագործաբանական 
ուսումնասիրություն 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 1(54), Երևան, 
«Լինգվա» հրատարակչություն 

Լիլիթ Մովսեսյան,
Նվարդ Ղազարյան 

90. 

Բառակապակցությամբ 
արտահայտված հեղինակային 
նորաբանությունների 
կառուցվածքային և իմաստային 
առանձնահատկությունները Ջ. 
Ռոուլինգի «Հարրի Փոթերը և 
փիլիսոփայական քարը» վեպում 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 1(54), Երևան, 
«Լինգվա» հրատարակչություն 

Աննա Շահբազյան

91. 

Կոնֆլիկտների և ռազմական 
գործողությունների 
անվանումների լեզվաբանական 
ուսումնասիրություն 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 1(54), Երևան, 
«Լինգվա» հրատարակչություն 

Սյուզաննա
Ստեփանյան 

92. 

Արևմտահայ փախստականների 
տունդարձի հարցում Արեվմտահայ 
Գործադիր Մարմնի և Հայաստանի
Հանրապետության 
կառավարության գործակցության 
մասին 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 1(54), Երևան, 
«Լինգվա» հրատարակչություն 

Կարեն Հայրապետյան
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93. 
Արշակ Չոպանյան և Լևոն 
Բաշալյան. մի քանի գործերի 
զուգահեռ քննություն 

Բանբեր Վ. Բրյուսովի անվան
պետական համալսարանի 1(54), Երևան, 
«Լինգվա» հրատարակչություն 

Թամարա
Անդրեասյան 

94. 
Արաբկիր քաղաքի բարբառային 
յուրահատկությունների 
ընդհանուր բնութագիրը 

Արդի հայերենագիտության խնդիրներ, 
Առցանց գիտաժողովի նյութեր 

Գայանե Գևորգյան

95. 

Հայերենագիտության 
զարգացման հեռանկարները 
Մոնղոլիայի Ժողովրդական 
Հանրապետությունում 

«Հայագիտությունը Մոնղոլիայում» 
խորագրով գիտաժողովի նյութեր 

Գայանե Գևորգյան

96. 

Խոսքային ակտերը արդի 
հայերենի խոսքային 
գործունեության իմաստային 
ենթադաշտի համատեքստում  

«Հայագիտությունը Մոնղոլիայում» 
խորագրով գիտաժողովի նյութեր 

Ռուզաննա Դոխոյան

97. 
Ղազարոս Աղայանի «Ղարաբաղի
բառարանը» ձեռագիր 
աշխատանքը 

«Հայագիտությունը Մոնղոլիայում» 
խորագրով գիտաժողովի նյութեր 

Անահիտ
Հակոբջանյան 

98. 

Կրիպտոարժութային համակարգի
հասկացութային շրջանակի 
զարգացման մոտեցումները: 

«Հանրային կառավարում» գիտական 
հանդես, 
Ուսումնական հաստատություն՝ ՀՀ ՊԿԱ 
Երևան, «Տիգրան Մեծ» 
հրատարակչություն 

Ռոբերտ Խաչատրյան, 
Սամվել Հովհաննիսյան
Արփինե Գևորգյան 

99. 

ՀՀ բուհերի ինքնավարությունը 
որպես ռազմավարական 
կառավարման 
արդյունավետության 
ապահովման գործոն: 

«Հանրային կառավարում» գիտական 
հանդես, 
Ուսումնական հաստատություն՝ ՀՀ 
ՊԿԱ,  Երևան, «Տիգրան Մեծ» 
հրատարակչություն 

Ռոբերտ Խաչատրյան

100. 

ՀՀ բուհերի ինստիտուցիոնալ 
հավատարմագրման 
հիմնախնդիրները ԵԲԿՏ-ին 
ինտեգրման համատեքստում: 

«Կրթությունը 21-րդ դարում». 
գիտամեթոդական միջազգային, 
գրախոսվող հանդես: Երևան, ԵՊՀ 
հրատարակչություն 

Ռոբերտ Խաչատրյան, 
Տաթև Մովսիսյան 

101. 

Կրիպտոհամակարգի կիրառման 
հնարավորությունները  
ՀՀ բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններում 

«Հանրային կառավարում» գիտական 
հանդես, ՀՀ ՊԿԱ, Երևան, «Տիգրան 
Մեծ» հրատարակչություն 
 

Ռոբերտ Խաչատրյան, 
Արփինե Գևորգյան 

102. 

Ռազմավարական կառավարման 
մոդելի գործառնականությունը ՀՀ 
բուհերում: 

«Հանրային կառավարում» գիտական 
հանդես 
Ուսումնական հաստատություն՝ ՀՀ 
ՊԿԱ,  Երևան, «Տիգրան Մեծ» 
հրատարակչություն 

Ռոբերտ Խաչատրյան

103. 
Բելառուսի Հանրապետության 
բարձրագույն կրթության 
համակարգը 

Մխիթար Գոշ
2019, N 2, Երևան, 
ՍԻՄ տպագրատուն» ՍՊԸ 

Անի  Աբրահամյան

104. 

Հայաստանի Հանրապետության 
և Ռուսաստանի Դաշնության 
բարձրագույն կրթության 
համակարգերի բարեփոխումները 
բոլոնյան գործընթացի  
համատեքստում 

Մխիթար Գոշ
2020, N 1, Երևան, 
«ՍԻՄ տպագրատուն» ՍՊԸ 

Անի  Աբրահամյան

105. 
Անգլիայի բարձրագույն 
կրթության համակարգի 
կառավարումը 

Մխիթար Գոշ
2020, N 1, Երևան, 
«ՍԻՄ տպագրատուն» ՍՊԸ 

Անի  Աբրահամյան

106. 
Հայաստանի և Անգլիայի 
բարձրագույն կրթության 

Մխիթար Գոշ
2020, N 2 Երևան, 

Անի  Աբրահամյան
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համակարգերի նմանություններն 
ու տարբերությունները 

ՍԻՄ տպագրատուն» ՍՊԸ

107. 

Կոնֆլիկտների կառավարման 
առանձնահատկությունները 
պետական ծառայության 
համակարգում (ՀՀ ԱԻՆ 
օրինակով) 

Եվրասիա միջազգային համալսարան  
բանբեր 1, 2020, Երևան, «Էդիթ Պրինտ» 

Լիլյա Ավետիսյան,
Շուշանիկ Գալոյան 

108. 
Անձի ավտանգության մշակույթի 
ձևավորումը որպես արդի 
մանկավարժության հիմնախնդիր 

Մխիթար Գոշ, 2020 N 1 Հայկ Պետրոսյան
և ուրիշներ 

109. 
Մարդու վարքի հոգեբանությունը 
արտակարգ իրավիճակներում 

Ճգնաժամային կառավարում և
տեխնոլոգիաներ, Գիտական հանդես 
N1(16) 

Հայկ Պետրոսյան
Հրայր Պետրոսյան 

110. 

Մանկավարժական
պրոֆեսիոնալիզմը 
կոմպետենտային մոտեցման և 
դասավանդման 
ռազմավարությունների 
համատեքստում 

Երևանի Հայբուսակ
համալսարանիգիտական և 
գիտամեթոդական հանդես 
 

Հայկ Պետրոսյան

111. 
Մանկավարժական կրթության 
զարգացման ուղղությունները 

Երևանի Հայբուսակ
համալսարանիգիտական և 
գիտամեթոդական հանդես 

Հայկ Պետրոսյան

112. 

Ճանաչողական և 
մետաճանաչողական 
ռազմավարությունների 
զարգացումը լեզուներ 
սովորող/կիրառողի ձևավորման 
նախապայման 

ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի 
շրջանակներում «Աշխարհի լեզվական 
10-րդ միջազգային գիտաժողովի 
նյութեր, 
Էդիթ Պրինտ 

Անահիտ Արշակյան

113. 

«Билингвизм» и «двуязычие» – 
полные синонимы или 
идеографические варианты? 

Российско-Армянский университет. 
Четырнадцатая годичная научная 
конференция. Сборник статей 
Издательство: Российско-Армянский 
университет 

Իննա Սարգսյան

114. 

Вопросы терминологии 
современных теорий методик 
обучения иностранным языкам, 
билингвологии и межкультурной 
коммуникации 

Լեզվաբանական տերմինաբանության 
հարցեր. Հանրապետական 
գիտաժողովի նյութեր, ՀՊՄՀ 

Իննա Սարգսյան

115. 
Գերմաներեն երկխոսության 
գործաբանական 
առանձնահատկությունների շուրջ 

«Գիտական Արցախ» պարբերական, 
№ 2(5), 
«ԱՐՑԱԽ» հրատարակչություն 

Լուսինե Սողոմոնյան

116. 
Գերմաներեն երկխոսության 
հոգելեզվաբանական 
բնութագրերը 

«Գիտական Արցախ» պարբերական, 
№ 4(6), 
«ԱՐՑԱԽ» հրատարակչություն 

Լուսինե Սողոմոնյան

117. 

Հայոց ցեղասպանությունն 
ինքնության խնդրի 
համապատկերում (Նժդեհի և 
Ասատրյանի օրինակով) 

Էջմիածին, 2020, Բ Արմեն Սարգսյան

118. 

Հայոց ցեղասպանությունն 
ինքնության խնդրի 
համապատկերում (Նժդեհի և 
Ասատրյանի օրինակով) 

Էջմիածին, 2020, Գ Արմեն Սարգսյան

119. 
Հայոց ցեղասպանության 
իմաստավորման հարցը 

Էջմիածին, 2020, Դ Արմեն Սարգսյան
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120. 

Վանի հայությունը Իթթիլաֆի 
կառավարման շրջանում։ Վանի 
քաղաքապետ Պ. Գափամաճյանի 
սպանության հարցի շուրջ 

Աստվածաբանական և կրոնագիտական 
հոդվածների ժողովածու 
Հատոր Գ,  ԵՊՀ Հրատարակչություն, 
Երևան, 2020:  
ԲՈԿ-ի կողմից երաշխավորված 

Արշակ Բալյան,
Ավետիս 
Հարությունյան 

121. 

Different Approaches to 
Enantiosemy in English 

Armenian Folia Anglistika, International 
Journal of English Studies, Vol.16, Issue 1 
(21), 2020, Yerevan. 
Yerevan State University Press 

Հասմիկ Քաջբերունի,
Թամարա Հակոբյան 

122. 
Pre-translation Text Analysis as an 
Essential Step to an Effective 
Translation  

International Journal of English Studies 
(Armenian Folia Anglistica)№ 16 issue 1 
(21), Yerevan State University Press 

Գայանե Գասպարյան

123. 

Միջմշակութային 
կոմպետենցիայի ձևավորումը 
լեզվաբանական կրթության 
համատեքստում (տեսակետների 
և հեռանկարների ակնարկ) 

Օտար լեզուները բարձրագույն
դպրոցում, ԵՊՀ հրատարակչություն 

Գայանե Գասպարյան

124. 

Անգլերենի և հայերենի 
հանպատրաստից խոսքում 
ընդհատումների որոշ 
պատճառների մասին 

Հ. Աճառյանի անվան Լեզվի
Ինստիտուտ 
Գիտական հոդվածների ժողովածու,  
Երևան, «Ասողիկ» 

Կարինե 
Աբրահամյան,  Կարեն
Վելյան  

125. 
Տերմինաբանության արդի 
խնդիրների շուրջ  
 

Լեզվաբանական տերմինաբանության 
հարցեր, Հանրապետական 
գիտաժողովի նյութեր,  Երևան 

Կարինե Աբրահամյան

126. 

Ներդրյալ կառույցների 
գործառական 
առանձնահատկություններն 
անգլերենի և հայերենի 
հանպատրաստից բանավոր 
խոսքում 

Հ. Աճառյանի անվան Լեզվի
Ինստիտուտ 
Գիտական հոդվածների ժողովածու,  
Երևան “Ասողիկ” 
 

Կարեն Վելյան  

127. 
A JointLinguistic-Marketing Analysis 
of Armenian Brand and Product 
Names 

Օտար լեզուները բարձրագույն
դպրոցում, 1 (28), Երևան, ԵՊՀ 
Գիտական հանդես 

Լիլիթ Մովսեսյան,
Ջուլիա Ավետիսյան  

128. 
Ֆիզիկական կուլտուրան 
ուսանողների օրակարգում 

Գիտությունը սպորտում: Արդի
հիմնախնդիրներ:Գիտամեթոդական 
պարբերական N 1. Երևան 

Լիանա Գրիգորյան,
Անի Քոսակյան, 
Սամվել Խաչատրյան 

129. 

Արևելյան Վրաստանի 
միացումը Ռուսաստանին. 
վրաց պատմագիտության 
գնահատմամբ 

«Պատմություն և
քաղաքականություն. 
Կեղծարարություն, Ֆոբիա, 
առասպելություն» 
Միջազգային գիտաժողով, 
Դիզակ Պլյուս, Ստեփանակերտ 

Ջենի Թամարյան

130. 

Արագածոտնի մարզի 
բարբառային միավորների՝ 
արաբերենից փոխառված 
բառաշերտը 

‘’Արդի հայերենագիտության
խնդիրները’’ 
խորագրով առցանց գիտաժողով: 
www.language.sci.am 

Սոնա Միքայելյան

131. 
Ստ.Մալխասյանցի «Հայերեն 
բացատրական բառարանի» 
արաբերեն փոխառությունները 

«Լեզու և խոսք» խորագրով առցանց 
գիտաժողով: www.language.sci.am 
 

Սոնա Միքայելյան

132. 

Курс грамматики русского языка в 
профессиональном блоке 
дисциплин в образовательных 
программах лингвистического 
профиля вузов РА 

Справочно-методический сборник для 
преподавателей образовательных 
организаций Республики Армения по 
итогу семинара филологов и 
специалистов по языковому обучению в 

Իննա Հարությունյան,
Նինա Ղարիբյան 
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городе Ереван, Республика Армения. 

133. 

Гендерная проблематика и 
художественные средства её 
выражения в творчестве 
А.П.Чехова 

Գրականության և մշակույթի արդիական 
խնդիրները 

Կոստանտին
Մարտիրոսյան 

134. 

К вопросу о курсовом обучении 
РКИ в РА 

Русский язык – гарант диалога культур, 
научного сотрудничества, 
межнационального и межличностного 
общения в XXI веке: Материалы 
Международной научно-практической 
конференции преподавателей и 
учителей русского языка и литературы, 
студентов, магистрантов и аспирантов.  
Асогик, Ереван  

Էրիկա Ավակովա

135. 

Проектирование программы 
практического русского языка на 
основе Национальной рамки 
квалификаций РА (опыт ЕГУЯСН 
им. В.Я. Брюсова) 
 

Русский язык - гарант диалога культур, 
научного сотрудничества, 
межнационального и межличностного 
общения в XXI веке: Материалы 
Международной научно-практической 
конференции преподавателей и 
учителей русского языка и литературы, 
студентов, магистрантов и аспирантов. 
Асогик, Ереван 

Էրիկա Ավակովա,
Մարինե Սեդիկյան 

136. 

О роли международных 
просветительских акций в 
продвижении и популяризации 
русского языка, или к вопросу о 
Тотальном, Географическом и 
Этнографическом диктантах 

Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за 
рубежом (Россотрудничество) и ООО 
«Институт социальных технологий» // 
Сборник материалов семинара 
филологов и специалистов по языковому 
обучению в городе Ереван, Республика 
Армения 

Սվետլանա 
Սամուելյան  

137. 

О роли международных 
просветительских акций в 
продвижении и популяризации 
русского языка, или к вопросу о 
Тотальном, Географическом и 
Этнографическом диктантах 

Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за 
рубежом (Россотрудничество) и ООО 
«Институт социальных технологий» // 
Справочно-методический сборник для 
преподавателей образовательных 
организаций Республики Армения по 
итогу семинара филологов и 
специалистов по 21 с. 
языковому обучению в городе Ереван, 
Республика Армения. 

Սվետլանա
Սամուելյան 

138. 
Եվրասիական կենտրոնի մեծ 
աշխարհաքաղաքական 
վերաբեռնավորման ավարտը 

Հայկական քաղաքագիտական հանդես, 
2020, 1. 

Տիգրան Թորոսյան, 
Արաքս Վարդանյան  

139. 

Լեռնային Ղարաբաղի 
հակամարտության 
կարգավորման գործընթացի 
փուլերը, իրավիճակն ու 
հեռանկարները 

Լույս հիմնադրամ, 2020
www.luys.am/img/artpic/small/ 

Տիգրան Թորոսյան

140. 
Սեցեսիաների հաջողվածության 
հայեցակարգային հիմքերը 

Լույս հիմնադրամ, 2020, 
www.luys.am/img/artpic/small/ 

Տիգրան Թորոսյան, 
Արաքս Վարդանյան  
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141. 
 Զինադադարից հետո. միակ 
իրական լուծումը Արցախի 
միջազգային ճանաչումն է 

Լույս հիմնադրամ, 2020
www.luys.am/img/artpic/small/ 

Տիգրան Թորոսյան,

142. 

ՄԱԿ Կանոնադրության 7-րդ գլխի
մեկնաբանության 
փոփոխությունները և դրանց 
ազդեցությունը միջազգային 
անվտանգության վրա 

Միջազգային անվտանգություն. նոր 
սպառնալիքներ և մարտահրավերներ» 
գիտաժողովի նյութեր, հունիսի 10, 
Էներգետիկ անվտանգության 
ինստիտուտի հրատարակչություն 

Մարինե Կիրակոսյան

143. 

ԱՄՆ 41-րդ նախագահ Ջորջ Բուշի
վարչակազմը որպես միջնորդ 
Հայաստանի և Թուրքիայի միջև 
հարաբերությունների 
կարգավորման գործընթացում 

Հայկական Քաղաքագիտական
Հանդես, 1, 2020 

Սուրեն Սարգսյան

144. 
Չինաստանի ձգտումը գլոբալ 
գերտերության կարգավիճակի և 
ԱՄՆ դիմադրությունը 

Հայկական Քաղաքագիտական
Հանդես, 2, 2020 

Սուրեն Սարգսյան

145. 

«Նորագույն տեխնոլոգիաներ և 
ահաբեկչություն. 
Մարտահրավերներ 
ժամանակակից աշխարհում» 

«Միջազգային անվտանգություն. Նոր 
սպառնալիքներ և մարտահրավերներ» 
գիտաժողովի նյութերի ժողովածու 

Մարգարիտ
Պետրոսյան  

146. 

Դժվարալուծելի 
հակամարտությունների 
կարգավորման խոչընդոտներն ու 
դրանց հաղթահարման ուղիները 

Հայկական բանակ, «Թասկ» ՍՊԸ Մարգարիտ
Պետրոսյան  

147. 

Геополитические проблемы 
обеспечения транспортной 
безопасности Республики Арцах в 
условиях непризнанности 

Հայկական քաղաքագիտական հանդես, 
N1, 2020 

Վահե Դավթյան

148. 

Институционально-правовые 
основы международного режима 
нераспространения ядерного 
оружия и развития ''мирного 
атома'' 

Вестник РАУ, 1 (34), 2020 Վահե Դավթյան

149. 

Coal Industry Development 
Potential in the Republic of Artsakh 
in the Context of Energy Integration 
with Armenia 

Պատմություն և քաղաքականություն, 3 
(8), Զորավա Սեպուհ 
պատմաքաղաքական 
վերլուծությունների կենտրոն,  Երևան 

Վահե Դավթյան

150. 

Կլիմայի փոփոխությունը որպես 
միջազգային անվտանգության 
մարտահրավեր. Հայաստանի 
փորձը 

Պատմություն և քաղաքականություն, 2 
(7), Զորավա Սեպուհ 
պատմաքաղաքական 
վերլուծությունների կենտրոն, Երևան 

Դավթյան Վահե

151. 
Les corrélations entre la locution 
figée et les autres unités lexicales 

«Աշխարհի լեզվական պատկերը» 10-րդ 
միջազգային գիտաժողովի նյութեր 

Վարդուշ
Հարությունյան  

152. 
Ժողովրդական քրիստոնեության 
դրսևորումները հայոց տոնական 
կյանքում 

Պատմաբանասիրական հանդես, N 1,  
ՀՀ Գիտությունների ազգային 
ակադեմիայի հրատարակչություն 

Գոհար Վարդումյան

153. 

Պատմական դարաշրջանի 
թումանյանական ընկալումը 
Հայրենիք – Աստված – Տիեզերք 
եռամիասնության հարացույցում 

Պողոս Խաչատրյանի 90-ամյակին
նվիրված միջազգային գիտաժողի 
նյութեր, Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի 
անվ. Պետական համալսարան 

Գոհար Վարդումյան

154. 
Народное христианство в 
праздничной жизни армян 

«Золотой V век армянской культуры. 
Достижения. Мировое значение». 
Религиозная Организация 

Գոհար Վարդումյան
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Российская и Ново-Нахичеванская 
Епархия, Централиз. Религиозная 
ОрганизацияРоссийская и Ново-
Нахичеванская Епархия в.Армянской  
Апостольской Православной Церкви 
Москва 

155. 

О некоторых сюжетных 
параллелях в поэме О.Туманяна 
«ВЗЯТИЕ КРЕПОСТИ ТМУК» и 
романе Э.Резерфорда «Ирландия» 

Сборник научных статей (материалы 
межвузовской научно-практической 
конференции)  Европринт. Ереван. 

Գուլանյան Կարինե

156. 
Тема ремесла и искусства в 
дилогии Э.Резерфорда 
«Ирландия» и «Дублин» 

Գրականության և մշակույթի արդի
հիմնախնդիրներ (Պրակ 12) 

Կարինե Գուլանյան

157. 

Գենդերային խնդիրները և նրանց
արտացոլման գեղարվեստական 
միջոցները Ա․Պ․Չեխովի 
արձակում 

Գրականության և մշակույթի արդի
հիմնախնդիրներ (Պրակ 12) 

Կոնստանտին
Մարտիրոսյան  

158. 
Ֆրանց Կաֆկայի 
«Դատավարությունը» Անդդրե 
Ժիդի թատերականացմամբ 

Գրականության և մշակույթի արդի
հիմնախնդիրներ (Պրակ 12) 

Անի Ջանիկյան

159. 
Դժոխքի տոպոսը Շարլ դը 
Կոստերի 
ստեղծագործություններում  

Գրականության և մշակույթի արդի
հիմնախնդիրներ (Պրակ 12) 

Լուսինե 
Մուսախանյան 

160. 

Неоромантическая концепция 
науки в романе О. Вилье де Лиль-
Адана  
«Ева будущего» 

Գրականության և մշակույթի արդի
հիմնախնդիրներ (Պրակ 12) 

Նատալյա
Խաչատրյան 

161. 

Քաղաքի "ոգու" 
ուսումնասիրությունը Ի. 
Կալվինոյի "Անտեսանելի 
քաղաքներ" վեպում։  

Գրականության և մշակույթի արդի
հիմնախնդիրներ (Պրակ 12) 

Բագրատ Ավետիսյան

162. 
Ու.Քոլինզի «Լուսնաքար» վեպի 
ժանրային 
առանձնահատկությունները 

Գրականության և մշակույթի արդի
հիմնախնդիրներ (Պրակ 12) 

Լիանա Բալոյան

163. 
Անտիկ ժառանգության դերը 
ամերիկյան գրականության մեջ 
(ընդհանուր ակնարկ)» 

Գրականության և մշակույթի արդի
հիմնախնդիրներ (Պրակ 12) 

Սոնյա Ապրեսովա

164. 
Մահվան թեմայի արտացոլումը 
Դոն ԴեԼիլլոյի «Սպիտակ աղմուկ» 
և «Զրո Քեյ» վեպերում 

Գրականության և մշակույթի արդի
հիմնախնդիրներ (Պրակ 12) 

Էլլա Ասատրյան

165. 
Художественные особенности 
переводов Анны Ахматовой из 
сербской поэзии 

Գրականության և մշակույթի արդի
հիմնախնդիրներ (Պրակ 12) 

Իրինա Պողոսյան, 
Միլոշ Ստեֆանովիչ 

166. 
Հրաչյա Սարուխան. Նորօրյա 
քնարերգուն  
 

Գրականագիտական հանդես Սուրեն Աբրահամյան

167. 
Ռազմիկ Դավոյանի պոեզիան. 
Դասական շրջանի ավարտի և 
նորի միջև 

Գրականագիտական հանդես Սուրեն Աբրահամյան

168. 
Պոեզիան, մամուլը, 
քննադատությունը  

Գրականագիտական հանդես Սուրեն Աբրահամյան,

169. 
Ռազմիկ Դավոյանի «Ռեքվիեմ» 
պոեմը  

Վէմ» համահայկական հանդես Սուրեն Աբրահամյան,
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170. 
Բանաստեղծություններից՝ 
ժամերգություն (Արմեն 
Մարտիրոսյանի պոեզիան)  

Հայագիտական հանդես Սուրեն Աբրահամյան

171. 
Ռազմիկ Դավոյան. պոեզիան, 
հայրենիքը, սերը և կինը  

«Էջմիածին» կրոնական,
պատմաբանասիրական,  
հայագիտական հանդես  

Սուրեն Աբրահամյան

172. 

Ռազմիկ Դավոյանի նոր-անտիպ 
բանաստեղծական 
ժառանգությունը 

«Էջմիածին» կրոնական, 
պատմաբանասիրական, 
հայագիտական հանդես 

Սուրեն Աբրահամյան

173. 
Աշոտ Ավդալյան. Վերածնվող 
տաղերգուն 

Գրականագիտական հանդես Սուրեն Աբրահամյան

174. 

Հակադրույթի դրսևորումները 
Հովհ. Թումանյանի  
քառյակներում 

Հովհ.Թումանյանի հոգևոր
ժառանգությունը և արդիականությունը, 
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր: 
Երևան, Հյուսիսային համալսարանի 
հրատարակչություն 
 

Անահիտ Հակոբջանյան

175. 

Կենսաբանության 
թեստերիՀուսալիության 
գնահատումը Կուդեր-Ռիչարդսոնի 
մեթոդով  

Բնագետ № 1 Գայանե Ղուկասյան
և ուրիշներ 

 

Հավելված 2.2 
2020 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Մենագրություններ 

 Գ. Եղիազարյան - Ամերիկացի և անգլիացի կին գրողների երկերի արժեբանական հարացույցը, 
հեղինակային հրատարակություն, Երևան, 356 Էջ: 

 Ռ. Խաչատրյան - Ռազմավարական կառավարման հիմնախնդիրները և զարգացման միտումները ՀՀ 
բարձրագույն կրթության համակարգում, հեղինակային հրատարակություն, Երևան, 506 էջ 

 Ա. Սարգսյան - Գարեգին Նժդեհ․ համամարդը, Երևան, Էդիթ-Պրինտ, 392 էջ: 
 Է. Օրդուխանյան - Քաղաքական մշակույթը Հայաստանում.  էվոլյուցիա և միտումներ, Երևանյան 

Էսքիզ, 389 էջ: 
 Մ. Կիրակոսյան - Հակամարտությունների կարգավորման գործընթացում միջազգային կառավարման 

արդյունավետությունն ու հնարավորությունները, հեղինակային հրատարակություն, Երևան, 214 էջ: 
 Մ.Պետրոսյան -  Հարավային Հովկասի հակամարտությունների համեմատական վերլուծություն,  

Երևան, 215: 
 Վ. Դավթյան - Homo Consumens, или попытка социально-философского осмысления, Երևան, 68 էջ: 
 Ս. Աբրահամյան, Արդի հայ պոեզիայի գեղարվեստական համակարգ,  Երևան, Արմավ,739 էջ: 
 Հ. Մադոյան, Ի. Զասլավսկի - Философские вопросы оснований математики, Երևան, «Գիտություն» 

հրատարակչություն, 484 էջ: 
 

Ձեռնարկներ 

 Կ. Հարությունյան, Ք. Ծատուրյան, Ն.Դավթյան, Ս.Ղազարյան- Մոդուլային հենքով 
մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշակման ձեռնարկ, Երևան, Լինգվա, «Մռավ» 
տպագրատուն, 2020թ., 25 էջ: 

 Հ. Քաջբերունի,Գ. Եղիազարյան, Գ. Բարսեղյան - A Guide to Critical Thinking, Երևան, «Լինգվա» 
հրատարակչություն, 110 էջ: 

 Ռ. Խաչատրյան, Ս. Հովհաննիսյան, Կ. Սարգսյան, Ա. Հովսեփյան - Կառավարչական 
հմտություններ, Հեղինակային հրատարակություն, Երևան, 280 էջ 
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 Մ.Պետրոսյան, Գ. Սիմոնյան - Պատերազմ. Հատկանիշներ և պատճառներ Ռազմական 
ռազմավարություն. Դասախոսությունների ժողովածու,  Երևան,  «Դասո Պրինտ» ՍՊԸ, 120 էջ 

 Կ. Վելյան - Անգլերենի և հայերենի զուգադրական շարահյուսության դասընթաց, Երևան, 
«Լուսակն» հրատարակչություն, 50 էջ: 

 Լ.Գրիգորյան -Taking Media Literacy Education in Armenia to the Next Level: From Civil Society 
Movement to Post‐Revolution Government Efforts,The Handbook of Media Education Research, 
Ձեռնարկ /տարեգիրք, Wiley.Blackwell,ԱՄՆ: 

 

Դասագրքեր 

 Դ. Գյուրջինյան, Ն. Հեքեքյան -  Մայրենի 3, Մաս 1 և Մաս 2, Երևան, «Էդիթ պրինտ» հրատ.: 
 Ս. Սամուելյան, Ն. Առաքելյան, Ա. Էյրամջյանց - Русский язык. Учебник для шестого класса средней 

общеобразовательной школы (Переиздание. В 2 частях). Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ.: 

Մեթոդական ուղեցույցներ 

 Լ. Գրիգորյան - Համավարակը, լրաճարակը և հեռավար կրթությունը, մեթոդական ուղեցույց 
ուսուցիչների համար Media.am, https://media.am/hy/lab/2020/04/22/21006/ 

 Ք. Ծատուրյան, Մ. Թադևոսյան, Տ. Ղարիբյան, Ա. Հարությունյան - Հանրային իրազեկում, ուղեցույց, 
«ԷԿՍԵՈ» Կրթության և կարիերայի զարգացման հիմնադրամ, 63 էջ: 
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III. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄ 

Հավելված 3.1 
 

2020 թ.-ին կնքված համագործակցության պայմանագրեր, համաձայնագրեր և հուշագրեր 
 

N Պայմանագրի անվանումը Երկիրը Գրանցման 
համարը 

Կնքման 
ամսաթիվը 

1 Պեկինի օտարերկրյա ուսումնասիրությունների
համալսարանի և ԲՊՀ-ի միջև փոխըմռնման հուշագիր 

Չինաստան N17/ՄՊ-20 17/1/2020

2 Փոխըմբռնման հուշագիր Ընտրական համակարգերի
միջազգային հաստատության, Բրյո՝սովի անվան պետական 
համալսարանի, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 
համասլարանի, Երևանի պետական համալսարանի, Շիրակի 
պետական համալսարանի, Վանաձորի պետական 
համալսարանի միջև 

Հայաստան N17/1/ՄՊ-20 17/1/2020

3 Միջիստիտուցիոնալ պայմանագիր ԲՊՀ-ի և Վերոնայի
համալսարանի միջև 

Իտալիա N18/ՄՊ-20 17/1/2020

4 Միջիստիտուցիոնալ պայմանագիր ԲՊՀ-ի և Զալցբուրգի
համալսարանի միջև 

Ավստրիա N38/ՄՊ-20 3/2/2020

5 Փոխըմբռնման հուշագիր Հարավարևելյան Նորվեգիայի
համալսարանի և ԲՊՀ-ի միջև 

Նորվեգիա N38/1/ՄՊ-20 4/2/2020

6 Միջիստիտուցիոնալ պայմանագիր ԲՊՀ-ի և Զալցբուրգի
համալսարանի միջև 

Ավստրիա N51/ՄՊ-20 14/2/2020

7 Համաձայնագիր ԲՊՀ-ի և Պերուջայի համալսարանի միջև
տվյալների մշակման պատասխանատու նշանակելու 
վերաբերյալ 

Իտալիա N72/ՄՊ-20 28/2/2020

8 Համաձայնագիր ԲՊՀ-ի և Պերուջայի համալսարանի միջև
Իտալերենի իմացության հավաստագրեր շնորհելու 
վերաբերյալ (CELI) 

Իտալիա N73/ՄՊ-20 28/2/2020

9 Համագործակցության պայմանագիր ԲՊՀ-ի և ՌԴ
Կրթության և միջազգային գործունեության զարգացման 
կենտրոնի միջև 

Ռուսաստան N85/ՄՊ-20 16/3/2020

10 Համաձայնագիր ԲՊՀ-ի և Ակադեմիական փոխանակման
լեհական ազգային գործակալության միջև 

Լեհաստան N86/1/ՄՊ-20 23/3/2020

11 Դրամաշնորհային պայմանագիր «Դոկտորական կրթության
բարեփոխումը Հայաստանում՝ ակադեմիական համայնքի, 
արդյունաբերության պահանջներին և ԵՄ փորձին 
համապատասխան» REFORMING DOCTORAL EDUCATION IN 
ARMENIA IN LINE WITH NEEDS OF ACADEMIA, INDUSTRY 
AND CURRENT EU PRACTICES (ARMDOCT)  
Project Number: 609850-EPP-1-2019-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP 

Հայաստան, 
Եվրամիություն 

N87/ՄՊ-20  30/3/2020

12 Դրամաշնորհային պայմանագիր «Հայաստանի և
Ռուսաստանի բարձրագույն կրթության աշխատանքահեն 
ուսուցման ճկուն, նորարարական և գործնական շրջանակի 
մշակում» Development of a flexible, innovative and practical 
framework for Work-based Learning in higher education of 
Armenia and Russia (FlexWBL)  
Agreement Number։ 610072-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP 

Լատվիա, 
Եվրամիություն 

N95/ՄՊ-20  15/4/2020
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13 Պայմանագիր Ֆրանկոֆոնիայի համալսարանական
գործակալության և Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
համալսարանի միջև 

Ռումինիա N131/ՄՊ-20 3/6/2020

14 Պայմանագիր «Թագավոր Սեջոնգ ինստիտուտ» 
հիմնադրամի և Վ. Բրյուսովի անվան պետական 
համալսարանի միջև 

Կորեա N148/ՄՊ-20 22/6/2020

15 Փոխըմբռնման հուշագիր ԲՊՀ-ի և Հայաստանի
Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական 
Հանրապետության դեսպանության Մշակույթի կենտրոնի 
միջև 

Իրան N233/ՄՊ-20 2/10/2020

16 ԲՊՀ-ի և Վիվես կիրառական գիտությունների համալսարանի
միջև 

Բելգիա N235/ՄՊ-20 12.10.2020

17 Միջիստիտուցիոնալ պայմանագիր ԲՊՀ-ի և Լիլի
համալսարանի միջև 

Ֆրանսիա N244/ՄՊ-20 23/10/2020

18 Միջիստիտուցիոնալ պայմանագիր ԲՊՀ-ի և Ալմերիայի
համալսարանի միջև 

Իսպանիա N245/ՄՊ-20 23/10/2020

19 Համաձայնագիր Ժողովուրդների բարեկամության ռուսական
համալսարանի և ԲՊՀ-ի միջև ցանցային ձևով կրթական 
ծրագրերի իրականացման մասին 

Ռուսաստան N246/ՄՊ-20 23/10/2020

20 Ընդհանուր պայմանագիր Ուրուգվայի Հանրապետության
Համալսարանի և ԲՊՀ-ի միջև 

Ուրուգվայ N255/ՄՊ-20 13/11/2020

21  Միջիստիտուցիոնալ պայմանագիր ԲՊՀ-ի և Վայադոլիդի 
համալսարանի միջև 

Իսպանիա N272/1/ՄՊ-20 25/11/2020

22 «Էրազմուս+» դրամաշնորհային պայմանագիր ԲՊՀ-ի և 
Եվրոպական հանձնաժողովիԿրթության, աուդիովիզուալ և 
մշակութային գործադիր գործակալության միջև (EACEA (Jean 
Monnet Erasmus+, COMPASS) 

Բելգիա 278/ՄՊ-20 10/12/2020

23 Միջհամալսարանական պայմանագիր ԲՊՀ-ի և Սաարլենդի 
համալսարանի միջև 

Գերմանիա 279/ՄՊ-20 10/12/2020

24 Միջհամալսարանական պայմանագիր ԲՊՀ-ի և Պիտեշտիի 
համալսարանի միջև 

Ռումինիա N282/ՄՊ-20 15/12/2020

 

Հավելված 3.2 
ԲՊՀ-ում դասավանդող օտարերկրյա դասախոսներ, 2020 թ. 

 
Հ Անուն/ազգանուն Ամբիոն Երկիր
1. Վան Չանծուեն Կոնֆուցիուսի ինստիտուտի չինական կողմի տնօրեն Չինաստան

2. Ծյան Նան Եվրոպական և ասիական լեզուների ամբիոնի ավագ 
դասախոս 

Չինաստան

3. Յուէն Ցինդ Եվրոպական և ասիական լեզուների ամբիոնի ավագ 
դասախոս 

Չինաստան

4. Լի Ճիկանգ Եվրոպական և ասիական լեզուների ամբիոնի ավագ 
դասախոս 

Չինաստան

5. Ճոու Յուքուն Եվրոպական և ասիական լեզուների ամբիոնի ավագ 
դասախոս 

Չինաստան

6. Փակ Հի Սու Եվրոպական և ասիական լեզուների ամբիոն ավագ 
դասախոս 

Կորեա

7. Քարայան Արմեն Դիլան Անգլերեն հաղորդակցության և թարգմանության ամբիոնի 
դասախոս 

ԱՄՆ

8. Ռոզա Մելքումյան Անգլերեն հաղորդակցության և թարգմանության ամբիոնի 
դասախոս (ԱՄՆ Ֆուլբրայթ ծրագիր)  

ԱՄՆ
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9. Խալաթյան Արփինե 
Գագիկի 

Անգլերեն հաղորդակցության և թարգմանության ամբիոնի 
դասախոս 

ՌԴ

10. Բուկուշյան Նարինե 
Անդրանիկի 

Անգլերեն հաղորդակցության և թարգմանության ամբիոնի 
դասախոս 

ՌԴ

11. Աննեգրետ Բայեր Գերմաներենի ամբիոնի ավագ դասախոս Գերմանիա
12. Շեվին Օգուզ Գերմաներենի ամբիոն, լեզվի ասիստենտ Գերմանիա
13. Բենիամին Քլոքեր Գերմաներենի ամբիոնի ավագ դասախոս Ավստրիա
14. Գալստյան Լուսինե 

էդուարդի 
Գերմաներենի ամբիոնի ավագ դասախոս ՌԴ

 
15. Խվորոստյանկինա 

Աննա Վասիլի 
«ՅՈՒՆԵՍԿՕ»-ի մարդու իրավունքների և
ժողովրդավարության ամբիոնի դոցենտ 

Ուկրաինա
 

16. Գոժդզիկ Յոլանտա Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոնի ավագ 
դասախոս 

Լեհաստան

17. Մարիա Ատանասովա
Կալբովա 

Ռուսաց և սլավոնական լեզուների ամբիոնի դասախոս Բուլղարիա
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Հավելված 3.3 
 

Էրազմուս+ ծրագրի միջազգային կրեդիտային շարժունության 
մասնակցած ԲՊՀ և օտարերկրյա ուսանողներ (2020 թ.) 

 

N Անուն, 
Ազգանուն 

Ընդունող 
բուհ 

Ուղարկող 
բուհ 

Երկիր Տեսակը Սկիզբ Ավարտ Ֆակուլտետ Մասնագի- 

տություն 

Աստիճան Կուրս 

1 Լուսինե Վալերիի 
Խուրշուդյան 

Պիտեշտի 
համալսարան 

ԲՊՀ Ռումինիա Արտագնա 15/02/2020 14/06/2020 ՌՕԼՖ  
 

Անգլերեն 
լեզվաբանություն 

բակալավրիատ  
3 

2 Էլեն Էդուարդի 
Մելքոնյան 

Վայադոլիդի 
համալսարան 

ԲՊՀ Իսպանիա Արտագնա 1/2/2020 30/06/2020 ԿՄՄՖ Մասնագիտական 
մանկավարժություն, 
Անգլերեն լեզու և 
գրականություն 

բակալավրիատ  
 
 

3 

3 Լիանա Թովմասի 
Հաբեշյան 

Վայադոլիդի 
համալսարան 

ԲՊՀ Իսպանիա Արտագնա 1/2/2020 30/06/2020 ԿՄՄՖ Մասնագիտական 
մանկավարժություն, 
Անգլերեն լեզու և 
գրականություն 

բակալավրիատ  
 
 

3 

4 Աշխեն Հովակիմի 
Հակոբյան 

Վայադոլիդի 
համալսարան 

ԲՊՀ Իսպանիա Արտագնա 1/2/2020 30/06/2020 ԿՄՄՖ Մասնագիտական 
մանկավարժություն, 
Անգլերեն լեզու և 
գրականություն 

բակալավրիատ  
 
 

3 

5 Մերի Ավետիքի 
Միքայելյան 

Լոձի 
համալսարան 

ԲՊՀ Լեհաստան Արտագնա 24/02/2020 30/06/2020 ՌՕԼՖ  
 

Անգլերեն 
լեզվաբանություն 

բակալավրիատ  
3 

6 Էմմա Անդրանիկի 
Առաքելյան 

Լյուվենի 
կաթոլիկ 
համալսարան 

ԲՊՀ Բելգիա Արտագնա 26/01/2020 30/06/2020 ԹՄՀՖ  
 

Թարգմանչական 
գործ, 
ֆրանսերեն-հայերեն

մագիստրատուրա  

1 

7 Վիկտորիա 
Մարիրոսի 
Փափազյան 

Լյուվենի 
կաթոլիկ 
համալսարան 

ԲՊՀ Բելգիա Արտագնա 26/01/2020 30/06/2020 ՌՕԼՖ  
 

Ֆրանսերեն լեզու և 
գրականություն 

մագիստրատուրա  
1 

8 Տաթևիկ Գևորգի 
Քամալյան 

Վերոնայի 
համալսարան 

ԲՊՀ Իտալիա Արտագնա 18/02/2020 17/07/2020 ՌՕԼՖ  
 

Լեզվաբանություն 
(Իտալերեն) 

մագիստրատուրա  
1 
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9 Հրանուշ Մհերի 
Խաչատրյան 

Վերոնայի 
համալսարան 

ԲՊՀ Իտալիա Արտագնա 18/02/2020 17/07/2020 ՌՕԼՖ  
 

Լեզվաբանություն 
(Իտալերեն) 

մագիստրատուրա  
1 

10 Լուսինե Երվանդի 
Ոսկանյան 

Դյուսելդորֆի 
Հայնրիխ 
Հայնեի անվան 
համալսարան 

ԲՊՀ Գերմանիա Արտագնա 15/10/2020 15/02/2021 ԹՄՀՖ  
 

Թարգմանչական 
գործ 
(գերմաներեն-
հայերեն) 

մագիստրատուրա  

2 

11 Գրետա 
Մարոստիքա 
(Greta Marostica) 

ԲՊՀ Վերոնայի 
համալսարան 

Իտալիա Ներգնա 1/2/2020 30/06/2020  Լեզուները և 
մշակույթը 
միջազգային 
տուրիզմում և 
առևտրում 

մագիստրատուրա  
1 

12 ՆիկոլՄարենղի 
(Nicole 
Marenghi) 

ԲՊՀ Վերոնայի 
համալսարան 

Իտալիա Ներգնա 1/2/2020 30/06/2020  Լեզուները և 
մշակույթը 
միջազգային 
տուրիզմում և 
առևտրում 

մագիստրատուրա  
1 

13 Էլենա Կալվետե 
Կասսիուա 
(Elena Calvete 
Kassioua ) 

ԲՊՀ Գրանադայի 
համալսարան 

Իսպանիա Ներգնա 1/2/2020 30/06/2020  Իրավագիտություն բակալավրիատ  
3 

14 Տաթևիկ Արմենի 
Սահակյան 

Վիդզեմե 
կիրառական 
գիտությունների 
համալսարան 

ԲՊՀ 
 

Լատվիա Արտագնա 01.09.2020 24.01.2020 ՍԳՍՖ Տուրիզմ բակալավրիատ  

4 

15 Արևիկ Արշակի 
Զաքարյան 

Վիդզեմե 
կիրառական 
գիտությունների 
համալսարան 

ԲՊՀ 
 

Լատվիա Արտագնա 01.09.2020 24.01.2020 ՍԳՍՖ  
 

Տուրիզմ բակալավրիատ  

4 

16 Անգելինա Գարիկի
Կոգուր 

Վիդզեմե 
կիրառական 
գիտությունների 
համալսարան 

ԲՊՀ Լատվիա Արտագնա 01.09.2020 24.01.2020 ՍԳՍՖ  
 

Տուրիզմ բակալավրիատ  

4 



Հավելված 3.4 
 

2020 թ. ԲՊՀ-ի կողմից կազմակերպված գիտաժողովներ, միջոցառումներ, սեմինարներ և 
հանդիպումներ 

 

N Միջոցառման անվանում Ամսաթիվ Նկարագրություն 

1. 
Կրթության միջազգային 
օրվան նվիրված սեմինար-
հանդիպում 

24.01.2020 

Սեմինար-հանդիպումը նվիրված էր Կրթության
միջազգային օրվան, որի ընթացքում քննարկվեցին և 
վեր հանվեցին կրթության ոլորտում առկա 
խնդիրները: Սեմինարի վերջում տրվեցին 
հավաստագրեր։ 

2. 
Անցումային 
արդարադատության 
թեմայով քննարկում 

14.02.2020 

Քննարկումը նվիրված էր անցումային 
արդարադատության հիմնախնդիրներին։ 
Քննարկման վարողը լրագրող Լիլիթ Ավագյանն էր, 
իսկ բանախոսներն էին «Հելսինկյան ասոցացիա» ՀԿ 
նախագահ Նինա Կարապետյանցը, «Քաղաքացու 
որոշում» կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ 
Միքայել Նահապետյանը։ 

3. 
«Կենդանի խոսք» 
գրական-երաժշտական 
երեկո 

21.02.2020 
«Կենդանի խոսք» գրական-երաժշտական երեկոն 
նվիրված էր համալսարանի 85-ամյակին, իսկ 
դերասանների դերում ԲՊՀ  ուսանողներն էին: 

4. 

«Վ. Բրյուսովի Տան 
պատմությունից» 
խորագրով միջազգային 
ցուցահանդես 

10.03.2020 

Ցուցահանդեսը  կազմակերված էր Մոսկվայում 
«Արծաթե դար» թանգարանի և ԲՊՀ-ի «Բրյուսովյան 
գիտական կենտրոն»-ի կողմից և նվիրված էր Վ. 
Բրյուսովի Տան 110-ամյակին և ԲՊՀ-ի 85-ամյակին: 
Ցուցադրված էին «Բրյուսովյան գիտական կենտրոն»-
ի և «Արծաթե դար» թանգարանի հազվագյուտ 
արխիվային նյութերը, լուսանկարները և այլ 
արժեքավոր ցուցանմուշներ։  

5. 
Մեքսիկայի մշակույթին ու 
ավանդույթներին նվիրված 
դասախոսություն 

11.03.2020 

ԲՊՀ-ի Արգենտինական կենտրոնում 
դասախոսությամբ հանդես եկավ ՀՀ-ում Ուրուգվայի 
հյուպատոսի կինը՝ Աննա Պաուլա Գարսիա Սելիսը: 
Դասախոսությունը նվիրված էր Մեքսիկայի 
պատմությանը, մշակույթին և ազգային 
ավանդույթներին։ 

6. 

SMART Caffe» 
ձեռներեցության 
կենտրոնի «Smart Talks» 
նախաձեռնության 
շրջանակներում 
կազմակերպված առցանց 
11 հանդիպում 

06.2020- 
09.2020 

Դասախոսություն -քննարկումներ հրավիրված 
բանախոսների հետ 

7. Դասախոսների համար 
«ԶՈՒՄ» հավելվածի 
կիրառման վերաբերյալ 
վերապատրաստում 

03.09.2020 Հեռավար կրթության արդյունավետությունն 
ապահովելու նպատակով իրականացվեց «ԶՈՒՄ» 
հավելվածի կիրառման վերաբերյալ 
վերապատրաստում:  

8. «ԱՐՄԴՈԿՏ» ծրագրի 
աշխատանքային 
հանդիպում 10.09.2020 

«ԱՐՄԴՈԿՏ» ծրագրի հանդիպման ընթացքում 
քննարկվեցին աշխատանքների կազմակերպման 
սկզբունքները, աշխատանքների ուղղվածությունը և 
կատարվեց գործընկերների միջև աշխատանքների 
բաշխումը։ 
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9. 
«ՍՄԱՐԹ» ծրագրի 
աշխատանքային 
հանդիպում 

21.09.2020 

«ՍՄԱՐԹ» ծրագրի հանդիպման ժամանակ 
Կոնսորցիումի անձնակազմի անդամ 
հաստատությունների ներկայացուցիչներն 
ամփոփեցին նախորդ ամիսների ընթացքում 
կատարված աշխատանքները: 

10 «Խորհրդարանի դերը 
օրենսդրական 
մոտարկման 
գործընթացում» թեմայով  
երկօրյա աշխատանքային 
սեմինար 

23.09.2020 

«Իրավական մոտարկման լաբորատորիա (ԼԵԳԱԼ)» 
ծրագրի շրջանակներում Ազգային ժողովի 
եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական 
հանձնաժողովի հետ համատեղ կազմակերպել էր 
երկօրյա աշխատանքային սեմինար։ 

11. Սեջոնգի դպրոցի 
մեկնարկ 15.09.2020 

ԲՊՀ-ում բացվել է Սեջոնգի դպրոցը և դրա կողմից
կազմակերպվող դասընթացների մեկնարկը: 

12 «Եբրայերենի և հրեական 
մշակույթի կենտրոնի» 
բացում 

25.09.2020 
ԲՊՀ-ում տեղի ունեցավ «Եբրայերենի և հրեական 
մշակույթի կենտրոնի» բացումը:  

13 Առցանց սեմինար 
իսպաներեն ուսումնառող 
ուսանողների համար 

30.11.2020 

Սեմինարի ընթացքում Լաուրա Բեատրիզ Ֆրակասսա
ներկայացվեց Մալվինյան կղզիների պատմական 
իրադարձությունները, դրա վերաբերյալ Արգենտինայի 
Հանրապետության դիրքորուշումն ու կղզիների 
նկատամամբ Արգենտինայի իքնիշխանության 
աշխարհագրական, իրավական ու քաղաքական 
հիմքերը: 

14 Գիտաժողով նվիրված  
Սերգեյ Օժեգովի 120-
ամյակին 

03.12.2020 

Երկօրյա գիտամեթոդական համաժողով՝ նվիրված 
խորհրդային լեզվաբան, բառարանագիր, 
բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Սերգեյ Օժեգովի 120-ամյակին: 

15 «Հայագիտությունը 
Մոնղոլիայում» 
միջազգային գիտաժողով 

11.12.2020 «Հայագիտությունը Մոնղոլիայում» միջազգային 
գիտաժողովը նվիրված էր հայագիտության ոլորտում 
հայ-մոնղոլական կապերի զարգացմանը 
Գիտաժողովին առցանց մասնակցել են Մոնղոլիայի 
ազգային համալսարանի պրոֆեսոր Դաշդոնդոգ 
Բայարասխանը և Քեմբրիջի համալսարանի 
պրոֆեսոր Քեթրին Հոթքսոնը։ 

16 «Բրյուսովյան 
ընթերցումներ-2020» 
աշխատաժողով 

14.12.2020 «Բրյուսովյան ընթերցումներ-2020» աշխատաժողով
նվիրված էր ԲՊՀ-ի հիմնադրման 85-ամյակին և 
Վալերի Բրյուսովի ծննդյան 147-ամյակին:  
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Հավելված 3.5 

Բարձրաստիճան հյուրերի այցերը ԲՊՀ (2020 թ.) 

1. ԲՊՀ. Ուրուգվայի հյուպատոսի կինը՝ Անա Պաուլա Գարսիա Սելիս 
2. Հայաստանում Մեքսիկայի պատվավոր հյուպատոս Ն.Գ.Նիկոլայ Կոստանդյան  
3. Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանորդ Ալեքսեյ Սինեգուբով  
4. Երևանում գիտության և մշակույթի ռուսական կենտրոնի տնօրեն Սերգեյ Ռիբինսկին 
5. Իսրայելի Պետությունում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Սմբատյան 
6.  Իսրայելի Պետությունում ՀՀ պատվավոր հյուպատոս Աշոտ Շախմուրադյան 
7. Հայաստանի հրեական համայնքի նախագահ Ռիմա Վարժապետյան  
8. Հրեական համայնքի «Մագեն Դավիդ» թերթի խմբագիր Ադա Լիվշից  
9. ՀՀ-ում Արգենտինայի Հանրապետության դեսպանության Գործերի ժամանկավոր 

հավատարմատար Լաուրա Բեատրիզ Ֆրակասսա 
10. Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության 

դեսպանության մշակույթի խորհրդական Սեյյեդ Մոհամմադ Ռեզա Հեյդարի 
 

Հավելված 3.6  

2020 թ. Կոնֆուցիոսի ինստիտուտի կողմից անցկացված միջոցառումներ 
 

1. Մայիսի 27-ին և 30-ին առցանց անցկացվել են ամենամյա չինարենի գրավոր և բանավոր 
միջազգային քննություններ (HSK և HSKK), որոնց մասնակցել են 94 անձ: 

2. Մայիսի 16-ին «ԶՈՒՄ» հարթակով անցկացվել է «Չինարեն լեզվի կամուրջ» մրցույթը, որն 
անցկացվում էր 7-րդ անգամ ուսանողների և 5-րդ անգամ՝ դպրոցականների շրջանում: 
Մրցույթն անց է կացվել ՀՀ ՉԺՀ դեսպանության հովանու ներքո: 

3. Մայիսից հուլիս ամիսները ընկած ժամանակահատվածում չինարեն են թարգմանվել և 
ձայնագրվել Հովհաննես Թումանյանի 13 հեքիաթներ, որոնք զետեղվել են «Չինաստանն 
Այսօր» կայքում www.chinatodaymag.newsilkroad.am  և ֆեյսբուքյան հարթակում: 

4. Հունիսի 10-ին «ԶՈՒՄ» հարթակով անց է կացվել թղթերի կտրտման վարպետաց դաս: 
5. Հուլիսի 27-ին «ԶՈՒՄ» հարթակով Դալիանի օտար լեզուրների համալսարանի հետ 

համատեղ անց է կացվել չինարենի տեղացի ուսուցիչների վերապատրաստման 5-օրյա 
ծրագիր, որին մասնակցել են շուրջ 15 տեղացի մասնագետներ: 

6.  Սեպտեմբերի 1-ին  «ԶՈՒՄ» հարթակով անց է կացվել թղթից առարկաներ պատրաստելու 
ձեռագործ արվեստի վարպետաց դաս: 

7. Դեկտեմբերի 1-ին ամփոփվել են «Ես և իմ հայրենիքը» չինարենով շարադրությունների 
մրցույթի արդյունքները, որին ներկայացվել է շուրջ 40 շարադրություն: 

8. Տարվա ընթացքում Կոնֆուցիուսի ինստիտուտն իրականացրել է խորհրդատվություններ 
Չինաստանում ԿԻ կրթաթոշակային ծրագրերով ուսանելու վերաբերյալ, կազմակերպել է 
հանդիպումներ ունկնդիրների հետ՝ խթանելու չինարենի և չինական մշակույթի 
զարգացումը Հայաստանում:  

9. 2020 թ.-ին Կոնֆուցիուսի ինստիտուտի կրթաթոշակին է արժանացել 25 մասնակից: 

 



IV. ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 

Հավելված 4.1  

ԲՊՀ Որակի ապահովման կենտրոնի աշխատակազմի մասնագիտական զարգացմանն ուղղված միջոցառումների ցանկ  
(2020 թ. հունվար - դեկտեմբեր)  

 

N Միջոցառման
ամսաթիվ 

Միջոցառման 
տեսակ 

Համագործակցող/
կազմակերպող կառույց Միջոցառման թեմա/ծրագիր Միջոցառման

անցակացման վայր  
Միջոցառման 
մասնակիցներ 

1. հունվարի 24 ամփոփիչ ժողով «Հայաստանի մանուկներ» 
հայկական հիմնադրամ 

(COAF) 

«Կրթություն բոլորի համար» ծրագիր Լոռի, ՀՀ Ռոբերտ Խաչատրյան 
Անի Շահինյան 

2. 2019 թ. 
դեկտեմբերի 19 
- 2020 թ. 
փետրվարի 19,  

դասընթաց Armenian Code Academy 
(ACA) կազմակերպություն 

«Quality Assurance fundamentals» թեմայով
երկամսյա դասընթաց 

Երևան, ՀՀ Մարիամ Մակարյան  

3. հունվարի 14 փորձագիտական 
այց 

Մասնագիտական
կրթության որակի 

ապահովման կենտրոն 
հիմնադրամ (ՈԱԱԿ) 

Ստեփանավանի պրոֆեսոր Ա. 
Քալանթարյանի անվան պետական 
գյուղատնտեսական քոլեջի 
ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 
փորձագիտական այց 

Ստեփանավան, ՀՀ Անի Շահինյան  

4. հունվարի 18, 25
 

վերապատրաստում «Grow Edutainment» 
հասարակական 

կազմակերպություն 

«Առաջնորդների քարտեզ» ծրագիր
 

Երևան, ՀՀ Ռոբերտ Խաչատրյան 
Անի Շահինյան 
Ալինա Գրիգորյան  
Մարիամ Մակարյան  

5. հունիսի 11 վեբինար Գերմանական
տնտեսական միավորում 

(Deutscher 
Wirtschaftsverband-DWV 

Armenien) 

«Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը
համավարակի ժամանակ և հետո» 
վեբինար (վեբինարավար` Cascade People 
& Business ընկերության հիմնադիր, 
գլխավոր տնօրեն և Հայաստանի ՄՌ 
Ասոցիացիայի հիմնադիր և նախագահ 
Արփի Կարապետյան) 

Zoom էլ. հարթակ Անի Շահինյան  

6. հունիսի 4 - 
սեպտեմբերի 3 
 
Վեբինար 1. 

վեբինար  
 

Կրթության կառավարման
և պլանավորման ամբիոն, 
«SMART» ձեռներեցության 

կենտրոն, Կարիերայի 

«Smart Talks» ծրագիր՝ 
1. «Ֆոնդհայթայթում» վեբինար 
(վեբինարավար՝ թիմի ղեկավար, 
նախագծի կառավարիչ Ա. Սիմոնյան) 

Zoom էլ. հարթակ Ռոբերտ Խաչատրյան 
Անի Շահինյան 
Ալինա Գրիգորյան  
Մարիամ Մակարյան  
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սեպտեմբերի 3
  
Վեբինար 2. 
օգոստոսի 3-12 
 
Վեբինար 3. 
հուլիսի 30 
 
Վեբինար 4. 
հուլիսի 24 
 
Վեբինար 5. 
հուլիսի 16 
 
Վեբինար 6. 
հուլիսի 9 
 
Վեբինար 7. 
հուլիսի 2  
 
Վեբինար 8. 
հունիսի 25 
 
Վեբինար 9. 
հունիսի 24 
 
Վեբինար 10. 
հունիսի 4 
 
Վեբինար 11. 
սեպտեմբերի 24
 
 
 

կենտրոն 2. «Synergy Days - ՏՀՏ ոլորտի
հմտություններ» վեբինար 
(վեբինարավարներ՝ Synergy International» 
կազմակերպության պրոդուկտների 
ղեկավար Հ. Թոռչյան, պրոդուկտների 
ավագ ղեկավարներ Տ. Խաչատրյան, Գ. 
Աղայանց և Խ. Բադեյան, նախագծի 
ավագ ղեկավար Լ. Գասպարյան, QA 
ինժեներ Հ. Բալեյան, տեխնիկական 
գրագիր Կ. Մխոյան) 
3. «Սթարթափի նախաձեռնում 
Covid 19-ի պայմաններում» վեբինար 
(վեբինարավար՝ Բրուքլինի հայ համայնքի 
ղեկավար Տ. Սահակյան) 
4. «Առաջնորդությունը 
ժամանակակից աշխարհում» վեբինար 
(վեբինարավար՝ Grow Edutainment 
ընկերության համահիմնադիր և տնօրեն 
Ա. Մանուչարյան) 
5. «Հանդիպի՛ր- Meet Cédric 
Waldburger» վեբինար (վեբինարավար՝ 
շվեյցարիացի ներդրող Ս. Վոլդբուրգեր) 
6. «Գաղափարից՝ ֆինանսավորում» 
վեբինար (վեբինարավար՝ Եվրասիա 
համագործակցություն հիմնադրամի 
նախագծի ղեկավար Լ. Արզոյան) 
7. «Որակի ապահովումը (QA) 
որպես մասնագիտություն» վեբինար 
(վեբինարավար՝ Double Coconut 
կազմակերպության որակի ապահովման 
ավագ մասնագետ Հ. Մխիթարյան) 
8. «Տեղեկատվական  
տեխնոլոգիաները և մտավոր 
սեփականությունը. իրավական 
խնդիրներ և պաշտպանություն» վեբինար 
(վեբինարավարներ` «Ի Էլ Էլ 
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Գործընկերություն» իրավաբանական
գրասենյակի գլխավոր տնօրեն Գ. 
Գևորգյան, JUSTUS իրավաբանական 
ընկերության գործընկեր, 
իրավախորհրդատու (IIT Chicago-Kent 
College of Law) Մ. Էլիբեկյան) 
9. «Covid 19 և մարտահրավերները 
ձեռնարկություններում» վեբինար 
(վեբինարավար` ՀՀ Կենտրոնական 
բանկի ֆինանսական համակարգի 
կայունության և զարգացման վարչության 
աշխատակից, Հարվարդի համալսարանի 
վերլուծաբան, գիտաշխատող, տ․գ․թ, 
դոցենտ Ք.Այվազյան) 
10. «Թիմի մոտիվացիան և 
արդյունավետությունը» վեբինար 
(վեբինարավար` RenderForest 
կազմակերպության ՄՌ մասնագետ` Վ. 
Գումրույան) 
11. «ՄՌԿ գործնական խնդիրները 
ՏՀՏ ոլորտի կազմակերպություններում» 
(վեբինարավար՝ Synergy Armenia 
ընկերությունում HR մենեջեր Աննա 
Կոնջորյան) 

7. օգոստոս 20 -
սեպտեմբերի 2 
 
Մոդուլ 1. 
օգոստոսի 20-21 
 
Մոդուլ 2. 
օգոստոսի 24-25
 

Մոդուլ 3. 
օգոստոսի 27-28
 
Մոդուլ 4. 

դասախոսություն 
(առցանց) 

ԲՊՀ «SMART CAFFE» 
ձեռներեցության կենտրոն 

և Կարիերայի կենտրոն 

«ՍՄԱՐԹ» ձեռներեցության ամառային
դպրոցի ծրագրի մոդուլներ՝ 
Մոդուլ 1. Ի՞նչ է նորարարությունը, 
գաղափարների գեներացում, 
նվազագույն կենսունակ պրոդուկտ (MVP), 
շուկայի վերլուծություն և մոտեցումներ 
(մասնակից) 
Մոդուլ 2. Սթարթափերի 
ֆինանսավորում, բիզնես մոդելների 
մշակում, մարքեթինգ և բրենդինգ, 
մտավոր սեփականության իրավունքներ 
և իրավական հիմքեր (մասնակից) 

Zoom էլ. հարթակ Ռոբերտ Խաչատրյան 
Անի Շահինյան 
Ալինա Գրիգորյան  
Մարիամ Մակարյան  
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օգոստոսի 31-
սեպտեմբերի 1 

Մոդուլ 3. Հաղորդակցություն և
կոնֆլիկտների կառավարում, 
Խնդիրների ստեղծարար լուծումներ, 
Ժամանակի կառավարում և 
պլանավորում, Ռիսկերի կառավարում 
(վերապատրաստող) 
Մոդուլ 4. ԵՄ հնարավորություններ, 
ծրագրեր, ֆոնդեր, 
նախաձեռնություններ և առկա 
ռեսուրսներ, ընթացիկ ծրագրեր 
հնարավոր շահառուների համար. 
ինչպե՞ս դիմել ծրագրերին, օժանդակ 
ծառայություններ, տեղական 
ռեսուրսներ (մասնակից) 

8. հուլիսի 4 վեբինար «EduArmenia» 
կազմակերպություն 

«21-րդ դարի կրթական
մարտահրավերները» 

ZOOM էլ. հարթակ Անի Շահինյան  

9. հուլիսի 20-24
 

միջբուհական 
դասընթաց 
(առցանց) 

Մոլդովայի պետական
համալսարան 

«Understanding of the Main Issues of EU 
Policies Related to Education-Research-
Innovation», Եվրամիության Էրազմուս+ 
Ժան-Մոնե ծրագիր (EU Erasmus+ Jean 
Monnet) 

Երևան, ՀՀ Ռոբերտ Խաչատրյան  

10. օգոստոսի 26, 
սեպտեմբերի 3, 7

վերապատրաստում 
/(առցանց) 

Մասնագիտական
կրթության որակի 

ապահովման կենտրոն 
հիմնադրամ (ՈԱԱԿ) 

Փորձագետների հավաքագրման
նպատակով կազմակերպված եռօրյա 
վերապատրաստում 

Երևան, ՀՀ Անի Շահինյան  



 


