
«Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2019-2020 ուսումնական 

տարվա ուսանողների կիսամյակային վերջնական գնահատումը հեռավար (այդ թվում՝ 

առցանց) ձևով կազմակերպելու և անցկացնելու վերաբերյալ ուսանողներին տրվող 

տեղեկատվություն  

 

1. Ելնելով նոր կորոնավիրուսի հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությունում 

ստեղծված արտակարգ դրությունից՝ ուսանողների գիտելիքների, կարողությունների 

և հմտությունների 2019-2020 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի վերջնական 

ստուգման և գնահատման (այսուհետ՝ քննության) կազմակերպման, անցկացման և 

գնահատման գործընթացը «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» 

հիմնադրամի (այսուհետ՝ ԲՊՀ) կողմից ամբողջությամբ կիրականացվեն առցանց՝ 

ZOOM հարթակի միջոցով: 

2. Քննաշրջանի մեկնարկից առնվազն 5 օր առաջ ԲՊՀ-ն իր պաշտոնական կայքում 

(https://brusov.am/) կհրապարակի 2019-2020 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի 

դասընթացների քննությունների ժամանակացույցը։ Լրացուցիչ, յուրաքանչյուր 

ամբիոն և գիտաուսումնական կենտրոն (այսուհետ՝ ԳՈՒԿ) կտրամադրի 

քննությունների ժամանակացույցը իր դասախոսներին, իսկ յուրաքանչյուր դասախոս 

քննության օրը և ժամը կհայտնի իր ուսանողներին:  

3. Ժամանակացույցի հետ միասին ուսանողներին կտրամադրվեն նաև 

համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և 

հեռախոսահամարը՝ ֆակուլտետի դեկանատի հետ կապ հաստատելու և քննության 

հետ կապված կամ դրա ընթացքում առաջացած խնդիրների մասին տեղեկացնելու 

նպատակով: 

4. Քննական հարցաշարերում կներառվեն. 

1) 10-ից 12 ոչ մեծածավալ նյութ պարունակող հարց առանցքային թեմաներից՝ ոչ 

մասնագիտական տեսական դասընթացների համար,  

2) մինչև 20 հարց՝ մասնագիտական տեսական դասընթացների համար: 

5. Գործնական դասընթացների համար հարցաշարեր չեն կազմվելու: Դրանց 

գնահատումը կանցկացվի ժամանակացույցով հաստատված քննության օրը՝ 

գործնական առաջադրանքների կատարման միջոցով։  

6. «Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակներ» և 

«Բնագիտության և էկոլոգիական կրթության հիմունքներ» դասընթացներից 

ուսանողները 2019-2020 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակում քննություն չեն 

հանձնի. այս դասընթացներից ուսանողներն առանց քննություն հանձնելու 

կգնահատվեն «ստուգված»՝ իրենց համապատասխան կրեդիտներով: 

7. Յուրաքանչյուր քննությունից առնվազն 10 օր առաջ դասախոսը իր խմբի կամ խմբերի 

ուսանողների էլեկտրոնային փոստի հասցեներին կուղարկի հաստատված քննական 



հարցաշարերը և գործնական առաջադրանքները։ Ուսանողները պատասխան 

գրությամբ պետք է հաստատեն դրանց ստացումը։  

8. Քննությունից 1 օր առաջ դասախոսը իր խմբ(եր)ի ուսանողների էլեկտրոնային 

փոստի հասցեներին կուղարկի ZOOM հավելվածի էլեկտրոնային հարթակ մուտք 

գործելու համար անհրաժեշտ հղումը և գաղտնաբառը՝ քննության 

տեսակոնֆերանսին միանալու համար:  

9. Տեսական դասընթացների բանավոր քննության ժամանակ ուսանողին կտրվի 

հարցաշարից 2 հարց, իսկ ուսանողի կողմից ռեֆերատ կամ ինքնուրույն աշխատանք 

նախապես հանձնած լինելու դեպքում՝ 1 հարց (դասախոսի ընտրությամբ, սակայն, 

որը չպետք է կրկնի ռեֆերատի կամ ինքնուրույն աշխատանքի նյութը)։ 

10. Գրավոր առաջադրանքներով ստուգվող գործնական դասընթացների քննությունից 

առնվազն 3 օր առաջ ուսանողը դասախոսի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պետք է 

ուղարկի հանձնարարված գրավոր առաջադրանքը։ Քննության ժամանակ 

դասախոսն այդ առաջադրանքները կքննարկի ուսանողների հետ:  

11. Բանավոր առաջադրանքներով ստուգվող գործնական դասընթացների քննության 

ժամանակ ուսանողները կստանան գործնական առաջադրանք, որի ձևաչափը 

դասախոսը պետք է տրամադրի ուսանողներին քննությունից առնվազն 10 օր առաջ: 

12.  Գրավոր և բանավոր առաջադրանքներով ստուգվող գործնական դասընթացներից 

ուսանողի գնահատականը դասախոսը կնշանակի քննության օրը: Դասախոսը 

կարող է ուսանողի գնահատականը նշանակել՝ կիսամյակի ընթացիկ 

պատասխանների հաշվառմամբ։ 

13. Կուրսային աշխատանքների վերջնական տարբերակները դրանց ամփոփումից 

առնվազն 7 օր առաջ ուսանողները պետք է ուղարկեն իրենց ղեկավարների 

էլեկտրոնային փոստի հասցեին։ Ղեկավարը պատասխան գրությամբ կհաստատի 

կուրսային աշխատանքի ստացումը։  

14. Ժամանակացույցով նշանակված կուրսային աշխատանքների ամփոփման և 

գնահատման օրը ղեկավարը կարող է կազմակերպել աշխատանքի քննարկում՝ 

ուսանողին տալով հարցեր կատարված աշխատանքի շուրջ: Կուրսային 

աշխատանքը կգնահատվի կատարված աշխատանքի որակի հաշվառմամբ: 

Նշանակված գնահատականը կմեկնաբանվի դասախոսի կողմից՝ նշելով 

աշխատանքի դրական և բացասական կողմերը։  

15. Յուրաքանչյուր ուսանող իր քննության ամբողջ ընթացքում պետք է ապահովի 

տեսակապը (live video) և ձայնային կապը (audio), ըստ անհրաժեշտության՝ նաև իր 

աշխատանքային սեղանի (desktop) տեսանելիությունը` շնորհանդեսի 

անհրաժեշտության դեպքում կիրառելով ZOOM հավելվածի համապատասխան 

գործիքները (share screen (տեսանելի դարձնել էկրանը), whiteboard (գրատախտակ) և 

այլն): 



16. Այն ուսանողները, որոնք ունեն առցանց քննությանը մասնակցելու խնդիրներ 

(օրինակ՝ համակարգչի, այլ սարքի կամ կապի բացակայություն, առողջական և այլն) 

քննությունից առվազն 3 օր առաջ պետք է այդ մասին տեղեկացնեն 

համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատին: Դեկանատը կքննարկի ուսանողների 

խնդիրները և յուրաքանչյուրին կտեղեկացնի քննությունը լրացուցիչ կազմակերպելու 

ժամկետների կամ խնդրին այլ լուծում տալու մասին: 

17. Քննության ժամանակ յուրաքանչյուր ուսանողի կտրվի 10 րոպե ժամանակ՝ 

հարցաշարից իրեն տրված հարցերին պատասխանելու և ևս 5 րոպե՝ դասախոսի 

հարցադրումներին պատասխանելու համար: 

18. Քննության ժամանակ ուսանողի (իր պատասխանի ընթացքում) կապի և նրա 

առցանց ներկայության մինչև 5 րոպե ժամանակահատվածով ընդհատվելու դեպքում՝ 

վերամիանալուց հետո ուսանողը կշարունակի պատասխանել իր հարցին կամ 

դասախոսի հարցադրումներին:  

19. Քննության ժամանակ ուսանողի (իր պատասխանի ընթացքում) կապի և նրա 

առցանց ներկայության 5 րոպե և ավելի ժամանակահատվածով ընդհատվելու 

դեպքում, եթե ուսանողը կվերամիանա նույն օրը մինչև քննության ավարտը, ապա 

հարցաշարից նրա չպատասխանված հարցը դասախոսը պետք է փոխի հարցաշարի 

մեկ այլ հարցով: Մինչ ուսանողի վերամիանալը դասախոսը հրավիրում է 

պատասխանելու հաջորդ ուսանողին: 

20. Քննության ժամանակ ուսանողի (իր պատասխանի ընթացքում) կապի և նրա 

առցանց ներկայության 5 րոպե և ավելի ժամանակահատվածով ընդհատվելու 

դեպքում, եթե ուսանողը չի կարողանա վերամիանալ նույն օրը՝ մինչև քննության 

ավարտը, ապա նա պարտավոր է այդ օրը պատճառների մասին տեղեկացնել 

համապատասխան ֆակուլտետի դեկանին։ Դեկանատը քննության օրը կտեղափոխի 

մեկ այլ օր՝ ուսանողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկելով 

համապատասխան տեղեկատվությունը: Ուսանողը պատասխան գրությամբ պետք է 

հաստատի տեղեկության ստացումը։ Քննության օրը կարող է տեղափոխվել 1 

անգամից ոչ ավել: Եթե ուսանողին 2-րդ անգամ ևս չի հաջողվում վերացնել 

տեխնիկական թերությունները, ապա ուսանողը այդ քննությունը կհանձնի 

լուծարքային շրջանում։  

21. Դասախոսը քննության մեկնարկից մի քանի րոպե առաջ մուտք կգործի ZOOM 

հարթակ և քննության ընթացքում միացրած կպահի իր տեսակապը (live video): 

22. Քննության ժամանակ դասախոսի կապի մինչև 15 րոպե ժամանակահատվածով 

ընդհատվելու դեպքում՝ վերամիանալուց հետո նա կշարունակի լսել ուսանողի 

հարցի պատասխանը:  

23. Քննության ժամանակ դասախոսի կապի և նրա առցանց ներկայության 15 րոպե և 

ավելի ժամանակահատվածով ընդհատվելու դեպքում՝ ֆակուլտետի դեկանատը 



կմիանա տեսակոնֆերանսին և ուսանողներին կհայտնի քննության 

տեսակոնֆերանսը շարունակելու օրը և ժամը: Տեսակոնֆերանսի ընդհատումից 

առաջ ուսանողներին տրված և դեռևս չպատասխանած հարցաշարի հարցերը 

տեսակոնֆերանսը շարունակելիս կփոխարինվեն հարցաշարից այլ հարցերով: 

24. Յուրաքանչյուր ուսանողի քննության ավարտից հետո տեսակոնֆերասի ընթացքում 

դասախոսը կհնչեցնի ուսանողի քննության գնահատականը:  

25. Տվյալ դասընթացից ուսանողի կիսամյակային վերջնական գնահատականը 

ձևավորելիս ուսանողների հաճախումների բաղադրիչը (Բ1) գնահատվելու է 100 

միավորով, իսկ մյուս բաղադրիչները՝ տվյալ քննությունից ստացած 

գնահատականով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կիսամյակի ընթացքում 

ուսանողն ունի գնահատված գործնական աշխատանք (ռեֆերատ, ինքնուրույն 

աշխատանք, նախագիծ): Այդ դեպքում, տվյալ դասընթացից ուսանողի վերջնական 

գնահատականը ձևավորելիս գնահատված գործնական աշխատանքից 

գնահատականները հաշվի կառնվեն: 

26. Տվյալ դասընթացից ուսանողի կիսամյակային վերջնական գնահատականի 

հայտարարման օրը՝ սահմանված ժամանակացույցի համաձայն, դասախոսը 

կկազմակերպի հանդիպում ZOOM հարթակով՝ ուսանողներին հայտնելու տվյալ 

դասընթացից նրանց վերջնական գնահատականները, որից հետո դրանք կուղարկի 

նաև ուսանողների էլեկտրոնային փոստի հասցեներով: 

27. Քննության գնահատականն ուսանողը կարող է բողոքարկել քննության ավարտից 

հետո 3 ժամվա ընթացքում՝ ներկայացնելով գրավոր դիմում համապատասխան 

ֆակուլտետի դեկանի անունով՝ ուղարկելով այն դեկանատի էլեկտրոնային փոստի 

հասցեին: 

28. Ֆակուլտետի դեկանատը նույն օրվա ընթացքում ZOOM հարթակով կկազմակերպի 

նոր տեսակոնֆերանս՝ բողոքարկման նիստ անցկացնելու նպատակով, որի ժամը և 

մասնակցության հղումը կուղարկվի բողոքարկում ներկայացրած ուսանողին՝ նրա 

էլեկտրոնային փոստի հասցեով: Ուսանողը պատասխան գրությամբ պետք է 

հաստատի տեղեկատվության ստացումը։  

29. Բողոքարկման հանձնաժողովում ընդգրկվում են համապատասխան ֆակուլտետի 

դեկանը և ամբիոնի վարիչը կամ ԳՈՒԿ-ի ղեկավարը, ինչպես նաև 

համապատասխան դասընթացը վարող մեկ այլ դասախոս: 

30. Քննության գնահատականի բողոքարկման նիստի ընթացքում բողոքարկման 

հանձնաժողովի անդամների կողմից ուսանողին տրվում են լրացուցիչ հարցեր 

հաստատված հարցաշարից: 

31. Քննության գնահատականի բողոքարկման նիստի ավարտից հետո 

հանձնաժողովի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ կայացվում է 



հետևյալ որոշումներից որևէ մեկը. 

1) գնահատականը բարձրացնել, 

2) գնահատականը իջեցնել, 

3) գնահատականը թողնել անփոփոխ: 


