
 

1 2013 Ã. ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ  

    
    
    
    
    
    
    
    
    

ՎանաձորիՎանաձորիՎանաձորիՎանաձորի    ՀովհՀովհՀովհՀովհ. . . . ԹումանյանիԹումանյանիԹումանյանիԹումանյանի    անվանանվանանվանանվան    

պետականպետականպետականպետական    մանկավարժականմանկավարժականմանկավարժականմանկավարժական    ինստիտուտիինստիտուտիինստիտուտիինստիտուտի    

2013  2013  2013  2013  թվականիթվականիթվականիթվականի    տարեկանտարեկանտարեկանտարեկան    հաշվետվությունհաշվետվությունհաշվետվությունհաշվետվություն    

    

    

    

Ռեկտոր՝Ռեկտոր՝Ռեկտոր՝Ռեկտոր՝    

ԳուրգենԳուրգենԳուրգենԳուրգեն    ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԽԱՉԱՏՐՅԱՆԽԱՉԱՏՐՅԱՆԽԱՉԱՏՐՅԱՆ    

    

    
    
    
    

ՎանաձորՎանաձորՎանաձորՎանաձոր    ––––    2013 2013 2013 2013     



 

 
 

2013 Ã. ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ  2 
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ՆԵՐԱԾԱԿԱՆՆԵՐԱԾԱԿԱՆՆԵՐԱԾԱԿԱՆՆԵՐԱԾԱԿԱՆ                    ԽՈՍՔԽՈՍՔԽՈՍՔԽՈՍՔ    
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտը 2005 

թվականից ինտեգրվել է Բոլոնյան գործընթացի մեջ, անում է 
հնարավոր ամեն բան ԵԲԿՏ-ին միանալու ճանապարհին 
անհրաժեշտ քայլերը ժամանակին և անթերի կատարելու համար: 

Ինստիտուտի կրթական գործունեությունն ուղղված է 
փոփոխվող միջավայրին արագ հարմարվելու ընդունակություն, 

ճիշտ կառավարչական որոշումներ ընդունելու կարողություն, 
համակարգային կառավարման և ժամանակակից 
սարքավորումների օգտագործման հմտություններ ունեցող 
մասնագետի պատրաստմանը: 

Ինստիտուտի` մասնագետների պատրաստմանն ուղղված 

գործունեությունը նպաստում է ուսանողների ստեղծագործական, 
հոգևոր և ֆիզիկական հնարավորությունների զարգացմանը, 
բարոյականության, առողջ կենսակերպի ամուր հիմքերի 
ձևավորմանը, հասարակական-քաղաքական, տնտեսական, 
մշակութային կյանքին մասնակից լինելու պահանջմունքի 

բավարարմանը: 
Ձևավորվում է որակի և նորարարությունների կորպորատիվ 

մշակույթ, որի հիմնական նպատակը ուսուցման նկատմամբ նոր 
մոտեցումների օգտագործման փորձի տարածումն է:  

Ինստիտուտում ձևավորվել է անընդհատ զարգացող  

մրցակցային միջավայր: Նրա գործունեության կարևորագույն 
ուղղությունը շահառուների ակնկալիքների, սպասումների և 
պահանջարկի ուսումնասիրումը, գնահատումը և բավարարումն է:  

Կրթական գործընթացում այսօր առաջնահերթ է դարձել բոլոր 
շահառուների՝ ՀՀ Կառավարություն, ԿԳ նախարարություն, 

գործատու, ուսանող-ծնող, դասախոս, հասարակություն 
փոխհարաբերությունների զարգացումը, որի արդյունքում շահում է 
մեր նորանկախ պետությունը: Շահառուներից յուրաքանչյուրը 
կրթական համակարգից ակնկալում է որակյալ վերջնարդյունք՝ 
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մասնագետ՝ օժտված աշխատաշուկայում 

մասնագիտական կոմպետենցիաներով և մարդկային
հատկանիշներով: 

Որակի բարձրացման առումով մեր ուշադրության
կենտրոնում է ուսանողակենտրոն և գիտելիքահենք կրթությունը

 
ՆԵՐՔԻՆՆԵՐՔԻՆՆԵՐՔԻՆՆԵՐՔԻՆ    ԻՐԱՎԱԿԱՆԻՐԱՎԱԿԱՆԻՐԱՎԱԿԱՆԻՐԱՎԱԿԱՆ    ԴԱՇՏԴԱՇՏԴԱՇՏԴԱՇՏ    

Հաշվետու տարում Ինստիտուտի գիտական
ընդունվել և ռեկտորի կողմից հաստատվել են  թվով
կանոնակարգեր, ընթացակարգեր, հայեցակարգեր: 
լրամշակվել և հաստատվել են ներքին կարգապահական
կանոնները, գործավարության կարգը: 

Վերոնշյալ իրավական ակտերի գերակշռող
կարգավորում է  կրթական գործընթացը և ստորաբաժանումների
աշխատանքը: Որոշակի տեղ են գրավում
դաստիարակչական աշխատանքները կարգավորող նորմատիվային
ակտերը: 

 
 

Նկար 1. 2013 թ. գիտական խորհրդում ընդունված 
նորմատիվային ակտերի տոկոսային հարաբերակցությունը
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պահանջվող 

մարդկային բարձր 

ուշադրության 
կրթությունը: 

ական խորհրդում  
թվով 25 կարգեր, 

: Այդ թվում` 
կարգապահական 

գերակշռող մասը 
ստորաբաժանումների 
գրավում սոցիալ-

նորմատիվային 

 
իտական խորհրդում ընդունված 

ակտերի տոկոսային հարաբերակցությունը    



 

5 2013 Ã. ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ    
Կրթական գործընթացը կազմակերպվում է կրեդիտային 

հենքով կազմված և 2011-2012, 2012-2013 թվականներին ներառված 
ուսումնական պլաններով: Ներդրված է 40 կրթական ծրագիր, որից 
բակալավրի՝ 27, մագիստրոսի՝ 13:  

2013-2014 ուսումնական տարում ներդրվել է մագիստրոսի 
երեք նոր կրթական ծրագիր՝ «Ինֆորմատիկա», «Հանրային 
կառավարում», «Կրթության կառավարում»: Վերջինը 
փորձարարական ծրագիր է («Տեմպուս»-ի 530311-Tempus-1-2012-1 
AM-Tempus-JPCRC-2012-4000/001-001 դրամաշնորհային ծրագրի 
շրջանակներում):  Կրթական ծրագիրը կառուցված է 
վերջնարդյունքների վրա (եվրոպական մոտեցում): Նույն 
սկզբունքով վերակառուցվել և հավատարմագրման են 
նախապատրաստվել գործող 40 կրթական ծրագրերը:  

Ծրագրերի մի մասը ներկայացվել է արտաքին 
փորձագիտության, ստացվել է դրական կարծիք: Փորձագիտության 
են ենթարկվել նաև որոշ կրթական ծրագրերի առանձին 
բաղադրիչներ: Աշխատանքներ են տարվել շահառուների, այլ 
գործընկերների հետ: Հաշվետու ժամանակահատվածում 
կազմակերպվել են ֆոկուս խմբեր, կլոր սեղաններ, անցկացվել են 
հարցումներ. բոլոր միջոցառումները միտված են եղել կրթական 
ծրագրերի բարելավմանը: 

Կրթական ծրագրերի ներդրման գործընթացն ավելի հստակ և 
ճիշտ կազմակերպելու համար մշակվել  և քննարկման փուլում է 
«ՎՊՄԻ կրթական ծրագրերի հաստատման կարգը». վերջինս 
ամբողջացնում է նախապես մշակված և ներդրված «ՎՊՄԻ-ի 
կրթական ծրագրերը հավատարմագրման նախապատրաստելու 
առաջնահերթ գործողությունների ծրագիրը» և «Որակի 
ապահովման, ներկառուցված համակարգով մասնագիտական 
կրթական ծրագրերի մշակման և իրականացման մեթոդական 
երաշխավորականներ», «ՎՊՄԻ-ում թյունինգ-մեթոդաբանության 
համապատասխան նորարարական կրթական ծրագրերի մշակում և 
ներդրում»: 2013 թ. հաստատվել և ներդրվել է նաև 
«Մասնագիտական կրթական ծրագրի համար առաջավոր փորձի 
համեմատական վերլուծության (բենջմարքինգի) իրականացման 
քաղաքականությունը և ընթացակարգը»: 
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2013-2014  ուսումնական տարում, ելնելով տարածաշրջանում 
սոցիալական խնդիրների գրագետ լուծման անհրաժեշտությունից, 
ընդունելություն է կատարվել նաև «Սոցիալական աշխատանք» 
կրթական ծրագրով:  

Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացի 
նախապատրաստական փուլում վերանայվել են առարկաների 
ուսումնամեթոդական փաստաթղթերը, մշակվել և լրամշակվել են 
ավելի քան 600 ուսումնամեթոդական փաթեթներ: 

Փաթեթների վերամշակման ընթացքում կարևորվել է 
հատկապես դասընթացների ուսումնամեթոդական քարտերի կամ 
քարտեզների առկայությունը: Վերջիններս ուսանողների կողմից 
իրենց դասավանդվող դասընթացների վերահսկման միջոց են. 
ուսանողը դասընթացի ուսումնասիրությունն սկսելուց առաջ 
հստակ պատկերացում է ստանում ուսումնասիրվելիք նյութի, 
բաժինների, դասի կազմակերպման ձևերի, գործնական և 
ինքնուրույն աշխատանքների ծավալների մասին:  

Բարեփոխումների բաժնի կողմից ստեղծվել և հաստատման 
են ներկայացվել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքների 
կազմակերպման երաշխավորություններ (գործարար խաղ, էսսե, 
ռեֆերատ, մեթոդական ուղեցույց): 

Կատարվել է արտադրական պրակտիկաների ծրագրերի 
մոնիթորինգ, մշակվել է ծրագրի կառուցման մեթոդական 
ցուցումների փաթեթ: 

Պրակտիկայի բաժնի կողմից մշակվել և ամբիոններին է տրվել 
պրակտիկայի պատասխանատուների գործառույթների, ինչպես 
նաև պրակտիկանտի նոր փաթեթ: 

Բաժինը պրակտիկայի մեթոդիստների և մեթոդիկա 
դասավանդողների համար կազմակերպել է  սեմինարներ և մի քանի 
տասնյակ անհատական խորհրդատվություններ. վերջինները  
բաժնի կողմից համարվում են ավելի արդյունավետ: 

Ուսումնամեթոդական վարչությունը շարունակել է 
տեղեկատվական ժամանակակից տեխնոլոգիաները 
դասավանդման գործընթացում ներդնելու ուսուցման աշխատանքը. 
26 դասախոս պատրաստել և ներկայացրել է իր 
ցուցադրությունները: 



 

7 2013 Ã. ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ  

Տարբեր գործընթացների, ինչպես նաև ուսանողի գիտելիքի 
գնահատման հարցն ունի բարելավման կարիք: Այս ուղղությամբ 
կատարվել են քննարկումներ: Հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին 6 
դասախոսներ մասնակցել են Համաշխարհային բանկի կողմից 
գնահատման գործընթացների կազմակերպմանը նվիրված 
վերապատրաստման, իսկ դեկտեմբեր ամսին Ինստիտուտում 
կազմակերպվել է նմանատիպ ուսուցում աշխատակիցների համար: 

2013 թ. լրամշակվել են կրթական ծրագրերի տեղեկագրքերը. 
15 տեղեկագիրք տեղակայված է կայքում: Մինչև 2014 թ. հունվար 
ամիսը կայքում կտեղակայվեն բոլոր «տեղեկագրքերը Կրթական 
ծրագրեր-2014» խորագրով: 

Ապրիլ-մայիս ամիսներին անցկացվել է «Դասախոսը 
ուսանողի աչքերով» սոցիոլոգիական հարցում: Հարցաթերթիկ է 
մտցվել 76 անուն, «Առաջարկություններ» բաժնում բարձրացվել են 
բազմաթիվ խնդիրներ (հատուկ դասընթացների ներդրումից մինչև 
սանիտարահիգիենիկ): Առաջարկությունները քննարկվել են 
գիտխորհրդում, տրվել են համապատասխան 
հանձնարարականներ. առկա հարցերի բավարարման գործընթացը 
շարունակվում է:  

Կարևորվում է ուսանողների մասնակցությունը բուհի 
ակադեմիական և կառավարման գործընթացներին: Ինստիտուտի 
գործունեության կազմակերպման և գնահատման գործընթացում 
ուսումնառողների դերը մեծացնելու նպատակով ուսանողներն 
ընդգրկվել են տարբեր հանձնաժողովների կազմերում: 
Հարցումների միջոցով ուսումնասիրվել է Ինստիտուտի 
նյութատեխնիկական հագեցվածության, տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների կիրառության և ուսանողներին դրանց 
հասանելիության վերաբերյալ ուսանողների կարծիքը: 
Ուսանողական խորհրդի ակտիվի մասնակցությամբ կատարվել են 
բավականին երկարատև քննարկումներ դասաժամի տևողության 
փոփոխության վերաբերյալ, և, հաշվի առնելով Ինստիտուտի 
ուսանողների հարցումների արդյունքները, կայացվել է որոշում  
դասաժամի տևողության փոփոխության վերաբերյալ: Ավանդական 
դարձած «Դասախոսը ուսանողի աչքերով» սոցիոլոգիական 
հարցումը կատարվում է տարին երկու անգամ՝ քննաշրջանին 
հաջորդող մեկ ամսվա ընթացքում: Արդյունքները մշակվում են թե′ 
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դասախոսի, թե′ ամբիոնի և թե′ ֆակուլտետի վարկանշային 
գնահատման տեսանկյունից: Հարցման արդյունքները ներկայացվել 
են գիտխորհրդում, և ուսանողների դիտարկումներն ու  առկա 
թերությունները ուսումնասիրելու, վերացնելու համար 
համապատասխան ստորաբաժանումները ստացել 
հանձնարարականներ: 

ԸնդունելությունԸնդունելությունԸնդունելությունԸնդունելություն: : : : Նախորդ տարիներին արձանագրված 
վիճակը (քաղաքաբնակ և գյուղաբնակ, արական և իգական սեռ) 
գրեթե չի փոխվել, պահպանվել է նաև  դիմորդների   և բուհ 
ընդունվածների թվի նվազման միտումը: Առկա ուսուցման 
համակարգ ընդունված 387 ուսանողներից 339-ը (87,5%) Լոռու 
մարզի բնակիչներ են, մյուսները՝ Տավուշի (13 ուսանող), 
Արագածոտնի (4 ուսանող), Արմավիրի (1 ուսանող) մարզից, 3-ը՝ 
արտերկրից:  

 

 
Նկար 2. 2013 թ. առկա ուսուցման համակարգ ընդունված 

ուսանողների աշխարհագրությունը 

Մագիստրոսական կրթական ծրագրի ընդունելությունը 
հանգեցրել է գյուղաբնակների տեսակարար կշռի աճի. նախորդ 
տարվա 12,7%-ի փոխարեն այս տարի ընդունվածները կազմում են 
22,48%. 0,28%-ով ավելացել է նաև արական սեռի ուսանողների 
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թիվը: 2013 թ. (առկա և հեռակա ուսուցման համակարգեր) 
Ինստիտուտ է ընդունվել օտարերկրյա 7 քաղաքացի: 

2013 թ. ընդունելության ցուցանիշները որոշակիորեն 
փոփոխվել են՝ պահպանելով հավաքած միավորների ներքին շեմի 
նվազման միտումը (Հավելված 1): Բարձրացման միտում է նկատվել 
առկա ուսուցման անվճար համակարգի միայն «Կենսաբանություն», 
«Իրավագիտություն (մանկավարժություն)», «Թարգմանչական գործ՝ 
անգլերեն, հայերեն», «Լրագրություն» կրթական ծրագրերում, իսկ 
«Պատմություն» մասնագիտության շեմը պահպանվել է, վճարովի 
ուսուցման համակարգում բարձրացման միտում արձանագրվել է 21 
կրթական ծրագրերից 13-ում: 

Առկա ուսուցման համակարգի 460 դիմորդներից 370-ը 
(80,43%) եղել են իգական սեռի, ընդունվածների 83,72%-ն  է իգական 
սեռի (324). գրանցվել է 2,7% աճ: Մտահոգիչ է այն փաստը, որ 2013 թ. 
արական սեռի 90 դիմորդների մեջ Հայկական բանակում ծառայած 
երիտասարդ չի եղել, հետևաբար այդպիսին չկա նաև Ինստիտուտ 
ընդունված 63 դիմորդների մեջ: Սա նշանակում է, որ առաջին 
կուրսեցիների թիվը կնվազի, իսկ բանակից զորացրվածները որպես 
կանոն նախընտրում են սովորել հեռակա ուսուցման 
համակարգում: Նման իրավիճակը մտահոգիչ է: Ամենևին 
չստորադասելով հեռակա ուսուցումը՝ այնուամենայնիվ պետք է 
ասել, որ եզակի դեպքերում է, որ այդ համակարգի 
շրջանավարտները կրթությունը շարունակում են մագիստրոսի 
կրթական ծրագրերում, հետևաբար ապագա հետազոտողների մեջ 
ևս նրանց չենք կարող տեսնել: 

Մագիստրոսի կրթական ծրագրով 186 դիմորդ է եղել (13 
մասնագիտությունների գծով), ընդունվել են 146-ը, սակայն այսօր 
ուսումը շարունակում են 135-ը. 25 կցագրված մագիստրանտ այս 
կամ այն պատճառաբանությամբ դադարեցրել է  ուսումը: 

Մագիստրատուրայի 2013 թ. ընդունելության ժամանակ, 
ելնելով նախորդ տարիների առաջարկություններից, հանվեց 
ընդունելության շեմի համար սահմանված ՄՈԳ-ը, 
հնարավորություն տրվեց նաև հեռակա ուսուցման համակարգի 
ուսանողներին ուսումը շարունակելու երկրորդ աստիճանում, 
սակայն ընդունվածների ոչ բարձր թիվը հուշում է այս 
համակարգում սովորելու թույլ մոտիվացիայի մասին: 
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Համալսարանական որոշ մասնագիտություններ ավելի 
գրավիչ են, ուստի բակալավրի կրթական ծրագրի լավագույն 
շրջանավարտների մի մասը մեկնում է մայրաքաղաք՝ ուսումը 
շարունակելու ԵՊՀ, ԵՊՏՀ ավելի գրավիչ կրթական ծրագրերում: 
Ասվածի վկայությունը «Կառավարում» մասնագիտության 
շրջանավարտներն են: Չնայած 2013 թ. ընդունելություն կատարվեց 
նաև «Հանրային կառավարում» և «Կրթության կառավարում» 
մագիստրոսական ծրագրերով, այնուամենայնիվ այն չէր կարող 
փոխարինել  «Կառավարում» մասնագիտությանը, ուստի 
բակալավրի հիշյալ կրթական ծրագրով շրջանավարտներն այսօր 
կրթությունը շարունակում են մայրաքաղաքային 
համալսարաններում:  

ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության 
մասնագիտությունների նոր ցանկի հաստատումից հետո 
անհրաժեշտ է ներդնել մագիստրոսական կրթական նոր ծրագրեր: 
Մանկավարժականից համալսարանական կրթության անցումը 
կարող է ակնհայտ բարերար ազդեցություն թողնել ինչպես 
մագիստրոսական, այնպես էլ բակալավրական կրթության 
զարգացման վրա: Անշուշտ, անցումը պետք է կատարվի 
բովանդակային առումով և նախապատրաստական մեծ 
աշխատանքի արդյունքում: Կրթական ծրագրերը պետք է կազմվեն և 
ներդրվեն առաջին հերթին վերջնարդյունքների նկատառումով: 

 
Հիմնական ուսանողական համակազմ և շրջանավարտներՀիմնական ուսանողական համակազմ և շրջանավարտներՀիմնական ուսանողական համակազմ և շրջանավարտներՀիմնական ուսանողական համակազմ և շրջանավարտներ    
Առ 2013 թ. դեկտեմբերի 1-ը Ինստիտուտի ուսանողների 

համակազմի թվաքանակը եղել է 3097, որից 2793-ը` բակալավրի 
կրթական համակարգում, 304-ը՝ մագիստրոսի: 
Հարաբերակցությունը տոկոսներով դիտարկելիս պարզվում է, որ 
Ինստիտուտի ուսանողության համակազմում բակալավրի 
կրթական ծրագրերի սովորողների հաշվեկշիռը 90,2% է, 
մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողներինը՝ 9,8%: 

Առկա ուսուցման համակարգում սովորում է 1458, հեռակա 
ուսուցման համակարգում՝ 1639 ուսանող:  

Բակալավրի կրթական ծրագրերով առկա համակարգում 
սովորում է 1188 (43%), իսկ հեռակա համակարգում՝ 1605 (57%) 
ուսանող:  
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Նկար 3. Ուսանողական համակազմ 

Առկա և հեռակա համակարգերում 
հարաբերակցությունն այսպիսին է՝ առկա 47%, հեռակա

Նկար 4. Ուսանողական համակազմ 
 
Արդեն մի քանի տարի է` մտահոգիչ է կենսաբանաքիմիական

և ֆիզիկամաթեմատիկական կրթական ծրագրերը նախընտրողների
թվի տարեցտարի նվազումը: Ֆակուլտետներում 
ուսանողների համակազմի հարաբերակցության փոփոխություն

Վերջին երկու տարում նվազել է նաև բանասիրական
կրթական ծրագրերը նախընտրողների թիվը: Պատճառների
խորքային վերլուծությունը դառնում է խիստ հրատապ
ուղղությամբ տարբեր մակարդակներում և 
քննարկումներ են անցկացվում: 

Բավարարվել միայն ընդունելության քննությունների
պակասեցմամբ` չի կարելի: Հիմնավորապես 
ուսումնասիրել հանրակրթությունը, ուղղորդվել
մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի 
հայեցակարգով»: 

ՊրակտիկաՊրակտիկաՊրակտիկաՊրակտիկայիյիյիյի    կազմակերպումկազմակերպումկազմակերպումկազմակերպում:::: Արտադրական
մասնագիտությունների համար` նաև ուսումնական

11 

սովորողների 
հեռակա 53%: 

 

կենսաբանաքիմիական 
նախընտրողների 
 նկատվում է 

փոփոխություն: 
բանասիրական 
Պատճառների 

հրատապ, և այդ 
 տարաբնույթ 

քննությունների թվի 
 պետք է  

ուղղորդվել «ՀՀ 
 զարգացման 

Արտադրական (որոշ 
ուսումնական) 



 

 
 

2013 Ã. ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ  12 

պրակտիկաները կրթական ծրագրերի պարտադիր բաղադրիչներ 
են: 

Պրակտիկան է բացահայտում  տված կրթության և 
հանրակրթության պահանջների համադրելիությունը, բացերը, 
ուսանողների հմտությունների և կարողությունների մակարդակը, 
տեսական գիտելիքի կիրառելիության աստիճանը: Վերջին 
տարիներին պրակտիկան կենտրոնացվել է հատկապես 
Վանաձորում և կրթական կենտրոններում. պատճառը դեռևս 
անհատական պրակտիկայի վերահսկման, մեթոդական օգնության 
կազմակերպման գործիքների անկատարությունն է և ֆինանսական 
միջոցների խնայողական ռեժիմը: 

    2013 թ. հունվար-հունիս ամիսներին պրակտիկա է 
կազմակերպվել 26 կրթական ծրագրերի գծով, որից 19-ը՝ 
մանկավարժական կրթության: 

822 ուսանողներից Վանաձորում պրակտիկա է անցկացրել 
724 ուսանող, անհատական պրակտիկա անցկացնելու 
թույլտվություն է ստացել 63 ուսանող:  

2013 թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին պրակտիկա է 
կազմակերպվել թվով 17 մանկավարժական և 6 համալսարանական 
կրթական ծրագրերով: 686 ուսանողների պրակտիկան 
կազմակերպվել է Վանաձորում, 48-ինը (անհատական)՝ 
տարածաշրջանում: Պայմանագրեր են կնքվել  27 
հաստատությունների հետ (Հավելված 2):  

Պրակտիկայի դրվածքը դեռևս լուրջ վերափոխման կարիք 
ունի: Առաջիկայում նախատեսվում է վերանայել բոլոր ծրագրային 
փաստաթղթերը, դասավանդման տեխնոլոգիաները, 
կազմակերպման ձևը (չորսշաբաթանոց, թե ողջ կիսամյակի 
ընթացքում տարածված): 

Բարելավման կարիք ունեն նաև մագիստրոսական կրթական 
ծրագրերի մանկավարժական և գիտահետազոտական 
պրակտիկաները: Թողարկող ամբիոններն առայսօր խնդիրներն 
ամբողջությամբ չեն բխեցնում վերջնարդյունքից, իսկ 
գիտահետազոտական պրակտիկայի արդյունավետության վրա 
ազդում է նաև մագիստրոսական թեզերի՝ ամբիոնների գիտական 
թեմաների հետ թույլ փոխհամակցումը: 
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Մարզի (որոշ մասնագիտությունների առումով` 
հանրապետական) կտրվածքով պրակտիկայի ավելի մեծ բազա 
ունենալը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ. ուսանողը 
հնարավորություն կունենա հարաբերվելու ավելի մեծ թվով   
կազմակերպությունների, հաստատությունների հետ, մինչդեռ 
նշված առումներով Վանաձորի  հնարավորությունները մեծ չեն: 

ՈւսանողներիՈւսանողներիՈւսանողներիՈւսանողների    շարժունությունշարժունությունշարժունությունշարժունություն:::: ERASMUS MUNDUS ծրագրի 
IANUS և EMINENCE նախագծերում, որի շրջանակներում 12 
ուսանող մեկնել են եվրոպական տարբեր բուհեր (Լեհաստան, 
Ռումինիա, Ֆրանսիա, Նիդերլանդներ և այլն): Նախագծերը 
շարունակվելու են չորս տարի:  

Դարմշտադտի կիրառական գիտությունների համալսարանի 
հետ կնքած պայմանագրի շրջանակներում երկու ամիս ժամկետով 
Ինստիտուտի երեք ուսանող մեկնել են Գերմանիա: 

ԿրթությանԿրթությանԿրթությանԿրթության    որակիորակիորակիորակի    ապահովումապահովումապահովումապահովում::::    Հաշվետու 
ժամանակաշրջանում կրթության որակի ապահովման 
աշխատանքները հիմնականում իրականացվել են հետևյալ 
ուղղություններով. 

1. Աջակցել որակի ապահովման   կառավարման համակարգի 
ներդրման և կատարելագործման գործընթացին: 

2. Կատարել ներքին աուդիտ, որի արդյունքների     հիման վրա 
կազմակերպել և վերահսկել Ինստիտուտի        
կառուցվածքային ստորաբաժանումներում որակի 
ապահովման համակարգի ներդրումը։ 
Ներքին     աուդիտի   նպատակն էր ուսումնասիրել 
ամբիոնների գործունեությունը, բացահայտել   հնարավոր 
ռիսկերը և նվազեցնել կրթության որակի ապահովման 
ոլորտում ռիսկային գործոնների ազդեցությունը: 
Աուդիտի արդյունքները մանրամասնորեն քննարկվել են 
ամբիոններում, գիտխորհրդում, ներկայացվել է ամփոփ 
հաշվետվություն: 

3. Ինստիտուտի կրթության ոլորտում որակի ապահովման 
քաղաքականություն իրականացնող ստորաբաժանումների 
ղեկավարներին ցուցաբերել անհրաժեշտ օգնություն՝ 
աշխատանքային գործընթացների համակարգման, դրանց 
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որակի չափանիշների և բնութագրերի որոշման, չափման 
մեթոդների և տեղեկատվության հավաքագրման հարցերում։  
Վերլուծության  և բացահայտված կարիքների հիման վրա 
առանձնացվել են մի շարք մեթոդներ, մշակվել են 
հարցաթերթիկներ տարբեր թիրախային խմբերի 
ուսումնասիրման համար:    

4. Ֆակուլտետների, ամբիոնների, պրոֆեսորադասախոսական 
կազմի  աշխատանքները պայմանավորել կրթության որակի 
մոնիթորինգի և որակի կառավարման համակարգի 
կատարելագործմանն ուղղված վարչական որոշումներով։  

5. Ձևավորել ինստիտուտի կրթության որակի ապահովման 
համակարգի արդյունավետության վերաբերյալ 
տեղեկատվության հավաքագրման և մշակման, կրթության 
որակի հարցերով վերլուծական-տեղեկատվական 
տվյալների բանկ։  

6. Զարգացնել համագործակցությունն այլ բուհերի որակի 
ապահովման կենտրոնների հետ, որը ենթադրում է փորձի 
փոխանակում, որակի ապահովման խնդիրների վերաբերյալ 
ուսումնամեթոդական և գործնական գիտաժողովներին 
մասնակցություն։ 
2013 թ. Ինստիտուտի 12 մասնագետ վերապատրաստվել են  
«Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման 
համակարգերի մշակում և բարելավում. կրթության որակ և 
համապատասխանություն» ծրագրով  կազմակերպված 
դասընթացներին:  
Անցկացվել է երկու աշխատաժողով տարբեր բուհերի որակի 
ապահովման մասնագետների մասնակցությամբ:  
Կազմակերպվել է Ինստիտուտի ինքնավերլուծության 
զեկույցի քննարկում Վանաձորի բուհերի 
ներկայացուցիչների մասնակցությամբ:  

7. Համակարգել Ինստիտուտի լիցենզավորման և 
հավատարմագրման հարցերի վերաբերյալ 
աշխատանքները, լիցենզիայի և հավատարմագրման 
վկայական ստանալու համար պատրաստել անհրաժեշտ 
մեթոդական և տեխնիկական նյութեր։ 
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8. Ինստիտուտի ղեկավարությանը ներկայացնել 
տեղեկատվություն` որակի կառավարման համակարգի 
ներդրման արդյունքների և կրթության որակի 
կատարելագործման առաջարկների վերաբերյալ։ 

Ինստիտուտում գործող կրթության որակի ապահովման 
կենտրոնի հետազոտություններն ուղղված են եղել ուսանողների,  
պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ  կազմերի,  
հետազոտությունների և զարգացման, ենթակառույցների և 
ռեսուրսների վերաբերյալ կարիքների վերհանմանը և այդ 
ոլորտների կայուն զարգացման նպատակով համապատասխան 
որակի ապահովման մեխանիզմների մշակմանը: 

Որակի ապահովման կենտրոնի իրականացրած 
հետազոտությունները ընդգրկել են հետևյալ ոլորտները. 

� Ինստիտուտի կերպար և գործունեություն, 
� ուսումնական գործընթաց, ուսումնական 

գործընթացի և հետազոտական  աշխատանքների 
փոխկապակցում, 

� դասախոսական կազմ, դասախոսների 
վարկանշավորում, 

� ուսանողների հոգեբանական 
հարմարվողականություն, բավարարվածություն, 

� գնահատման համակարգ, 
� տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և աջակցություն 

ուսանողներին, 
� Ինստիտուտի հասարակական 

պատասխանատվություն, 
� ուսանողների ներքին ակտիվություն, արտաքին 

կապեր: 
ՈԱ  մեխանիզմների կատարելագործման նպատակով 

Ինստիտուտը 2012-2013 թթ. իրականացրեց  «Որակի ապահովման 

ներքին համակարգի  ստեղծում  և ամրապնդում» դրամաշնորհային 
ծրագիրը,  որի շնորհիվ կենտրոնը համալրվեց տեխնիկական 
միջոցներով, վերապատրաստվեցին աշխատանքային խմբեր,  
աջակցություն ցուցաբերվեց տարբեր ստորաբաժանումներին` 
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գործառույթները որակի ապահովման սկզբունքների հիման վրա 

կառուցելու նպատակով:  

ՈւսանողականՈւսանողականՈւսանողականՈւսանողական    նպաստինպաստինպաստինպաստի    տրամադրումտրամադրումտրամադրումտրամադրում::::    Ուսման
փոխհատուցման գործընթացը (փոխատեղում) կազմակերպվել
առկա ուսուցման համակարգում ուսանողների 
հմտությունների և կարողությունների 
բազմագործոնային համակարգի կիրառմամբ: 
համակարգում սովորելու իրավունք են ստացել 
կրթական ծրագրով 2-4-րդ  և մագիստրոսական կրթական
2-րդ կուրսերի` թվով  162 ուսանողներ: Անվճար
իրավունքը պահպանել են  բակալավրի կրթական 
կուրսերի ուսանողների  48,1%-ը,   3-րդ  և  4-
ուսանողների համապատասխանաբար 82,4% և 85,7%-

 

Նկար 5. Անվճար սովորելու իրավունքը պահպանած 
ուսանողների տոկոսային հարաբերակցությունը` ըստ կուրսերի 

Ակնառու է բարձր կուրսեցիների ավելի լուրջ
վերաբերմունքը կրթության նկատմամբ: Բացի
Ինստիտուտում համակարգվել է ուսանողների համար
խորհրդատվության կազմակերպման, էլեկտրոնային
նյութերի տրամադրման գործընթացը:   Փոխատեղման
ձևավորված մրցակցային դաշտը նպաստում է կրթության
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գործառույթները որակի ապահովման սկզբունքների հիման վրա 

Ուսման վճարի լրիվ 
կազմակերպվել է 
 գիտելիքների, 

գնահատման 
: Անվճար 
 բակալավրի 

կրթական ծրագրով 
Անվճար սովորելու 

 ծրագրի 2-րդ 
-րդ կուրսերի 
-ը:  

 
ւ իրավունքը պահպանած 

ըստ կուրսերի  

լուրջ և սթափ 
Բացի դրանից` 
համար լրացուցիչ 

էլեկտրոնային կրթական 
Փոխատեղման հետևանքով 

կրթության որակի 
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բարձրացմանը՝ պայմանավորված մասնավորապես այդ դաշտում 
առկա թափանցիկությամբ: 

Մրցույթի արդյունքներով ուսուցման համակարգի  
փոխատեղման են ենթարկվել 42 ուսանող (անվճար համակարգից 
վճարովի համակարգ), որը կազմում է 25,9 %-ը:  

Պետությունն ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցում տրամադրում է օրենքով նախատեսված 
սոցիալական խմբերին՝ թվով 26 ուսանողների: 

 
Աղյուսակ 1. Պետության կողմից  ուսանողական նպաստի 

ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում ստացող ուսանողների 
թվաքանակը 

հ/հ Կարգավիճակը 

Ուսանողների թվաքանակը 
Բակալավրի 
կրթական 
աստիճան 
(առկա 

ուսուցման 
համակարգ) 

Բակալավրի 
կրթական 
աստիճան 
(հեռակա 
ուսուցման 
համակարգ) 

Մագիստրոսի 
կրթական 
աստիճան 
(առկա 

ուսուցման 
համակարգ) 

Ընդա-
մենը 

1. Զոհված զինծառայողի 
երեխա-ուսանող 

4 3 0 7 

2. 1-ին և 2-րդ կարգի 
հաշմանդամ- 
ուսանող 

0 8 2 10 

3. Ծնողական խնամքից 
զրկված երեխա-
ուսանող 

5 3 1 9 

Ընդամենը 9 14 3 26 

   

Պետության կողմից  ուսանողական նպաստի ձևով ուսման 
վճարի մասնակի փոխհատուցում են ստացել սոցիալապես 
անապահով և բարձր առաջադիմություն ունեցող (ՄՈԳ-ի 
հաշվառմամբ) թվով 73 ուսանողներ: 

Ինստիտուտի ֆինանսական միջոցների հաշվին առկա և 
հեռակա ուսուցման համակարգերի վճարովի չափաքանակի 
շրջանակներում սովորող ուսանողական համակազմի 10 տոկոսին, 
ուսանողի սոցիալական վիճակի և բարձր առաջադիմության 
հաշվառմամբ` մրցութային կարգով, հատկացվել  է ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցում: Ուսանողական նպաստների 
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համակարգում ընդգրկված սոցիալապես անապահով
ծնողազուրկ ուսանողների թիվը կազմել է 33.2 % (նախորդ տարվա 
27,3%-ի փոխարեն), իսկ գերազանց առաջադիմութ
ուսանողների թիվը՝ 8.5%: 

 Ինստիտուտի  համագործակցում է «Վիվա
կազմակերպության հետ, որի հովանավորության ներքո 
ստանում են ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում: 

Ինստիտուտ-ԱՄՔՈՐ (Հայաստան բարեգործական 
հասարակական կազմակերպություն, «Ուսանողների ուսման 
վճարների փոխհատուցման ծրագիր») համագործակցության 
արդյունքում  հաշվետու տարում ուսման վճարի մասնակի 
փոխհատուցում են ստացել   24 ուսանող: 

ԿրթաթոշակԿրթաթոշակԿրթաթոշակԿրթաթոշակ::::    2013 թ. գերազանց և լավ առաջադիմու
հասարակական ակտիվության, պատշաճ վարք դրսևորելու
կիսամյակի կտրվածքով կրթաթոշակ է տրվել 234 ուսանողի
38%-ը՝ գերազանցության: Հարկ է նշել, որ բարձրացել
ուսանողների առաջադիմությունը` համաձայն 
ծրագրերից ակնկալվող ուսումնառության արդյունքների

     

Նկար 6.  Կրթաթոշակ ստացող ուսանողների թվաքանակը
Բացի պետական կրթաթոշակից` 22 ուսանողի հատկացվել

Ինստիտուտի և այլ կազմակերպությունների կողմից
անվանական կրթաթոշակներ: Բակալավրի և 
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անապահով  և 
նախորդ տարվա 

առաջադիմությամբ 

ՎիվաՍելլ» ՄՏՍ 
որի հովանավորության ներքո 33 ուսանող 

Հայաստան բարեգործական 
Ուսանողների ուսման 

համագործակցության 
ուսման վճարի մասնակի 

առաջադիմության, 
դրսևորելու համար 

ուսանողի, որից 
բարձրացել է 
 կրթական 

ւնքների:    

 
թվաքանակը 
հատկացվել են 

կողմից սահմանված 
 մագիստրոսի 
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կրթական ծրագրերում սովորող ուսանողների համար սահմանված 
են տարբեր անվանական կրթաթոշակների անվանակարգեր1:   

ԱսպիրանտուրաԱսպիրանտուրաԱսպիրանտուրաԱսպիրանտուրա::::    2013 թ. Ինստիտուտում որակավորման ոչ 
մասնագիտական քննություններ է հանձնել Ինստիտուտի և ՀՀ այլ 
բուհերի 19 աշխատակից: Առաջին անգամ երեք ուսանող հանձնել է 

նաև մասնագիտական որակավորման քննություն «Ֆիզիկական 

քիմիա» առարկայից: Առաջիկայում ԲՈՀ-ի կողմից` 
մասնագիտական որակավորման քննություններ անցկացնելու և 
թեկնածուական ատենախոսության թեմաներ հաստատելու  
իրավունք կստանանք   նաև այլ մասնագիտությունների գծով: 

Ինստիտուտի 3 հայցորդ պաշտպանել է թեկնածուական 
ատենախոսություն. երկուսը` «Գերմանական լեզուներ», մեկը` 
«Հայոց լեզու»  մասնագիտությունից: 

Ասպիրանտական տեղերի բացակայության պայմաններում 
զարգացնում ենք հայցորդության ինստիտուտը: Այժմ ինստիտուտն 
ունի երկու հայցորդ «Ֆիզիկական քիմիա» և «Գերմանական 
լեզուներ» մասնագիտություններից: Նշված հայցորդների 
ատենախոսությունների հրապարակային պաշտպանությունը 
նախատեսվում է 2014 թվականին: 

 
ԿրթականԿրթականԿրթականԿրթական    բարեփոխումներբարեփոխումներբարեփոխումներբարեփոխումներ::::    Կրթական բարեփոխումների 

բնագավառի աշխատանքներն ուղղված են բոլոր 
մասնագիտությունների ECTS հենքով կրթական և առարկայական 
ծրագրերի մշակմանը, հաստատմանը,  գնահատմանը և   
ինքնավերլուծությանը, փորձաքննությանը, վերանայմանը և 
համակարգմանը: 

Կատարվել է բուհական համակարգի բարեփոխման և 
Բոլոնյան գործընթացի ներմուծման նորարարական նախագծերի 

                                            
1
 Բակալավրի կրթական ծրագիր՝ Հրանտ Մաթևոսյանի անվան,  Ժորա 

Հախինյանի անվան, Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական 
մանկավարժական ինստիտուտի, Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական 
մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտորի, Արհմիության, Քաղաքապետարանի 
ավագանու կողմից սահմանված անվանական կրթաթոշակներ: 

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր՝ Խաչատուր Աբովյանի, պրոֆ. Վարագ 
Առաքելյանի, Մովսես Խորենացու, Լևոն  Օրբելու,   Սերգեյ Մերգելյանի անվան 

«Երիտասարդ հետազոտող» անվանական կրթաթոշակներ: 
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մշակում և ներդրում: Այս գործունեության շրջանակներում 
վերամշակվել են «Առարկայական նկարագրերի մշակման 
ռազմավարություն»,  «Մասնագիտական կրթական ծրագրերի 
մշակման և ներդրման ռազմավարություն» փաստաթղթերը: 
Վերամշակման անհրաժեշտությունն առաջացել է ՈԱԱԿ-ի կողմից 
ներկայացված ինքնավերլուծության ձևաչափի կոնկրետ 
պահանջներից: Հատկապես շեշտադրվել են կրթական ծրագրերին 
ներկայացվող հետևյալ նորարարական պահանջները. 

� կոմպետենցիաների վրա հիմնված և ուսանողակենտրոն 
մոտեցում, 

� կրթության բազմամակարդակություն, 
� մասնագիտության կրթական ծրագրերի 

շարունակականություն և փոփոխականություն, 
� մասնագիտության կրթական ծրագրերի 

համապատասխանություն շուկայական պահանջներին և 
սոցիալական կարիքներին, 

� գիտության և կրթության նորարարությունների ինտեգրում, 
� կրթության որակի ապահովման նոր տեխնոլոգիաների 

ներդրում, 
� ժամանակակից տեղեկատվական-հաղորդակցական 

տեխնոլոգիաների ներդրում, 
� քաղաքացիական կրթության նոր ձևերի ներդրում:  
Բոլոր գործող և դեռևս մշակվող ծրագրերը 

նպատակաուղղված են՝  
� դեպի ուսանողը` որպես կրթական գործընթացի ակտիվ 

գործող կողմի, 
� դեպի գործատուն` ներկայիս աշխատաշուկայում 

պահանջարկ վայելող շրջանավարտի որակը որոշելու և 
ապագայի համար աշխատաշուկայի պատվերի և 
սոցիալական պահանջարկի կանխատեսման նպատակով, 

� դեպի վերջնական արդյունք, 
� դեպի կոմպետենցիաներ, որոնք անհրաժեշտ են 

շրջանավարտին աշխատաշուկայում մրցունակ լինելու 
համար: 
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Մշակվել է նաև «Բենչմարքինգի իրականացման 
ռազմավարություն»: Ներկա փուլում յուրացվում են 
ռազմավարության կիրառման տեխնոլոգիաները:  

Կարիերայի կենտրոնԿարիերայի կենտրոնԿարիերայի կենտրոնԿարիերայի կենտրոն:::: Ինստիտուտում գործում է կարիերայի 
կենտրոն, որը ստեղծվել է 2009 թվականին: Կենտրոնի 
գործառույթներից են բազմակողմանի կապերի ձևավորումը 
գործատու կազմակերպությունների, ինչպես նաև մեթոդական ու 
կազմակերպչական աշխատանքները ուսանողների և 
շրջանավարտների հետ:    

Կարիերայի կենտրոնը մշտական աշխատանքային կապ է 
պահպանել Վանաձորի զբաղվածության մարզային կենտրոնի հետ: 
Մասնակցում է մարզի գործատուների խորհրդի աշխատանքներին: 

Ինստիտուտի ուսանողները մայիս ամսին մասնակցել են 
Վանաձորի զբաղվածության մարզային կենտրոնի կազմակերպած 
«Աշխատանքի տոնավաճառի» կազմակերպչական 
աշխատանքներին, որի համար կենտրոնի կողմից ստացել են 
շնորհակալագրեր:  

Ընթացքի մեջ են Ինստիտուտի շրջանավարտների գործուն 
բազայի ստեղծման աշխատանքները, 2013-2014թթ. ուսումնական 
տարեվերջին   նախատեսվում են ավարտել 2009-2013 ուսումնական 
տարիների շրջանավարտների տվյալների բանկի ստեղծման 
աշխատանքները:  

2013 թ. նոյեմբերից սկսվել են համագործակցային 
աշխատանքներ GNC - ALFA Armenia  կազմակերպության հետ: 
Ներկայումս կազմակերպությունը հատուկ ծրագիր է ներառել   
Ինստիտուտի այն ուսանողներին, ովքեր հնարավորություն են 
ստացել հատուկ թրեյնինգ անցնել GNC - ALFA Armenia   
կազմակերպությունում, և արդյունքում լավագույնները 
աշխատանքի կանցնեն:  

Ընթացքի մեջ են նաև Լոռու մարզում Ինստիտուտի 
շրջանավարտների պահանջարկի ուսումնասիրության և 
վերլուծության աշխատանքները:    
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ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ    ՀԱՄԱԿԱԶՄ և ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄ և ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄ և ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄ և ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ    

2013-2014 ուսումնական տարվա ուսումնական բեռնվածքը 
կատարում է 285 դասախոս, որից պրոֆեսորի 
զբաղեցնում 11-ը (3,86%), դոցենտի` 98-ը (34,39%), ասիստենտի և 
դասախոսի` 176-ը (61,75%): 

Նկար 7. Դասախոսների թվաքանակը` ըստ պաշտոնների

Գիտական աստիճան և կոչում ունեն 163-ը (57,2%): 
գիտությունների դոկտորի աստիճան ունեն 14-ը, թեկնածուի
առանց գիտական աստիճանի դոցենտի կոչում` 17-ը: 

Նկար 8. Դասախոսների համակազմը` ըստ գիտական 
աստիճանի 
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ՀԱՄԱԿԱԶՄ և ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄ և ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄ և ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԶՄ և ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ուսումնական տարվա ուսումնական բեռնվածքը 
որից պրոֆեսորի պաշտոն է 

ասիստենտի և 

 
ըստ պաշտոնների 

(57,2%): Այդ թվում 
թեկնածուի` 132-ը, 

 
ըստ գիտական 



 

2013 Ã. ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ  

Համակազմի 285 դասախոսներից 205-ը (71,93%) 
հաստիքային անձնակազմից են: Նրանցից 75%-ն ունի գիտական 
աստիճան և/կամ կոչում: 

Ինստիտուտի դասախոսների 60,35%-ը կանայք են 
գիտական աստիճան և կոչում ունեն 78-ը (45,35%): 

Որոշակիորեն մեծացել է երիտասարդ դասախոսների թիվը
այսօր դասավանդողներից 35-ի տարիքը չի անցնում 
որում՝ գիտական աստիճան ունեն 6-ը` նախկին 4-
Միայն այս տարի աշխատանքի են հրավիրվել Ինստիտուտի
շրջանավարտներ: Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մինչև 
տարեկան դասախոսների թիվը հասել է 
տարեկաններինը`66-ի, 40-50 տարեկաններինը` 51
տարեկաններինը` 63-ի, 60-70 տարեկաններինը` 49-ի
տարիք ունեցողներինը` 21-ի:  

Նկար 9. Դասախոսների համակազմը` ըստ տարիքի

Վերջին տարիների ընդունելությունը, 
ուսանողներով կուրսերի ձևավորումն իրենց բացասական 
ազդեցությունն են թողել դասախոս/ուսանող հարաբերակցության 
վրա. այն այսօր 1:10,82 է: Նույն իրավիճակն է ներկայացն
ուսանող/ուսումնաօժանդակ կազմ հարաբերակցությունը
իսկ ուսանող/ոչ դասավանդող աշխատակից հարաբերակցությունը
20,83:1(նախկին 35,9:1 և 13,4:1 փոխարեն):  

23 

(71,93%) հիմնական 
ն ունի գիտական 

ը կանայք են (172), որից 

Որոշակիորեն մեծացել է երիտասարդ դասախոսների թիվը. 
ի տարիքը չի անցնում 30-ից, ընդ 

-ի փոխարեն: 
Ինստիտուտի 5 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մինչև 30 
տարեկան դասախոսների թիվը հասել է 35-ի, 30-40 

` 51-ի, 50-60 
ի, 70-ից բարձր 

 

ըստ տարիքի 

, փոքրաթիվ 
ուսանողներով կուրսերի ձևավորումն իրենց բացասական 

ուսանող հարաբերակցության 
Նույն իրավիճակն է ներկայացնում նաև 

ուսումնաօժանդակ կազմ հարաբերակցությունը`43,43:1, 
ոչ դասավանդող աշխատակից հարաբերակցությունը` 
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ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ    ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ        
Ինստիտուտում կրթական գործունեությանը զուգահեռ 

իրականացվում է նաև գիտահետազոտական գործունեություն, որի 
հիմնական նպատակը բարձր որակավորում ունեցող կադրերի 
թվաքանակի կայուն աճը, երիտասարդ կադրերի` գիտության ոլորտ 
ներհոսքը, հայագիտության ոլորտի զարգացման 
առաջնահերթությունն ապահովելն է: 

Հետազոտությունների արդյունքներն իրենց արտացոլումն են 
գտնում հրատարակված մենագրություններում, գիտական 
ժողովածուներում, առանձին հոդվածներում և հեղինակային 
իրավունքի ու ինտելեկտուալ սեփականության այլ նյութերում: 

 2013 թվականին պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 
աշխատասիրությամբ հրատարակվել են 7 մենագրություն, 5 
ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 120 գիտական հոդված: 

Ըստ ամբիոնների կատարված գիտահետազոտական 
աշխատանքների վիճակագրությունը ներկայացված է Հավելված 3-
ում:    

2012 թ. համեմատ  հոդվածների, ուսումնամեթոդական 
աշխատանքների, հրատարակված մենագրությունների թվերը, 
ցավոք, նվազել  են. ընդ որում` հոդվածների թիվը` 98-ով, 
ուսումնամեթոդական աշխատանքների թիվը` 9-ով,  
հրատարակված մենագրությունների թիվը` 2-ով: Դա մասամբ 
պայմանավորված է նրանով, որ արդեն պատրաստի 
աշխատությունների տպագրությունը հետաձգվում է տարբեր 
պատճառներով: 

Ինստիտուտում գիտահետազոտական աշխատանքը 
սերտորեն կապված է կրթական գործունեության հետ. ամեն տարի 
աճում է գիտահետազոտական աշխատանքների մեջ ներգրավված  
ուսանողների թիվը: Ուսանողները մասնակցում են 
գիտահետազոտական կոնֆերանսների, սեմինարների, 
մրցույթների, որոնք անցկացվում են ինչպես ներբուհական,  այնպես 
էլ միջբուհական և հանրապետական մակարդակներով: 
Գիտաժողովներում ուսանողների   ներկայացրած լավագույն 
զեկուցումները հրատարակվում են  ուսանողական հետազոտական 
աշխատանքների ժողովածուի մեջ: 
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2013 թվականի մարտին տպագրվել է Ինստիտուտում 
անցկացված հանրապետական ուսանողական գիտաժողովի 
նյութերի հերթական ժողովածուն, որում ընդգրկված են 32 
զեկուցումներ: 

2013 թվականի ապրիլի 25-ին անցկացվել է ուսանողական 
հանրապետական գիտական նստաշրջան, որի 12 
բաժանմունքներում զեկուցվել են 117 աշխատանքներ: 
Գիտաժողովին մասնակցել են հանրապետության 8 բուհերի 
ուսանողներ:  

2013 թվականի ապրիլի 26-ին Ինստիտուտի 26 ուսանողներ 
գիտական զեկուցումներով հանդես են եկել ԳՊՄԻ կազմակերպած 
հանրապետական ուսանողական գիտաժողովում: Զեկուցված բոլոր 
աշխատանքները երաշխավորվել են տպագրության:   

Ինստիտուտի կազմակերպած ուսանողական 
հանրապետական գիտաժողովում զեկուցված 44 աշխատանքներ 
երաշխավորվել են տպագրության հանրապետական ուսանողական 
գիտաժողովի նյութերի հերթական ժողովածուում: 

 Ինստիտուտի հավատարմագրմանը, կրթության որակին 
ներկայացվող կարևորագույն պահանջներից մեկը 
պրոֆեսորադասախոսական համակազմի՝ որոշակի 
հարաբերակցությամբ գիտական աստիճան և կոչում  ունենալու 
խնդիրն է: Այս տեսանկյունից տարբեր ձևերով աջակցություն է 
ցուցաբերվոմ գիտական աստիճան և կոչում ստանալու 
գործընթացներին:  

2013 թ. Ինստիտուտի 11 աշխատակից պաշտպանել է 
թեկնածուական ատենախոսություն (այդ թվում՝ Ինստիտուտի 3 
հայցորդ), իսկ մեկ դասախոս Սանկտ Պետերբուրգում պաշտպանել 
է դոկտորական ատենախոսություն մանկավարժությունից:  

2013 թվականին Ինստիտուտի գիտխորհրդի կողմից դոցենտի 
գիտական աստիճան է ստացել  5  աշխատակից:  

Գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպման 
համար կարևոր է Ինստիտուտի գիտական գրադարանի 
աշխատանքների ճիշտ կազմակերպումը:  

Գրքային ֆոնդի կազմում է 228.538 միավոր, համալրված 
գրականության քանակը` 2016 միավոր, որից ռուսերեն` 597 
միավոր. 



 

 
 

2013 Ã. ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ  26 

Հնատիպ գրականության քանակը մնացել է նույնը. հայերեն` 
1272 միավոր, ռուսերեն` 1633 միավոր, գերմաներեն` 15 միավոր: 

Գնվել է 200 միավոր գրականություն (որի համար ծախսվել է  
610.988 դրամ), իսկ նվիրատվության կարգով  ստացվել է 1816 
միավոր գիրք:  

Այս տարի մուտքագրված գրականության մեջ մաս են 
կազմում նաև բուհական դասագրքեր (621), մեթոդական 
ձեռնարկներ (70), 22 միավոր ամսագրեր, որոնց ծախսը կազմել է 
18480 դրամ: Ընթերցողների թիվը կազմել է 2218, հաճախումների 
թիվը`   27608, տացքը`  37606:  

2013 թ. ստացվել է 30 անուն պարբերական 
հրատարակություն, որից 11-ը ՌԴ-ի հրատարակություններ են:  

2013 թ. բաժանորդագրության համար  ծախսվել է  1 276960 
դրամ (310 750 դրամ ծախսվել է ռուսական պարբերական 
հրատարակությունների ձեռք բերման համար): Իսկ ՌԴ-ի 
հյուպատոսության միջոցներով բաժանորդագրվել է 1-ին  
կիսամյակում` 10 անուն պարբերական (310750 դրամ),  2-րդ 
կիսամյակում` 11 անուն (363250 դրամ): 

Մատենագիտական հարցումով գրավոր և բանավոր դիմել են  
442 ուսանող և 31 դասախոս:  

Դասախոսական տեքստերից թղթային տարբերակով օգտվել է 
567 ուսանող, էլեկտրոնային տարբերակով` 800 ուսանող: 
Գրադարանը սպասարկում է նաև քոլեջի և վարժարանի սաներին: 
Շարունակվում են գրադարանի քարտարանի թվայնացման 
աշխատանքները: 

 
ՄԻՆՉԲՈՒՀԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՄԻՆՉԲՈՒՀԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՄԻՆՉԲՈՒՀԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՄԻՆՉԲՈՒՀԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    

 Հանրապետությունում իրականացվող կրթական 
բարեփոխումները փոխադարձաբար ընկալելի դարձնելու, այդ 
ուղղությամբ համատեղ գործունեություն ծավալելու նպատակով 
2010 թվականից Ինստիտուտում գործում է բուհ-դպրոց կապերի 
ենթաբաժինը: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ենթաբաժինը, համաձայն 
աշխատանքային պլանի, իրականացրել է բազմաթիվ 
աշխատանքներ, այդ թվում՝ 
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� 2013 թ. գարնանը մարզի բարձր դասարանների 
աշակերտների համար անցկացվել են  ասմունքի 
մրցույթներ՝  «Հայ արձակի ընտիր էջեր», «Երկրորդ 
համաշխարհայինի ռուսական պոեզիա», մրցույթ՝ նվիրված  
Պ. Սևակի 90-ամյակին: Մասնակիցների 
աշխարհագրությունը բավականին մեծ էր. ընդգրկված էին 
Ստեփանավան, Ալավերդի, Վանաձոր քաղաքների և  
տարածաշրջանի գյուղերի դպրոցականներ:  

� Դպրոցականների գեղագիտական դաստիարակությանն 
օժանդակելու նպատակով   2013 թ. աշնանն անցկացվել է 
դպրոցականների լուսանկարչական աշխատանքների 
մրցույթ՝ «Կանգնի՛ր, ակնթարթ» խորագրով: 

� Կազմակերպվել է ամենամյա  առարկայական օլիմպիադա 
12 առարկաներից Լոռու մարզի 9-11-րդ դասարանների 
դպրոցականների համար,  որին մասնակցել են ավելի քան 
240 աշակերտներ:   Օլիմպիադայի արդյունքները ցույց 
տվեցին, որ ներկայումս  աշակերտությունն ավելի բարձր 
առաջադիմություն է ցուցաբերում հումանիտար 
առարկաներից՝  համեմատած  ֆիզիկամաթեմատիկական և 
բնագիտական առարկաների հետ: 

� Ինստիտուտում կազմակերպվում են անվճար 
նախապատրաստական դասընթացներ, որոնք անցկացվում 
են բոլոր քննական առարկաներից:  Տվյալ դասընթացների 
կարևոր նպատակներից է օգնել անապահով ընտանիքների 
երեխաներին ընդունվելու և սովորելու  Ինստիտուտում 
իրենց նախընտրած մասնագիտություններով: 2013 թ.  այդ 
դասընթացներին մասնակցել են Վանաձոր քաղաքի և 
հարակից գյուղերի ավարտական դասարանների  թվով  35 
աշակերտ, որոնցից 16-ը` Ինստիտուտի վարժարանից:  

� Համաձայն  ՀՀ վարչապետի  «ՀՀ ընտանիքների 
անապահովության գնահատման համակարգում 
հաշվառված ընտանիքների 16-18 տարեկան երեխաների 
կրթական կարիքների գնահատման, աջակցության և 
մոնիթորինգի իրականացման» 2012 թ. 02.02. նիստի 
արձանագրային որոշման՝  Ինստիտուտում 2012 թ. նոյեմբեր 
– 2013 թ. մայիս ժամանակահատվածում կազմակերպվել են 
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անվճար նախապատրաստական դասընթացներ՝ 
Վանաձորում հաշվառված անապահով ընտանիքների 
վերոնշյալ տարիքի դպրոցականների համար: Այդ 
դասընթացներին մասնակցելու համար դիմել էր 174 
աշակերտ, որոնք ցանկություն էին հայտնել սովորելու 
հանրապետության տարբեր բուհերում, սակայն  մասնակցել 
են ընդամենը 70-ը:    Բացի դասախոսներից` այդ 
դասընթացները վարել են մագիստրատուրայի` թվով 24  
լավագույն ուսանողներ: 

�  Դպրոցականների մասնագիտական կողմնորոշմանը 
նպաստելու  համար կատարվել են այցելություններ մարզի 
քաղաքների և մի շարք գյուղական համայնքների դպրոցներ, 
որտեղ անցկացվել են ընդհանուր առմամբ թվով 32 
հանդիպումներ բարձր դասարանների աշակերտների և 
նրանց ծնողների հետ: Այդ հանդիպումների ընթացքում 
դասախոսների, Ինստիտուտի աշխատակիցների կողմից 
անհրաժեշտ պարզաբանումներ են տրվել Ինստիտուտի 
մասնագիտությունների, ընդունելության քննությունների, 
վարձավճարների և զեղչային համակարգի, աշակերտներին 
և ծնողներին հուզող այլ  հարցերի վերաբերյալ: 
Հանդիպումների ընթացքում տրամադրվել են քննական 
առարկաների հարցաշարեր, տեղեկատվական գրքույկներ, 
այլ տպագիր նյութեր: 

� Պատմության և կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետների 
դասախոսների կողմից անցկացվող ժամանակակից 
ուսուցողական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բաց դասերին 
հրավիրվել են բարձր դասարանների աշակերտներ: 

 

ՔՈԼԵՋՔՈԼԵՋՔՈԼԵՋՔՈԼԵՋ    
Քոլեջն իր աշխատանքային գործունեությունն 

իրականացնում է Ինստիտուտի և  Քոլեջի կանոնադրության հիման 
վրա` հիմնվելով «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարությունից ստացած հրահանգների  ու 
որոշումների, ինչպես նաև` Ինստիտուտի գիտխորհրդի  
որոշումների   հիման   վրա: 
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Քոլեջում դասավանդվող բոլոր առարկաների ծրագրերը 
կազմվել  են միջին մասնագիտական կրթության պետական 
չափորոշիչների հիման վրա:   

2013 թ. քոլեջում կատարվել է ընդունելություն 0207 
«Թարգմանություն և գործավարություն» հիմնական կրթության 
հիման վրա և առաջին անգամ «Հաշվողական տեխնիկա և 
ավտոմատացված  համակարգերի  ծրագրային  ապահովում»  
մասնագիտությամբ 12-ամյա կրթության հիման վրա: 
Աղյուսակ 2. Ուսանողների  թվաքանակը  քոլեջում    

NNNN    ՄասնագիտությունըՄասնագիտությունըՄասնագիտությունըՄասնագիտությունը    2011_20122011_20122011_20122011_2012    2012_20132012_20132012_20132012_2013    2013_ 20142013_ 20142013_ 20142013_ 2014    

1. 
Թարգմանություն և 
գործավարություն  

21 45 64 

2. 

Հաշվողական տեխնիկա և 
ավտոմատացված 
համակարգերի ծրագրային 
ապահովում 

- - 9 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 21212121    45454545    73737373    

Քոլեջում ուսանում են Վրաստանից, ԼՂՀ-ից, ինչպես նաև ՀՀ  
տարբեր մարզերից` Գեղարքունիքից, Արմավիրից, Տավուշից  եկած 
սովորողներ: 

Ուսանողների առաջադիմության արդյունքների   հաշվառման  
համար   ստեղծվել է  քոլեջի     մրցութային      հանձնաժողով: 
Մրցութային հանձնաժողովի  կատարած աշխատանքների 
արդյունքների հիման վրա կատարվել է սովորողների 
փոխատեղումներ անվճար և վճարովի համակարգերից:  

 Ե´վ  դասախոսները,   և´  սովորողները     ծանոթացել     են    
Ինստիտուտի ներքին կարգապահական կանոնակարգին: 

Գործնական պարապմունքների ժամանակ կատարվում են 
աշխատանքներ, որոնք նպաստում են ուսանողների 
մասնագիտական (թարգմանություն եռալեզու) հմտությունների, 
կարողությունների ձևավորմանը: 

Դասախոսներն օգտվում են  ժամանակակից 
տեխնոլոգիաներից, ինտերակտիվ գրատախտակից, սլայդներից: 

«Ինֆորմատիկա», «Համակարգչային ուսուցում» և «Անգլերեն 
լեզու»առարկաներից կազմակերպվել են բաց դասեր, օգտագործվել է 
ինտերակտիվ գրատախտակ: Ուսանողները գործնական 
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աշխատանքները կատարում են` օգտվելով ժամանակակից 
տեխնոլոգիաներից:  

Պարբերաբար կատարվում են դասալսումներ`նոր մեթոդների 
յուրացման, հմտությունների, փորձի փոխանակման  նպատակով: 
Կատարվում է առաջադիմության  ներքին ստուգում. նախօրոք 
կազմված ժամանակացույցով յուրաքանչյուր ամիս  
մասնագիտական առարկաներից անցկացվում են ստուգումներ, 
քննարկվում են արդյունքները, բացասական գնահատական 
ստացած սովորողների հետ կատարվում են լրացուցիչ 
աշխատանքներ: 

 Աղյուսակ 3. Ստուգողական աշխատանքների արդյունքները  

ԱռարկաԱռարկաԱռարկաԱռարկա    
Առաջադիմությունը՝ ըստ կուրսերի Առաջադիմությունը՝ ըստ կուրսերի Առաջադիմությունը՝ ըստ կուրսերի Առաջադիմությունը՝ ըստ կուրսերի /%//%//%//%/    

1111----ին կուրսին կուրսին կուրսին կուրս    2222----րդ կուրսրդ կուրսրդ կուրսրդ կուրս    3333----րդ կուրսրդ կուրսրդ կուրսրդ կուրս    
Հայոց լեզու 90 95 95 90 90 90 90 92 92 
Անգլերեն լեզու 85 90 90 90 90 90 90 90 90 
Ինֆորմատիկա 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Ռուսերեն լեզու 85 95 95 95 90 90 95 95 95 

 
Միասնական քննություններին  նախապատրաստվելու  

նպատակով կազմակերպվում են  լրացուցիչ պարապմունքներ 
հայոց լեզու, անգլերեն լեզու  և ռուսաց լեզու առարկաներից :  

Կազմակերպվել են միջքոլեջային միջոցառումներ. 
պոլիտեխնիկակական քոլեջի «Թարգմանություն և 
գործավարություն» մասնագիտության 2-րդ և 3-րդ կուրսի 
ուսանողների և  Ինստիտուտի քոլեջի 2-րդ և 3-րդ կուրսի 
ուսանողների միջև կայացել է բանավեճ «Գենդերային  
հավասարություն» թեմայով:  

Դիմորդների հավաքագրման նպատակով քոլեջը 
համագործակցում է մարզի և քաղաքի մի շարք դպրոցների հետ:  

Նոր մեթոդների յուրացման և հմտությունների ձեռք բերման 
նպատակով կատարվել են փոխադարձ դասալսումներ: Մոդուլային 
համակարգի ուսուցման առնչությամբ կապ է պահպանվում այլ 
քոլեջների և դասախոսական համակազմերի հետ: 
Մասնագիտական առարկաների դասախոսները  2 անգամ 
մասնակցել են ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կողմից  կազմակերպված 
վերապատրաստման դասընթացներին: 
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Ուսանողներն ակտիվ համագործակցում են ուսխորհրդի հետ, 
մասնակցում  Ինստիտուտում կազմակերպվող միջոցառումներին: 
Մշակութային դաստիարակության նպատակով կուրսղեկների 
կողմից պարբերաբար կազմակերպվում են այցեր 
պատկերասրահներ, տուն-թանգարաններ, կինոթատրոն, 
անցկացվում են գեղարվեստական գրքերի քննարկումներ: 

Թվով 4 անապահով ընտանիքների կազմակերպվել է 
օգնություն: Մանկատանը բնակվող քոլեջի սովորողի առօրյային  
ծանոթանալու և նրան, նաև մանկատան այլ սաների անհրաժեշտ 
օգնություն ցույց տալու նպատակով հաճախակի  կազմակերպվում 
են այցեր նշված հիմնարկություն: 
 

ՀԵՆԱԿԵՏԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՀԵՆԱԿԵՏԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՀԵՆԱԿԵՏԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՀԵՆԱԿԵՏԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ    
Ինստիտուտի հենակետային վարժարանում 2013-2014 

ուսումնական տարում ընդունվել է 127 աշակերտ: Ներկայումս 
վարժարանն ունի 374 աշակերտ: Զգալի աշխատանքներ են 
կատարվել վարժարանում ուսուցման որակի բարձրացման 
ուղղությամբ: Այս գործին էականորեն նպաստել է այն 
հանգամանքը, որ Ինստիտուտի 5 դասախոսներ տարիներ 
շարունակ դասավանդում են հենակետային վարժարանում: Տարվա 
ընթացքում 5 ուսուցիչ անցել է վերապատրաստում, այսպիսով 
վերապատրաստված ուսուցիչների թիվը հասել է 12-ի: 

Կրթության որակի բարձրացման նպատակով շարունակվում 
է  համագործակցությունը  Ինստիտուտի ամբիոնների հետ, 
մասնավորապես սերտ կապեր են ձևավորվել «Փիլիսոփայության և 
քաղաքագիտության», «Պատմության», «Ինֆորմատիկայի», 
«Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի» և «Ֆիզիկայի» 
ամբիոնների հետ: Հնարավորություն  է տրվել օգտագործելու 
Ինստիտուտի բոլոր լաբորատորիաները և համակարգչային 
լսարանները:  

Անցած ուսումնական տարին վարժարանի հինգ աշակերտներ   
ամփոփել են գերազանց, 79-ը՝ հարվածային առաջադիմությամբ: 12-
րդ դասարանի երեք աշակերտներ 200 ժամից ավելի 
բացակայությունների  պատճառով մնացել են նույն դասարանում՝ 
կրկնելու դասընթացը: 

Այս տարի վարժարանի 50 աշակերտներ մասնակցել են 
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առարկայական օլիմպիադաների քաղաքային փուլին: Մարզային 
փուլը հաղթահարած աշակերտներից երեքն անցել են 
հանրապետական փուլ: Վարժարանի 25 աշակերտ մասնակցել է 
Ինստիտուտի կազմակերպված օլիմպիադային, ասմունքի և 
լուսանկարչության մրցույթին: Աշակերտները ակտիվորեն 
մասնակցել են «ԱՅԲ» հիմնադրամի կազմակերպած «Կենգուրու» և 
«Ռուսական արջուկ» մրցույթներին և նվաճել  մրցանակներ: 
Վարժարանի սան Զարուհի Խաչատրյանը Համահայկական 6-րդ 
օլիմպիադայում Հայաստանի և սփյուռքի 149 մասնակիցների մեջ 
գրավել է առաջին տեղը:  

Այս տարվա 112 շրջանավարտներից 49-ն ընդունվել են 
Ինստիտուտի առկա ուսուցման համակարգ, որից 8-ը` 
պետպատվերով, 16-ը` հեռակա, 28 աշակերտներ ընդունվել են 
հանրապետության այլ բուհեր:  

Վարժարանի աշակերտները որոշակի հաջողությունների են 
հասել նաև մարզական բնագավառում. Ինստիտուտի թիմի կազմում 
մասնակցել են շախմատի և թեթև աթլետիկայի ուսանողական 
առաջնություններին, գրանցել են նաև անհատական և թիմային 
հաջողություններ: 
 

    
    

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ    ՔԱՂԱՔՔԱՂԱՔՔԱՂԱՔՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
Տարվա ընթացքում Ինստիտուտի աշխատակիցների 

սոցիալական խնդիրների լուծմանն ուղղված աշխատանքները 
մշտապես գտնվել են ռեկտորատի և արհեստակցական 
կազմակերպության ուշադրության կենտրոնում, կարևորվել է 
նրանց հանգստի, առողջության պահպանման և սոցիալական այլ 
խնդիրների լուծմանն ուղղված նախանշած ծրագրերի 
իրականացումը:  

Այդ առումով նշանակալից է «Բազում» 
մարզաառողջարանային հանգրվանի դերը, որն աստիճանաբար 
օգտագործվում է Ինստիտուտի ստորաբաժանումների կողմից` 
տարաբնույթ միջոցառումներ և հանգստի ժամանցային 
միջոցառումներ կազմակերպելու նպատակով: Գործող կարգի 
համաձայն` հանգրվանը տրամադրվել է նաև ինստիտուտի 
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աշխատակիցներին ընտանեկան միջոցառումներ կազմակերպելու 
համար: 

«Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական 
մանկավարժական ինստիտուտի աշխատակիցներին և 
ուսանողներին դրամական օգնություն, աջակցություն, 
պարգևատրում տալու»  կարգի համաձայն` 

� Ինստիտուտի 29 աշխատակիցներ հոբելյանական ծննդյան 
տարեթվի կապակցությամբ պարգևատրվել են 
շնորհակալագրերով և դրամական պարգևներով (3.345.956 
դրամ): 

� 19 աշխատակիցների հատկացվել է 730.000 դրամ 
դրամական օգնություն: 

� 90 աշխատակիցներ տարբեր գիտական 
հրատարակությունների, հասարակական 
աշխատանքներում և այլ բնագավառներում ակտիվ 
մասնակցության համար խրախուսվել են 5.984.882 դրամի 
չափով (2 հոգի գիտական աշխատության համար` 50.000 և 
80.000 դրամ): 

� առկա ուսուցման համակարգում սովորող և առաջին 
անգամ ամուսնացած  զույգերին  հատկացվել է միանվագ 
աջակցություն` յուրաքանչյուր զույգին 50.000 դրամի 
չափով (150.000 դրամ): 

� «Իրավագիտություն» 3-րդ կուրսի ուսանողները Երևանում 
կայացած դատախաղ-մրցույթին մասնակցելու և 
մրցանակային 1-ին և 2-րդ տեղերը զբաղեցնելու 
կապակցությամբ պարգևատրվել են 150.000 դրամով: 

� Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա 
կապակցությամբ Ինստիտուտի  մինչև 12 տարեկան 
երեխա ունեցող 106 աշխատակցի հատկացվել է 745.000 
դրամ (մեկ երեխային` 5.000 դրամի չափով): 

Ինստիտուտի աշխատակիցների՝ թվով 46 երեխաներ իրենց 
ամառային 15-օրյա հանգիստն են անցկացրել «Բազում» 
մարզաառողջարանային հանգրվանում կազմակերպված 
ճամբարում, որտեղ հյուրընկալվել էին նաև հյուրեր Արցախից  (14 
երեխա): Կազմակերպվել են բազմաբնույթ միջոցառումներ, 
ճանաչողական էքսկուրսիաներ (Դսեղ` Հովհ. Թումանյանի տուն-
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թանգարան, Ստեփանավանի բուսաբանական այգի), ինտերակտիվ 
և ինտելեկտուալ խաղ-մրցույթներ, միջոցառումներ: 

Ինստիտուտի աշխատակիցներին և ուսանողներին 
տրամադրվել են տարբեր թատերական և այլ ներկայացումների  
տոմսեր` հատկացնելով ընդհանուր հաշվով 360.000 դրամ: 

Արհկոմը, համագործակցելով մշակույթի, 
մարզառազմահայրենասիրական դաստիարակության 
կենտրոնների, ինստիտուտի ուսանողական խորհրդի հետ, 2013 թ. 
ֆինանսավորել կամ համաֆինանսավորել է բազմաբնույթ 
միջոցառումներ (Ամանոր, Մարտի 8, Ապրիլի 7, Հաղթանակի օր, 
հանդիպում Ցվետանա Պասկալևայի հետ, ²նկախության օրվան 
նվիրված միջոցառումներ, հանդիպում Գյումրու մանկավարժական 
ինստիտուտի ուսանողների հետ, գրադարանավարի, ուսուցչի, 
սոցիալական մանկավարժի, տնտեսագետի օրվան նվիրված 
միջոցառումեր, մագիստրոսների ավարտական միջոցառում, 
ճանաչողական բնույթի տարբեր էքսկուրսիաներ,  «Լավագույն 
կուրս» ճանաչված կուրսերը խրախուսվել են տարբեր 
էքսկուրսիաներով և այլն)` հատկացնելով  1.596.000 դրամ: 

2012 ուստարում գերազանց առաջադիմությամբ երկու 
ուսանողների  արհկոմի կողմից վճարվել է անվանական 
կրթաթոշակ`120.000 դրամ: 

Ինստիտուտի` թվով 77 աշխատակցի արհկոմի միջոցներից 
հատկացվել է 413.000 դրամ օգնություն: 

    
    

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ        ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ  ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ  ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ  ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ  
ԵՎ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԵՎ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԵՎ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԵՎ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆ    

Տարեսկզբին կատարվել է Ինստիտուտում առկա 
համակարգչային տեխնիկայի վիճակի վերլուծություն, որի 
արդյունքում կազմվել է ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված 
համակարգիչների, ինչպես նաև՝ Ինստիտուտին անհրաժեշտ 
համակարգչային նոր տեխնիկայի ցանկ: 

Վերականգնվել են 2005-07 թվականներից շահագործվող 
ավելի քան 80 համակարգիչներ, բարոյապես և ֆիզիկապես մաշված 
բոլոր պահեստամասերը փոխարինվել են նորերով: Եվս 2 
համակարգիչ հավաքվել է պահեստում առկա համակարգչային 
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բաղադրամասերից: Վերականգնված և Ինստիտուտում հավաքված 
համակարգիչներում իրականացվել են անհրաժեշտ ծրագրային 
տեղակայումներ: 

Բաշխվել է ձեռք բերված համակարգչային նոր տեխնիկան,  
փոխարինվել են բարոյապես մաշված դիսփլեյները, տեղադրվել են 
հոսանքի անխափան սնուցման սարքեր և համակցված տպող 
սարքեր: Հին տեխնիկան նորով փոխարինելու առումով կատարվել 
են անհրաժեշտ ծրագրային վերատեղակայումներ: 

Կազմակերպվել է համակարգչային նոր կաբինետ, որտեղ 
տեղադրվել է մինի սերվերային համակարգ: 

Վերակազմակերպվել է ներքին ցանցը: Փոխարինվել են 
մասնաշենքերը միացնող՝ 2005 թվականից շահագործվող 
մալուխները: Իրականացվել է ներքին ցանցի ընդլայնում՝ ներառելով 
գրադարանը,  լրագրության կաբինետը, համակարգչային նոր 
կաբինետը: Վարչական մասնաշենքում իրականացվել է ներքին 
ցանցի վերափոխում՝ կապված Ինստիտուտի կառուցվածքային 
փոփոխությունների հետ: Ներքին ցանցի վերանորոգման 
աշխատանքներին զուգընթաց իրականացվել են ցանցի 
կառուցվածքի անխուսափելի փոփոխություններ: Ներքին ցանցին են 
միացվել վերականգնված և Ինստիտուտում հավաքված 
համակարգիչները, ձեռք բերված համակցված տպող սարքերը: 

Ներքին ցանցի աշխատանքը կազմակերպող՝ սերվերների 
ծառայություններ իրականացնող համակարգիչները փոխարինվել 
են նոր համակարգիչներով: Իրականացվել է օպերացիոն 
համակարգերի փոփոխություն, որը հանգեցրել է ծրագրային 
մակարդակով սերվերային նոր համակարգի ներդրման: 

Բարձրացել է համացանցի արագությունը, որի արդյունքում 
ներքին ցանցում առկա բոլոր օգտագործողներին տրվել է 
համացանցի ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն: 

Սերվերային համակարգում տեղակայվել է հակավիրուսային 
կորպորատիվ ծրագրի թարմացված տարբերակ: Ինստիտուտի 
ներքին ցանցում ներառված բոլոր համակարգիչներում 
իրականացվել են նոր տարբերակի հետ կապված 
համապատասխան ծրագրային վերատեղակայումներ: 
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Ուսումնական նպատակով օգտագործվող համակարգիչների 
վերականգնման և նորերի ներդրման արդյունքում առկա է 20 
լաբորատորիա և կաբինետ, որոնցից 10-ում առկա են 5-42, 10-ում՝ 1-
ական համակարգիչ, 9 լսարանում առկա է տեսապրոյեկտոր՝ 
էկրանով կամ ակտիվ գրատախտակով: 

 
    
    

ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆՆՆՆ    ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ    
2012 թ.  դեկտեմբերի 20-ին կայացած՝ Ինստիտուտի  խորհրդի  

նիստով տարվա համար հաստատված բյուջեի գումարը 
նախատեսվել է 835 728  հազ. դրամ, որը բաշխվել է Ինստիտուտի 
կարիքներին համապատասխան ուղղություններով (Հավելված 4):   

Աշխատավարձի և դրան  հավասարեցված  վճարների համար   
հատկացվել է  659436,0 հազ. դրամ, որը կազմում է   բյուջեի 80.4 %-ը:  

Մնացած գումարները ուղղվել են Ինստիտուտի բնականոն 
աշխատանքը ապահովելու  համար  անհրաժեշտ նյութերի ձեռք 
բերման, գործուղման ծախսերի, սարքավորումների նորոգման և  
սպասարկման, համացանցային  կապի տրամադրման և  այլ  
ծախսերի  վճարմանը (Հավելված 5):    

2013 թ. ՎՊՄԻ փաստացի մուտքերը առ 12.12.2013 թ. կազմում 
են 839 մլն 675 հազար 300 դրամ, այդ թվում՝ ՎՏԲ Հայաստան բանկից 
վերցրած 40 մլն դրամ վարկը (Տես Հավելված 6): 

Մուտքերը տոկոսներով ունեն հետևյալ գրաֆիկական տեսքը.  
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Նկար 10. 2013 թ. բյուջեի փաստացի մուտքերը  

2013 թ.  հունվար-նոյեմբեր  ամիսների  փաստացի  
կատարողականի  հիման  վրա և    դեկտեմբեր  ամսվա   ծախսերի 
մոտավոր հաշվարկով  տարեկան   ծախսերը  ներկայացված են
Հավելված 7-ում, իսկ այլ  ծախսերի փաստացի կատարողականը 
ներկայացված է  Հավելված 8-ում: 

2013  թ. ընթացքում հավաքագրված գումարների հանդեպ 
փաստացի անհրաժեշտ ծախսերն ավելի են  շուրջ 15
Սակայն բուհը ուսման վճարի գծով ունի հավաքագրվելիք գումար 
վճարովի համակարգի ուսանողներից: Բյուջեի պակասուրդը 
լրացնելու նպատակով բուհը նորից դիմել է սպասարկող բանկին
վարկային գիծ տրամադրելու համար: 

Ստացված իրավիճակը հետևանք է տարեցտարի բուհի 
ուսանողների թվաքանակի կտրուկ նվազման:   
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նոյեմբեր  ամիսների  փաստացի  
դեկտեմբեր  ամսվա   ծախսերի 

ներկայացված են  
այլ  ծախսերի փաստացի կատարողականը 

ընթացքում հավաքագրված գումարների հանդեպ 
15 մլն դրամով:  

Սակայն բուհը ուսման վճարի գծով ունի հավաքագրվելիք գումար 
Բյուջեի պակասուրդը 

լրացնելու նպատակով բուհը նորից դիմել է սպասարկող բանկին` 

Ստացված իրավիճակը հետևանք է տարեցտարի բուհի 
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Նկար11. Ուսանողների թվաքանակը 2009-13 թթ.
 

Ստորև ներկայացնում ենք ուսանողների թվաքանակի հետ 
կապված բուհի վերջին  5 տարիների բյուջեն գրաֆիկական տեսքով
 

Նկար 12. Ինստիտուտի վերջին  5 տարիների  բյուջեն

2013 Ã. ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ  

 
. 

րկայացնում ենք ուսանողների թվաքանակի հետ 
տարիների բյուջեն գրաֆիկական տեսքով. 

 
տարիների  բյուջեն 
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Այս պարագայում բուհն այնուամենայնիվ աշխատել է 
պահպանել  և նույնիսկ որոշ դեպքերում ավելացնել  
նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման հետ) աշխատակիցների 
վարձատրության չափը: Դրա հետևանքով աշխատանքի 
վարձատրությանն ու դրան հավասարեցված միջոցների ֆոնդը 
բյուջեի նկատմամբ աճել է (տես նկար 13): 

 

Նկար 13.Աշխավարձի ֆոնդը 2009-13թթ. 
 

Հավելված  9-ում ներկայացված հաշվեկշռից երևում է
Ինտիտուտի նյութատեխնիկական բազան նախորդ տարվա 
հանդեպ 10 ամիսների ընթացքում աճել է 10 մլն 
դրամով, ապրանքանյութական պաշարներն ավելացել են 
505 հազար դրամով:  

Մինչև սույն թվականի փետրվարի 1-ը հաստատվել
թվականի  գնումների պլանը, որի համար 2013
նախահաշվում  նախատեսվել է  107 մլն դրամ: 
01.12.2013 թ. ծախսվել է 86 337.075 դրամ կամ նախատեսված
գումարի 80.7%-ը: Ինստիտուտի կարիքներին համապատասխան
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Այս պարագայում բուհն այնուամենայնիվ աշխատել է 
պահպանել  և նույնիսկ որոշ դեպքերում ավելացնել  (կապված 

աշխատակիցների 
Դրա հետևանքով աշխատանքի 

վարձատրությանն ու դրան հավասարեցված միջոցների ֆոնդը 

                                                                      

ում ներկայացված հաշվեկշռից երևում է, որ 
նտիտուտի նյութատեխնիկական բազան նախորդ տարվա 

մլն 316 հազար 
պաշարներն ավելացել են 4 մլն 

հաստատվել է 2013 
2013 թ. բյուջեի 

 Դրանից առ 
նախատեսված 

համապատասխան 
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ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման 
համար սկսվել են գնումների կազմակերպման գործընթացները: 

 Շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվել է 8 
մրցույթ, որից մեկը՝ «ՎՊՄԻ - ՇՀԱՊՁԲ 11/17-13/10» ծածկագրով ,ՇՀ 
ընթացակարգը  գնահատող հանձնաժողովը հայտարարել է 
չկայացած՝ հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը (ոչ մի հայտ չի ներկայացվել): Մեկ 
մրցույթ իրականացվել է պարզեցված ընթացակարգով: ԲԸԱՀ 
ընթացակարգով կնքվել են մի շարք պայմանագրեր, որոնք 
իրականացվել են պատշաճ  կերպով և լիարժեքորեն: 

2013 թ. գնումների գործընթացի արդյունքում կնքված 
պայմանագրերի ցանկը ներկայացված է Հավելված 10-ում: 

Գնումներ կատարվել են նաև  Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ 
փաստաթղթերի (հաշիվ-ապրանքագիր և այլն) հիման վրա: 

Հավելված 11-ում ներկայացվում են 2013 թվականի 11 
ամիսների (հունվար-նոյեմբեր) ընթացքում կատարված գնումները:  

2013 թ. տնտեսական մասի աշխատակիցների կողմից 
կատարվել են բազմաթիվ աշխատանքներ, այդ թվում՝ 

� նորոգվել են գրադարանի հատակները,  
� նորոգվել են գլխավոր մասնաշենքի մուտքի փայտյա 

դռները, 
� մաքրվել են ինստիտուտի բակային տարածքում գտնվող 

ջրահեռացման դիտահորերը. 
� պարբերաբար կատարվում են էլեկտրամատակարարման 

ապահովման  աշխատանքներ Ինստիտուտի բոլոր 
մասնաշենքերում և տարածքներում, 

� վերանորոգվել են ուսանողական սեղաններ և 
նստարաններ, մասնավորապես, թարմացվել են պոկված, 
վնասված եզրաժապավենները. 

� մասնակիորեն վերանորոգվել են Գր. Լուսավորիչի 47 
հասցեում գտնվող արվեստի ամբիոնի մասնաշենքի 
լուսամուտները, ջրթափ խողովակները, 

� «Փրկարարի միջազգային օրվան» նվիրված 
միջոցառումների շրջանակում կատարվել է  
ուսանողության և դասախոսական անձնակազմի 
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ուսումնական տարհանում մարզային հրշեջ 
կազմակերպության և Ինստիտուտի քաղպաշտպանության 
շտաբի հետ միասին.  

� վերանորոգվել է կենսաբանության մասնաշենքի 2-րդ 
հարկի պահեստի հատակը  նոր լինելիումով, 

� նոր սալիկներով մասնակի վերանորոգվել է 
կենսաբանության դեկանատի հատակը,  

� Ինստիտուտի մարզաառողջարանային հանգրվանում 
աշխատակիցների երեխաների և թոռների համար 
կազմակերպված  «Աստղիկ» ամառային ճամբարի համար 
պատրաստվել և տեղադրվել են ճոճանակներ, 
ցայտաղբյուր, մասնաշենքերում տեղադրվել են հայելիներ, 
կատարվել է գույքի,  սանտեխնիկայի նորոգում, 

�  պարբերաբար կատարվում են մասնաշենքերի 
սենյակների, միջանցքների մաքրում, լվացում,  

� վերահսկողության տակ են նաև ինստիտուտի 
էլեկտրամատակարարման և ջրամատակարարման 
խնդիրները, 

� կատարվել են Ինստիտուտին պատկանող Տիգրան Մեծի 36 
և Գր. Լուսավորիչի 47  հասցեների, ինչպես նաև Բազումի 
ուսումնամարզական հարգրվանի շենքերի և տարածքների 
անշարժ գույքի վերագրանցում և էլեկտրոնային 
չափագրումներ, 

� բակի նստարանների նորոգում, 
�  ներքին դռների մասնակի նորոգումներ,  
� գլխավոր մասնաշենքի արտաքին դռների հղկում, 

լաքապատում,   
� ուսումնական մասնաշենքերում հին մարտկոցների 

փոխարինում թուջե մարտկոցներով,  
� կաթսայատան խողովակների տարբերակված ներկում             
� գլխավոր մասնաշենքում և համակարգչային կենտրոնում 

սանհանգույցների գլազուրային սալիկների նորոգում,  
� պահեստավորած և խոտանված գույքի տեղափոխում այլ 

տեղ, 
� կատարվել են գրադարանի հատակների լամինացում, 

փայտյա հատակների նորոգում, ներկում. 
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� ուսումնական թիվ 1 մասնաշենքում վերանորոգված 
սանհանգույցներում տեղադրվել են էլեկտրական 
չորացուցիչներ. 

�  կատարվել է ջեռուցման համակարգի փորձարկում 
Տիգրան Մեծի 36 և Գր. Լուսավորիչի 47  հասցեների 
մասնաշենքերում,  

� ուսումնական 2-րդ մասնաշենքում պատրաստվել և 
տեղադրվել է սլուխովյան պատուհանների ապակեպատ 
շրջանակներ,  

� Հակահրդեհային անվտանգության պաշտպանության 
նպատակով շենքերի տարածքում վերաձևավորվել է հրշեջ 
վահանակ,  

� Համակարգչային 210 լսարանը  վերանորոգվել:  
    

ԱՐՏԱՔԻՆԱՐՏԱՔԻՆԱՐՏԱՔԻՆԱՐՏԱՔԻՆ    ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
Աշխատանք հանրապետության այլ բուհերի հետԱշխատանք հանրապետության այլ բուհերի հետԱշխատանք հանրապետության այլ բուհերի հետԱշխատանք հանրապետության այլ բուհերի հետ::::    2013 թ. 

Ինստիտուտում կազմակերպված չորս հանրապետական 
գիտաժողովներին մասնակցել են Երևանի պետական 
համալսարանի, Հայաստանի պետական մանկավարժական 
համալսարանի, Երևանի պետական լեզվաբանական 
համալսարանի, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 
համալսարանի, Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական ինստիտուտի,    
Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի, ՀՀ ԳԱԱ  
լեզվի ինստիտուտի, ՀՀ ԳԱԱ գրականության ինստիտուտի, ՀՀ ԳԱԱ 
գիտակրթական միջազգային կենտրոնի, Հայ-ռուսական 
/Սլավոնական/ համալսարանի, ՀՀ կրթության ազգային 
ինստիտուտի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 
ներկայացուցիչները:  

Աշխատանք այլ երկրների բուհերի և կաԱշխատանք այլ երկրների բուհերի և կաԱշխատանք այլ երկրների բուհերի և կաԱշխատանք այլ երկրների բուհերի և կազմակերպությունների զմակերպությունների զմակերպությունների զմակերպությունների 
հետհետհետհետ: : : : Ինստիտուտի ղեկավարությունը,  հաշվի առնելով Բոլոնյան 
գործընթացի հիմնական սկզբունքները,  մեծ ուշադրություն է 
դարձնում միջազգայնացման գործընթացներին` խթանելով 
Ինստիտուտի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 
մասնակցությունը  կրթական, ուսումնական և 
գիտահետազոտական ծրագրերում:    
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Ինստիտուտը սերտորեն համագործակցում է Բաց 
հասարակության ինստիտուտի Հայաստանի մասնաճյուղի, 
Եվրամիության՝ կրթական, աուդիովիզուալ և մշակութային 
գործակալության  բարձրագույն կրթության ոլորտում 
իրականացվող ծրագրերի (TEMPUS, ԷՐԱԶՄՈՒՍ ՄՈՒՆԴՈՒՍ) 
երևանյան գրասենյակի, Այռէքս կազմակերպության Հայաստանի 
մասնաճյուղի հետ:  

Այդ ծրագրերը հիանալի հնարավորություն են ընձեռում  
Ինստիտուտին՝ բարեփոխելու առկա կրթական ծրագրերը, 
ներդնելու նոր, ժամանակակից ծրագրեր, բարելավելու 
ենթակառուցվածքները, ուսանողությանը և դասախոսական 
կազմին` սովորելու և աշխատելու արտասահմանյան լավագույն 
բուհերում, ինչպես նաև ընդունելու ուսանողներ և աշխատակիցներ 
արտասահմանյան այլ բուհերից: 

2013 թ. Ինստիտուտը ներգրավվել է Եվրամիության  
ԷՐԱԶՄՈՒՍ ՄՈՒՆԴՈՒՍ երկարաժամկետ  ծրագրերում (Ianus-I, II 
նախագծեր, համակարգող` Ռումինիայի Յասի քաղաքի 
Ալեքսանդրու Իոան Կուզա համալսարան, և Eminence- I,II 
նախագծեր, համակարգող` Լեհաստանի Պոզնան քաղաքի 
Միցկևիչի անվան համալսարան)՝  որպես եվրոպական և 
հետխորհրդային մի շարք բուհերից կազմված միջբուհական  
կոնսորցիումի անդամ:  Այդ կոնսորցիումների եվրոպական 
անդամներից են Գերմանիայի, Նիդերլանդների, Պորտուգալիայի, 
Իսպանիայի, Լեհաստանի, Ավստրիայի, Սլովակիայի, Ռումինիայի 
խոշորագույն բուհերը: Ծրագիրն ուղղված է հետխորհրդային 
երկրների` Վրաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելառուսի, 
Ուկրաինայի, Մոլդովայի բուհերի ուսանողների, ակադեմիական և 
վարչական անձնակազմի շարժունության ապահովմանը: 2013 թ. 
գարնանը Ianus-I և Eminence-I  ծրագրերով    Ինստիտուտի 12 
ուսանողներ ստացել են այդ ծրագրերի դրամաշնորհները և  
ներկայումս  շարունակում են իրենց ուսումը Ռումինիայի, 
Ֆրանսիայի և Նիդերլանդների համալսարաններում: Ներկայումս 
Ianus-I ծրագրի շրջանակներում Ինստիտուտի բանասիրական 
ֆակուլտետի «Ռուսաց լեզու և գրականություն» մասնագիտության 
ուսանողների համար «Ռուսաց լեզուն գործարար ոլորտում» 
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առարկայից մեկամսյա դասընթացներ է վարում   Լեհաստանի 
Կրակով քաղաքի Յագելոնյան համալսարանի մեկ դասախոս:  

Ինստիտուտը ներգրավված է նաև TEMPUS ծրագրի 
նախագծերում: Հաշվետու ժամանակահատվածում այդ ծրագրի 
MAHATMA նախագծի շրջանակներում Ինստիտուտում 
իրականացվել են աշխատանքներ «Կրթության կառավարում» 
մագիստրոսական նոր ծրագրի մշակման և ներդրման ուղղությամբ:  

2013 թ. աշնանից Ինստիտուտը որպես միջազգային 
կոնսորցիումի անդամ ընդգրկվել է TEMPUS ծրագրերի ևս 4 
նախագծերում, որոնք նվիրված են ցկյանս կրթության համակարգի 
կայացման, զարգացման,  ներդրման խնդիրներին  և 
համալսարանական կառավարման  համակարգի արդիականացման 
հիմնահարցերին:  

Ինստիտուտն ունի ստորագրած երկկողմանի պայմանագրեր 
Բելառուսի պետական լեզվաբանական համալսարանի, ՌԴ 
Կոստրոմայի Ն. Ա. Նեկրասովի անվան պետական համալսարանի, 
Լեհաստանի Կրոսնո քաղաքի բարձրագույն մասնագիտական 
դպրոցի հետ, եռակողմ պայմանագրեր՝ Կոստրոմայի պետական 
համալսարանի, Գերմանիայի Դարմշտադտի և Օսնաբրյուկի  
ավետարանչական համալսարանների կիրառական 
գիտությունների ինստիտուտների հետ: Այդ պայմանագրերի 
շրջանակներում 2013 թ. գարնանն Ինստիտուտն ընդունեց 
ուսանողների և դասախոսների խումբ Բելառուսի և Դարմշտադտի 
համալսարաններից՝ միջմշակութային հաղորդակցման միջազգային 
լաբորատորիայի աշխատանքների անցկացման նպատակով: 
Կազմակերպվեցին  կլոր սեղաններ, համատեղ նիստեր, որոնց 
ընթացքում քննարկվեցին միջմշակութային հաղորդակցմանը 
նվիրված խնդիրներ:  

Հաշվետու տարում շարունակվել է համագործակցությունը 
Ֆրանսիայի` ֆրանսերեն լեզվի թոշակառու ուսուցիչների «Գրեֆ» 
կազմակերպության հետ, որի հետ Ինստիտուտն ունի 
համագործակցության պայմանագիր: 2013 թ. մարտ-ապրիլ և 
հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին այդ կազմակերպության 
ներկայացուցիչներն անցկացրել են վերապատրաստման 
դասընթացներ Վանաձորի և Լոռու մարզի ֆրանսերեն լեզու 
դասավանդող ուսուցիչների և դասախոսների  համար:  
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TEMPUS ծրագրի շրջանակներում ներկայացվել են ութ 
դրամաշնորհային ծրագրեր, որոնցից հետևյալ չորսն արժանացել են 
ֆինանսավորման. 

1. Հայաստանում, Վրաստանում և Ուկրաինայում ցկյանս 
ուսումնառության զարգացման ցանց: 

2. Համալսարանների՝ որպես ցկյանս ուսումնառության 
հաստատությունների հատուկ դերի ամրապնդում: 

3. Կրթության երրորդ շրջափուլի զարգացում Զալցբուրգի 
սկզբունքների հիման վրա: 

4. Ինքնավարության և պատասխանատվության խթանում: 
Բուհի կառավարման ժամանակակից համակարգի 
ստեղծում Բոլոնիայի սկզբունքներին համահունչ: 

Վերոնշյալ ծրագրերի շրջանակներում կստեղծվեն եռամյա 
աշխատանքային խմբեր: Այսպիսով, բուհն անցնում է զարգացման 
մի նոր՝ նախագծակենտրոն փուլի, որը Բոլոնյան գործընթացի 
գերակայություններից մեկն է: 

� Դոնի Ռոստով քաղաքի Հարավային դաշնային 
համալսարանի հետ գիտական, կրթական, մշակութային 
համագործակցության պայմանագիրը հաստատման 
փուլում է: Համագործակցության գերնպատակը 
դասախոսների և ուսանողների շարժունության 
ապահովումն  ու երկակի դիպլոմների ներդրումն է:    

� Շարունակվում է գործունեությունը Գերմանիա-
Ռուսաստան-Հայաստան եռակողմ պայմանագրի և 
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի և 
Մինսկի լեզվաբանական համալսարանի պայմանագրի 
շրջանակներում: Գործում է միջմշակութային 
հետազոտությունների լաբորատորիան, որի նիստերը 
հաջորդաբար կայանում են Մինսկում, Դարմշտադտում, 
Կոստրոմայում և Վանաձորում:   

    
 

ԻՐԱԶԵԿՄԱՆԻՐԱԶԵԿՄԱՆԻՐԱԶԵԿՄԱՆԻՐԱԶԵԿՄԱՆ    ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ    
Ինստիտուտի գործունեությանը, ներբուհական կյանքի 

անցուդարձին և նորություններին հանրությանն իրազեկելու, 
ինչպես նաև ղեկավարման թափանցիկությունն ու 
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հաշվետվողականությունն ապահովելու նպատակով Ինստիտուտի 
լրատվության և տպագրության բաժինն աշխատանքներ է 
իրականացնում մի քանի ուղղություններով` ներբուհական 
իրադարձությունների լուսաբանում և իրազեկում ԶԼՄ-ներով, 
«Բանբեր ՎՊՄԻ» հաղորդաշարի, տեսաֆիլմերի, գովազդերի, 
հայտարարությունների պատրաստում, «Ապագա մանկավարժ» 
երկշաբաթաթերթի հրատարակում, գիտական նյութերի 
ժողովածուների  ձևավորում և հրատարակության պատրաստում, 
ուսումնական ձեռնարկների տպագրություն, Ինստիտուտի 
համացանցային կայքի վարում և թարմացում, տեսա-
ֆոտոարխիվավորում, տպագրական աշխատանքներ՝ 
հրավիրատոմսեր, ծրագրեր, տեղեկատվական թերթիկներ, 
ուսումնաօժանդակ աշխատանքների համար անհրաժեշտ 
ձևաթղթեր և այլն, պատճենահանման և կազմարարական 
աշխատանքների իրականացում:  

2013 թ. ծառայությունների վճարովի մատուցման 
պայմանագրեր են կնքվել Լոռու մարզի 4 
հեռուստաընկերությունների, ինչպես նաև տպագիր երկու 
լրատվամիջոցի հետ, որոնք պայմանագրերի շրջանակներում 
հեռարձակել և/կամ տպագրել են հայտարարություններ: 2013 թ. 
ԶԼՄ-ներին տրվել է 28 հայտարարություն:   

Հաշվետու ժամանակահատվածում պատրաստվել է «Բանբեր 
ՎՊՄԻ» հաղորդաշարի 15 թողարկում, լույս է տեսել «Ապագա 
մանկավարժ» երկշաբաթաթերթի 11 համար, տպագրության է 
պատրաստվել գիտական նյութերի 7 ժողովածու, 
ուսումնամեթոդական 2 ձեռնարկ (Հավելված 12):  Ձևավորվել և 
տպագրվել են Ինստիտուտում կազմակերպված բոլոր 
միջոցառումների հրավիրատոմսերը, ծրագրերը, գովազդային 
թերթիկներն ու այլ նյութեր: Կատարվել են նաև ուսումնաօժանդակ 
պարապմունքներին անհրաժեշտ տպագրական, 
պատճենահանման, կազմարարական աշխատանքներ:   

Աշխատաոճ դարձնելով գործել ավելի ակտիվորեն, առավել 
հրատապ և օպերատիվ արձագանքել իրադարձություններին, 
նորություններին՝ բաժնի աշխատակիցների կողմից պարբերաբար 
թարմացվել է Ինստիտուտի համացանցային կայքը (vspi.am), 
համարյա յուրաքանչյուր օր հրապարակվել են ներբուհական 
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կյանքի մասին նյութեր: 2013 թ. հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին 
հրապարակվել է տեղեկատվական բնույթի շուրջ 120 նյութ:  

 
 

ՍՈՑԻԱԼՍՈՑԻԱԼՍՈՑԻԱԼՍՈՑԻԱԼ----ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ    
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ    

Ազգային անկախ պետականության ձեռքբերումների 
պահպանման, ամրապնդման և քարոզչության համար ներկայումս 
էապես կարևորվում են երիտասարդության, հատկապես 
ուսանողների հետ իրականացվող հայրենասիրական 
դաստիարակությանը և մարզառազմական պատրաստվածությանը 
միտված աշխատանքները: 

Հաշվետու տարում շարունակել են գործել նախորդ 4 
տարիներին ձևավորված ուսանողական մարզական խմբակները 
(ֆուտբոլ, վոլեյբոլ, սեղանի թենիս, բասկետբոլ, շախմատ)` հանդես 
գալով ներինստիտուտային և Ինստիտուտից դուրս կազմակերպվող 
բազմաթիվ մարզական միջոցառումներում: 

2013 թ. կազմակերպվել են.  
� մշակութային թեմաներով դասախոսություններ, 

սեմինարներ, ֆիլմերի, ներկայացումների դիտումներ, 
գեղարվեստական երկերի և քննարկումներ, որոնց միջոցով 
նպատակ է հետապնդվել ձևավորել ուսանողների 
գեղագիտական ճաշակը («Ես կին եմ», «Ու՞մ մտքով 
կանցներ» ինտերակտիվ ներկայացումներ և այլն); 

� ներինստիտուտային, արտաինստիտուտային և 
միջբուհական մշակութային միջոցառումներ, փառատոներ, 
համերգներ և ներկայացումներ: (Օրինակ, «Ճանաչենք մեր 
քաղաքի արվեստագետներին», «Ստեղծագործում են ՎՊՄի-
ի դասախոսները և ուսանողները» շարքից 4 հանդիպում, 
«Լավագույն կուրս, լավագույն ուսանող» 
մրցանակաբաշխություն, «Մագիստրոսների ավարտական 
երեկո» և այլն): 

� Շնորհալի ուսանողների հայտնաբերման ճանապարհով 
Ինստիտուտում ստեղծվեցին վոկալ-գործիքային, 
ազգագրական և ժամանակակից պարերի խմբեր, գրական և 
թատերական խմբակներ: 
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� Նշվում է մոռացված եկեղեցական տոն՝ «Սուրբ Սարգիս 
զորավարի տոնակատարությունը»: 

� Հայրենասիրության և այլ ազգերի նկատմամբ 
հանդուրժողականության դաստիարակումը դարձավ մի 
շարք ավանդական միջոցառումների խթան (օրինակ՝ 
ամենամյա արշավ դեպի Մայմեխ լեռան ստորոտ` նվիրված 
ՀՀ անկախությանը, Մայիսյան հաղթանակներին,  այս տարի 
կազմակերպվել էր հանդիպում հանրաճանաչ լրագրող 
Ցվետանա Պասկալևայի հետ և այլն:) 

� Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և 
սպորտի բաժնի հետ համատեղ կազմակերպվել է 
«Սպորտլանդիա»:  Հանգրվանի բակում կառուցվել է ավազե 
խաղահրապարակ, տեղադրվել են թենիսի սեղան, վոլեյբոլի 
ցանց, ճոճանակներ,  ստեղծվել են ժամանցի համար 
անհրաժեշտ բոլոր պայմանները: Ճամբարի 
աշխատանքների համապարփակ գործունեությունը 
ներկայացվել է հուշալբոմում: 

� Ինստիտուտը ձեռքբերումներ է ունեցել նաև մարզական 
կյանքում: 

1.1.1.1. Միջազգային և հանրապետական սպորտային Միջազգային և հանրապետական սպորտային Միջազգային և հանրապետական սպորտային Միջազգային և հանրապետական սպորտային 
միջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներ.... 

� ՌԴ ք. Կազանում  կայացած  Համաշխարհային 
ուսանողական ունիվերսիադայի մասնակից        
«Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ» 
մասնագիտության ուսանող Տիգրան Կիրակոսյանը 
գրավել է  առաջին տեղը: 

� ՀՀ զինված ուժերին նվիրված գնդակային 
հրաձգության մրցումներում Ինստիտուտի 
հավաքականը գրավել է չորրորդ տեղը: 

� ՀՀ. ուսանողական 14-րդ մարզական խաղերում 
բասկետբոլի հավաքականը  (տղաներ) գրավել է 
չորրորդ տեղը:  

� ՀՀ ուսանողական 14-րդ մարզական խաղերում  
սեղանի թենիսի հավաքականը (տղաներ) գրավել է 
առաջին տեղը: 
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� ՀՀ ուսանողական 14-րդ մարզական խաղերում  
հանդբոլի հավաքականը (տղաներ) գրավել է 
առաջին տեղը: 

� ՀՀ ուսանողական 14-րդ մարզական խաղերում 
շախմատի հավաքականը  (աղջիկներ) գրավել է 
չորրորդ տեղը: 

� ՀՀ ուսանողական 14-րդ մարզական խաղերում 
կրոսավազքի հավաքականը  (աղջիկներ և տղաներ) 
գրավել է թիմային երրորդ տեղը, ուսանողներ Աննա 
Քարհանյանը` առաջին տեղ,  Նաիրա Ղուկասյանը` 
երրորդ: 

Ձեռքբերումների համար ՀՀ ԿԳ  նախարարի կողմից 
պարգևատրվել են  Ինստիտուտի ուսանողներ.    

� Տիգրան Կիրակոսյանը – սամբո ըմբշամարտ, 
«Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ» 
մասնագիտության 3-րդ  կուրս, 

� Էդուարդ Հակոբյանը – սեղանի թենիս, 
«տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն»  
մասնագիտության 2-րդ կուրս:  

� Արամայիս Բաղոյանը – հանդբոլ, 
«Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ» 
մասնագիտության 5-րդ  կուրս, 

� Աննա Քարհանյանը - աթլետիկա, 
«Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ» 
մասնագիտության 3-րդ  կուրս: 

2.2.2.2. Մարզային սպորտայինՄարզային սպորտայինՄարզային սպորտայինՄարզային սպորտային    միջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներմիջոցառումներ.... 
� Ֆուտզալի մարզային և քաղաքային  

առաջնություններում հավաքականը գրավել է 
համապատասխանաբար չորրորդ և երկրորդ 

տեղերը: 
� Մարզամշակութային «Մարզական փառատոն»-ում 

Ինստիտուտի ֆուտբոլի հավաքականը գրավել է 
առաջին տեղը, իսկ ուսանողներ  Աննա  
Քարհանյանը (կրոսավազք)` առաջին տեղ,  Նարեկ 
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Բրուտյանը`(կոխ–ըմբշամարտ)` առաջին տեղ, 
Գառնիկ Այվազյանը (կրոսավազք)`երրորդ տեղ: 

� Շախմատի Լոռու մարզի առաջնությունում 
աշխատակից  Հայկ Դոլմազյանը դարձել է կրկնակի 
չեմպիոն: 

3.3.3.3. Ներբուհական սպորտային միջոցառումներՆերբուհական սպորտային միջոցառումներՆերբուհական սպորտային միջոցառումներՆերբուհական սպորտային միջոցառումներ.... 
� «Ռեկտորի գավաթ» ֆուտզալի մրցաշար 
� հանդբոլի բաց առաջնություն 
� գնդակային հրաձգության անհատական և 

միջֆակուլտետային առաջնություն ուսանողների 
միջև 

� գնդակային հրաձգության անհատական 
առաջնություն աշխատակիցների միջև 

� նարդու մրցաշար աշխատակիցների միջև: 
    

--------------------                    --------------------                    --------------------    
Առաջիկա տարում Ինստիտուտի քաղաքականության 

գլխավոր շեշտադրումը պետք է ուղղված լինի մինչև այժմ 
նախաձեռնած գործերը ավարտին հասցնելուն` կարևորելով դրանց 
բովանդակային պլանի կատարելությունը: Դրանով է 
պայմանավորված այն հանգամանքը, որ 2014 թվականի անելիքների 
ցանկում ավելի շատ տեղ են գտել ինքնավերլուծության արդյունքում 
վերհանված թույլ կողմերի վերացման ուղղությամբ 
աշխատանքները և միջոցառումները: 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ    
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Հավելված 1. 
2013 թ. առկա ուսուցման համակարգի  

ընդունելության անցումային միավորները 
 

հհհհ////հհհհ    ՄասնագիտությունՄասնագիտությունՄասնագիտությունՄասնագիտություն    
Առկա ուսուցման համակարգԱռկա ուսուցման համակարգԱռկա ուսուցման համակարգԱռկա ուսուցման համակարգ    
անվճարանվճարանվճարանվճար    վճարովիվճարովիվճարովիվճարովի    

2012201220122012    2013201320132013    2012201220122012    2013201320132013    
1. Կենսաբանություն 25,5 28,5 16,5 25,5 
2. Ֆիզիկական կուլտուրա և 

սպորտ  
26,5 17,1 19,25 

3. Պատմություն 49 49 26,25 27 
4. Իրավագիտություն 

(մանկավարժություն) 
52,75 55 28,5 25,5 

5. Կառավարում 52,75 52 41,75 25,5 
6. Սոցիալական աշխատանք 

 
35,75 

 
24,25 

7. Աշխարհագրություն 17,75 21,5 23 20,25 
8. Հայոց լեզու և գրականություն 47,75 42,5 27,75 34 
9. Ռուսաց լեզու և գրականություն 33,5 32,5 15,75 27 
10. Անգլերեն լեզու և 

գրականություն  
52,75 26,5 30,75 

11. Մանկավարժություն և  
մեթոդիկա  
(տարրական կրթություն) 

24,75 21,75 16,75 16,25 

12. Մանկավարժություն և 
հոգեբանություն  

23,25 40,25 28 

13. 
Սոցիալական 
մանկավարժություն 

26,5 24 16,5 21,5 

14. Մաթեմատիկա 30,25 27 22,5 19,5 
15. Ինֆորմատիկա 

 
20,75 18 20,75 

16. 
Թարգմանչական գործ՝ 
անգլերեն, հայերեն 

46 51 28,75 39,25 

17. Լրագրություն 39,25 51,75 28,25 31,25 
18. Կերպարվեստ և գծագրություն 

 
31 16 19 

19. Երաժշտական կրթություն 
 

38 
 

18 

20. 
Կիրառական մաթեմատիկա և 
ֆիզիկա 

30,5 29,5 18,5 29,75 

21 Ֆիզիկա - - - - 
22. Դեղագործական քիմիա 27,5 32,5 16,75 20,75 
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Հավելված 2. 
Պրակտիկայի անցկացման  

հաստատությունների ցանկը, 
 որոնց հետ կնքվել են պայմանգրեր 

1. Լոռու մարզպետարան 
2. Վանաձորի քաղաքապետարան 
3. «Լոռի Թի-Վի» ՍՊԸ 
4. Վանաձորի Ստ. Զորյանի տուն-թանգարան 
5. Վանաձորի կերպարվեստի թանգարան 
6. Լոռի-Փամբակի երկրագիտական թանգարան 
7. «Մայլան» ՍՊԸ 
8. Վանաձորի մանկատուն 
9. Ա. Թևոսյանի անվան պոլիտեխնիկական քոլեջ 
10. Գուգարքի անտառտնտեսություն 
11. «ԳԼՈՐԻԱ» կարի արտադրական ֆաբրիկա 
12. Վանաձորի բժշկական պետական քոլեջ 
13. Վանաձորի Կ. Ղարաքեշիշյանի անվան թիվ 1 

արհեստագործական քոլեջ 
14. «ՎՏԲ» ՓԲԸ Լոռու մասնաճյուղ 
15. «ԱՄԵՐԻԱ» ՓԲԸ Լոռու մասնաճյուղ 
16. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն 
17. Վանաձորի թիվ 1 հիմնական դպրոց 
18. Վանաձորի թիվ 2 հիմնական դպրոց 
19. Վանաձորի թիվ 3 հիմնական դպրոց 
20. Վանաձորի թիվ 4 հիմնական դպրոց 
21. Վանաձորի թիվ 10 ավագ դպրոց 
22. Վանաձորի թիվ 11 ավագ դպրոց 
23. Վանաձորի թիվ 15 հիմնական դպրոց 
24. Վանաձորի թիվ 18 ներառական դպրոց 
25. Վանաձորի թիվ 20 հիմնական դպրոց 
26. Վանաձորի թիվ 22 հիմնական դպրոց 
27. Վանաձորի մաթեմատիկական և բնագիտական 

առարկաների խորացված ուսումնական 
հաստատություն /«Էվրիկա»/ 
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Հավելված 3. 
2013 թվականին հրատարակված  

գիտական աշխատանքների քանակն 
 ըստ ամբիոնների 

հհհհ////հհհհ    ԱմբիոնիԱմբիոնիԱմբիոնիԱմբիոնի    անվանումըանվանումըանվանումըանվանումը    
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1. Մանկավարժության - 16 - 1 - 
2. Հոգեբանության և սոցիոլոգիայի - 12 - - - 
3. Հայոց լեզվի 1 12 - 1 - 
4. Գրականության - 19 - 1 - 
5. Օտար լեզուների 1 2 2 1 - 
6. Ռուսաց լեզվի - 8 - 1 - 

7. Պատմության - 10 - 1 - 
8. Տնտեսագիտության տեսության - - - - - 
9. Փիլիսոփայության և 

քաղաքագիտության 
- - 1 - - 

10. Բուսաբանության և 
աշխարհագրության 

- 12 1 - - 

11. Կենդանաբանության, 
ֆիզիոլոգիայի և բժշկագիտության 
հիմունքների 

- 2 - - - 

12. Քիմիայի - 9 - - - 
13. Մաթեմատիկական անալիզի - - - - - 
14. Մաթեմատիկայի և նրա 

դասավանդման  մեթոդիկայի 
- 1 - - - 

15. Ինֆորմատիկայի և 
տնտեսագիտամաթեմատիկական 
մեթոդների  և  մոդելավորման 

- 4 - - - 

16. Ֆիզիկայի - 6 1 1 - 
17. Ընդհանուր ֆիզիկական 

դաստիարակության և 
արտակարգ իրավիճակների 
հիմնահարցերի  
 

- 5 - - - 
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18. Ֆիզդաստիարակության 
տեսության և մեթոդիկայի 

- - - - - 

19. Արվեստի - 2 - - - 
ԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸ    3333    120120120120    5555    7777    ----    

 
 

Հավելված 4.  
  ՎՊՄԻ ծախսերը ըստ տնտեսական հոդվածների           

ԱնվանումըԱնվանումըԱնվանումըԱնվանումը    ՔՔՔՔոլեջոլեջոլեջոլեջ    
ՀենակեՀենակեՀենակեՀենակե----    
տայինտայինտայինտային    

վարժարանվարժարանվարժարանվարժարան    
ԲուհԲուհԲուհԲուհ    

Ներքին Ներքին Ներքին Ներքին 
դրամադրամադրամադրամա----
շնորհշնորհշնորհշնորհ    

ԸնդաԸնդաԸնդաԸնդա----
մենըմենըմենըմենը    

Աշխատավարձ և 
դրան 
հավասարեցված 

3678 58733.6 597024.4 0 659436.0 

Վճարներ  500.0 2500.0  3000.0 
Գույք և  
սարքավորումներ 

  600.0  600.0 

Դեղորայք   1000.0  1000.0 
Սննդամթերք 130.0 3000.0 52570.0 3000.0 58700.0 
Գործուղումներ 80.0 300.0 4700.0  5080.0 
Տրանսպորտ   5400.0  5400.0 
Կապ 12.0 120.0 6900.0  7032.0 
Էլ. էներգիա 75.0 1000.0 9200.0  10275.0 
Վառելիք/գազ/ 45.0 1200.0 9400.0  10645.0 
Ջրմուղ 0 180.0 580.0  760.0 
Այլ կոմունալ 
ծախսեր 

10.0 80.0 611.5  701.5 

Հարկեր և տուրքեր   4500.0  4500.0 
Ներկայացուց- 
չական ծախսեր 

  2000.0  2000.0 

Ղեկավարի  ֆոնդ   3000.0  3000.0 
Սարքեր և 
սարքավորումներ 

 500.0 15100.0  15600.0 

Կապիտալ  
ներդրումներ 

  16500.0  16500.0 

Կրթաթոշակ 228.0  15084.0  15312.0 
ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    4258.0 65613.6 746669.9 3000.0 819541.5 
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Հավելված 5. 
Այլ  ծախսեր 

հհհհ////հհհհ    Այլ  ծախսերԱյլ  ծախսերԱյլ  ծախսերԱյլ  ծախսեր    ՀազՀազՀազՀազ. . . . դրամդրամդրամդրամ    
1 Մամուլ 1500 

2 Գրքեր,դասագրքեր, ուսումնական  ձեռնարկներ 1170 

3 Գրենական  պիտույքներ, տպարանի  թուղթ 6800 

4 Ընթացիկ  նորոգումներ 3800 

5 Տնտեսական  ապրանքներ 3000 

6 Տնտեսական  նյութեր 1800 

7 Նյութեր  ուսումնական  գործընթացի  համար 300 

8 Տպագրական  ծախսեր 3100 

9 ՚՛՛Լեքսպրո՛՛ համակարգի  վճար 180 

10 Դպրոցների հետ պայմանագրեր 4500 

11 Մարզադահլիճների պայմանագրեր 1300 

12 Բուժ. հաստատությունների պայմանագրեր 800 

13 Ինտերնետ 1200 

14 Գրքերի  կազմում և ձևավորում 700 

15 Հիմնադրամներին 10532 

16 Հատկացումներ դեկանատներին 2000 

17 Սարքավորումների  նորոգում  և  սպասարկում 1500 

18 Կադրերի որակավորման,սեմինարների անցկացման, 
ծրագրերի ձեռքբերման 

1452 

19 Չնախատեսված ծախսեր 350 

20 Այլ  պայմանագրեր ընդամենը.այդ թվում 6766 

20ա Հայտարարություններ 164.4 

20բ Գովազդ 422.6 

20գ Միջոցառումներ 48.0 

20դ Գումարի  վերադարձ 2621.0 

20ե Ծրագրերի  ձեռքբերում 3000.0 

20զ Պրակտիկա  այլ  հիմնարկներում 510 

20է Արխիվացում 0 

20ը Վարկի  վերադարձ 0 

21 Ուսանողական գիտական  ընկերությանը 350 
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22 Ուսանողական  խորհրդին 500 

23 Աշխատակիցների համար օգնության  ֆոնդ 1000 

24 Ուսանողների համար օգնության  ֆոնդ 600 

25 Կառավարման  խորհրդին 500 

26 Ներքին դրամաշնորհ 3000 

ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    58700 

 
 
 

Հավելված 6. 
2013թ.-ի Ինստիտուտի փաստացի մուտքերը  

հ/հ Փաստացի մուտքերը Հազ. դրամ 
1.  Նախորդ տարվա մնացորդ 35032.4 

2.  Պետական բյուջեից 122835.2 

3.  Ուսման վճարներ առկա ուսուցումից 269000 

4.  ՈՒսման վճարներ հեռակա ուսուցումից 226500 

5.  ՈՒսման վճարներ մագիստրոսական 
ուսուցումից 

53219.4 

6.  Այլ մուտքեր` այդ թվում  20643.5 

6.1.  դիմորդներ 1200 

6.2.  օտար լեզուների ուսուցում 1517.5 

6.3.  պատճենահանում 1023 

6.4.  բանկոմատի շահագործում 600 

6.5.  դրամաշնորհներ 12300 

6.6.  մասնագիտացումներից 603 

6.7.  այլ 3400 

7. Հենակետային վարժարան 66148.8 

8. Քոլեջ պետական բյուջեից 1361 

9. Ուսման վճարներ քոլեջից 4575 

10. 
Ուսման վճարներ ասպիրանտական 
կրթությունից 

360 

11. Վարկ  40000 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ` 839 675.3 
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Հավելված 7. 

ՎՊՄԻ 2013թ փաստացի ծախսերը 
 ըստ տնտեսական հոդվածների 

 

ԱնվանումըԱնվանումըԱնվանումըԱնվանումը    
ՔՔՔՔոոոո----
լեջլեջլեջլեջ    

ՀենաՀենաՀենաՀենակեկեկեկե----
տայինտայինտայինտային    

վարժարանվարժարանվարժարանվարժարան    
ԲուհԲուհԲուհԲուհ    

Ներքին Ներքին Ներքին Ներքին 
դրամադրամադրամադրամա----
շնորհշնորհշնորհշնորհ    

ԸնդաԸնդաԸնդաԸնդա----    
մենըմենըմենըմենը    

Աշխատավարձ և 
դրան  
հավասարեցված 

4416 
 

59071.7 606512.3  670000 

վճարներ  500 2000  2500 

Գույք և  
սարքավորումներ 

  456  456 

Դեղորայք   1762  1762 

Սննդամթերք 320 3000 88264.9  91584.9 

Գործուղումներ 80 300 8375  8755 

Տրանսպորտ   5000  5000 

Կապ 50 120 5197  5367 

Էլ. էներգիա 150 1098.3 10668.7  11917 

Վառելիք/գազ/ 160 1298.8 8861.2  10320 

Ջրմուղ 50 180 370  600 

Այլ կոմունալ 
ծախսեր 

40 80 601  721 

Հարկեր և տուրքեր   2700  2700 

Ներկայացուցչական 
ծախսեր 

  1050  1050 

Ղեկավարի  ֆոնդ   3000  3000 

Սարքեր և 
սարքավորումներ 

 500 15462  15962 

Կապիտալ  
ներդրումներ 

  7000  7000 

Կրթաթոշակ 361  15633  15994 

Ընդամնեը 5627 66148.8 782913.1  854688.9854688.9854688.9854688.9    

     839675.3839675.3839675.3839675.3    

 
 



 

 
 

2013 Ã. ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ  58 

Հավելված 8. 
Այլ  ծախսերի փաստացի կատարողականը  

                                                                                                                           
Հազար դրամ 

հհհհ////հհհհ    Այլ  ծախսերԱյլ  ծախսերԱյլ  ծախսերԱյլ  ծախսեր    ՆախաՆախաՆախաՆախա----
տեսվածտեսվածտեսվածտեսված    

ՓաստՓաստՓաստՓաստ....    տոկոստոկոստոկոստոկոս    

1 Մամուլ 1500 1400 93.3 

2 Գրքեր, դասագրքեր, ուսումնական  
ձեռնարկներ 

1170 680.5 58 

3 Գրենական  պիտույքներ, տպարանի  
թուղթ 

6800 7188 106 

4 Ընթացիկ  նորոգումներ 3800 6631 174.5 

5 Տնտեսական  ապրանքներ 3000 605 20 

6 Տնտեսական  նյութեր 1800 1645 91.3 

7 Նյութեր  ուսումնական  գործընթացի  
համար 

300 26 8 

8 Տպագրական  ծախսեր 3100 3657 117 

9 ՚՛՛Լեքսպրո՛՛ համակարգի  վճար 180 60 33 

10 Դպրոցների հետ պայմանագրեր 4500 3520 78 

11 Մարզադահլիճների պայմանագրեր 1300 690 53 

12 Բուժ. հաստատությունների 
պայմանագրեր 

800 1360 170 

13 Ինտերնետ 1200 1131 94 

14 Գրքերի  կազմում և ձևավորում 700 146 20 

15 Հիմնադրամներին 10532 7950 75 

16 Հատկացումներ դեկանատներին 2000 2000 100 

17 Սարքավորումների  նորոգում  և  
սպասարկում 

1500 2886 192 

18 Կադրերի որակավորման, 
սեմինարների անցկացման, ծրագրերի 
ձեռքբերման 

1452 270 18 

19 Չնախատեսված ծախսեր 350 141.5 40 

20 Այլ  պայմանագրեր ընդամենը.այդ 
թվում 

6766 7667.9 113 

20ա Հհայտարարություններ  164  

20բ Գովազդ  423  

20գ Միջոցառումներ  182  

20դ Գումարի  վերադարձ  3762  

20ե Ծրագրերի  ձեռքբերում  351  
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20½ Պրակտիկա  այլ  հիմնարկներում  715.9  

20է Պահակային ծառայություն  2070  

20202020ըըըը    վարկի  վերադարձվարկի  վերադարձվարկի  վերադարձվարկի  վերադարձ    0000    40000400004000040000        

21 Ուսանողական գիտական  
ընկերությանը 

350 0 0 

22 Ուսանողական  խորհրդին 500 500 100 

23 Աշխատակիցների համար օգնության  
ֆոնդ 

1000 780 78 

24 Ուսանողների համար օգնության  
ֆոնդ 

600 600 100 

25 Կառավարման  խորհրդին 500 50 10 

26 Ներքին դրամաշնորհ 3000 0 0 

ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    58700 51584.9 88 

 
 
 

Հավելված 9. 
Ինստիտուտի հաշվեկշիռը առ 01.11.2013թ. 
ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ         

1. Պետական կառավարման լիազորված մարմնի  անվանումը-Կրթության 
և գիտության  նախարարություն 

2. ՊՈԱԿ-ի.  անվանումը- Վանաձորի պետական մանկավարժական 
ինստիտուտ ՊՈԱԿ  

3. Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 

   Բաժին N O9   

  Խումբ N                              O2    

  Դաս N                                O4    

                           
Չափման միավոր՝ հազար դրամ 

ԱԿՏԻՎԱԿՏԻՎԱԿՏԻՎԱԿՏԻՎ    

տ
ա
րե

սկ
իզ

բ 

հա
շվ
ետ

ու
  

ժա
մա

նա
-

կա
շր
ջա

նի
 

վե
րջ
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ՈՉ  ԸՆԹԱՑԻԿ 
ԱԿՏԻՎՆԵՐ 517543,6 527859,6 

այդ թվում         x x 
Հիմնական միջոցներ կազմակերպության 
սեփականության իրավունքով պատկանող 197892,4 208208,4 
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Անրացված գույք 315929 315929 
Երկարաժակետ ֆինանսակն ներդրումներ՝ 
հողամասեր 3722,2 3722,2 
Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ 0 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐ    127731,4 125982,5 
այդ թվում x x 
Ապրանքանյութական պաշարներ 41591,8 46097,6 
Դեբիտորական պարտքեր առևտրային 
գործունեությունից 4296,2 6788,1 
Դեբիտորական պարտքեր բյուջեի գծով  14692,9 15675,2 

  որից՝ 
                           Հարկային գերավճարներ 14692,9 15675,2 
Ընթացիկ ֆինանսական ներդրումներ 1200 
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքներ 35032,4 43416,6 
Այլ ընթացիկ ակտիվներ 32118,1 12805 

  ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՀԱՇՎԵԿՇԻՌՀԱՇՎԵԿՇԻՌՀԱՇՎԵԿՇԻՌ    645275,0 653842,1 
                                                        ՊԱՍԻՎՊԱՍԻՎՊԱՍԻՎՊԱՍԻՎ 

տարե-
սկիզբ 

հաշվետու  
ժամանա-
կաշրջանի 

վերջ   
ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    սեփականսեփականսեփականսեփական    կապիտալկապիտալկապիտալկապիտալ    222422,3 234694,4 
այդ թվում x 
Չբաշխված շահույթ 222422,3 234694,4 
Սեփական կապիտալի այլ տարրեր 0 
ԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸ    ՈՉՈՉՈՉՈՉ    ԸՆԹԱՑԻԿԸՆԹԱՑԻԿԸՆԹԱՑԻԿԸՆԹԱՑԻԿ    
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    315929315929315929315929    315929315929315929315929    
այդ թվում x x 
Հետաձգված հարկեր  
Ամրացված գույքի արժեք 315929 315929 
Այլ ոչ ընթացիկ պարտավորություններ 
ԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸԸՆԴԱՄԵՆԸ            ԸՆԹԱՑԻԿԸՆԹԱՑԻԿԸՆԹԱՑԻԿԸՆԹԱՑԻԿ    
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    106923,7 103218,7 
այդ թվում x x 
Կրեդիտորական պարտքեր առևտրային 
գործունեության գծով 4147,6 44230,4 
Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 
բյուջեի գծով 3949,4 6826,3 
Այլ   ընթացիկ պարտավորություններ 98826,7 52162 
ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՀԱՇՎԵԿՇԻՌՀԱՇՎԵԿՇԻՌՀԱՇՎԵԿՇԻՌ    645275,0 653842,1 



 

61 2013 Ã. ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ  

Հավելված 10. 
2013թ. գնումների գործընթացի  

արդյունքում կնքված պայմանագրերը 
1.Շրջանակային համաձայնագրերով իրականացված  ութ մրցույթը 

հ/հ 
Պայմանագրի 
ծածկագիրը 

Կնքման 
ամսաթիվը 

Անվանումը 
Գումարը 
(դրամ) 

1. ՎՊՄԻ - 
ՇՀԱՊՁԲ 
11/8-13/01 

28.03.2013 Համակարգչային և 
պատճենահանման 
սարքավորումներ/երեք ընտրված 
մասնակից/ 

15 148 700 
 

2. ՎՊՄԻ - 
ՇՀԱՊՁԲ 
11/11-13/02 

03.04.2013 Տնտեսական , սան. հիգիենիկ 
միջոցներ 

1 211 130 

3. ՎՊՄԻ -  
ՇՀԱՊՁԲ 
11/1-13/03 

05.06.2013 Վառելիք 3 516 000 

4. ՎՊՄԻ - 
ՇՀԱՊՁԲ 
11/3-13/04 

25.03.2013 Գրենական պիտույքներ և 
գրասենյակային նյութեր 

6 765 340 

5. ՎՊՄԻ - 
ՇՀԱՊՁԲ 
11/7-13/06 

05.06.2013 Շինանյութեր/չորս ընտրված 
մասնակից/ 
 

4 880 518 

6. Չկայացած  Ծաղիկներ և ծաղկեպսակներ  
7. ՎՊՄԻ -  

ՇՀԾՁԲ 11/1-
13/1 

07.06.2013 Ինտերնետային կապի 
տրամադրում 

240 000 

8. ՎՊՄԻ - 
ՇՀԾՁԲ 11/9-
13/2 

15.07.2013 Սարքերի և սարքավորումների 
սպասարկում/երեք ընտրված 
մասնակից/ 

3 603 400 

2. Պարզեցված ընթացակարգով իրականացված մրցույթ 

1. 
ՎՊՄԻ - 
ՊԸԱՇՁԲ-13/01  

29.07.2013 ՎՊՄԻ ուսումնական երկրորդ 
մասնաշենքի (ֆիզմաթ թև)                                       
լուսամուտների     փոխարինում  

6 600 635 

3.ԲԸԱՀ ընթացակարգով կնքված պայմանագրեր 

1. 
ՎՊՄԻ-
ԲԸԱՀԱՊՁԲ-
13/01 

03.06.2013 Սննդային ապրանքներ 970 000 

2. 
ՎՊՄԻ-
ԲԸԱՀԱՊՁԲ-
13/02 

20.06.2013 Դեղորայք և պատվաստանյութեր 500 000 

3. 

ՎՊՄԻ-
ԲԸԱՀԱՊՁԲ-
13/03 

01.07.2013 Ավտոպահեստամասեր 990 000 
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4. 
ՎՊՄԻ-
ԲԸԱՀԱՊՁԲ-
13/05 

20.03.2013 Ննջարանի կահույք 840 000 

5. 
ՎՊՄԻ-
ԲԸԱՀԱՊՁԲ-
13/10 

05.04.2013 Ծաղիկներ և ծաղկեպսակներ 401 000 

6. 
ՎՊՄԻ- 
ԲԸԱՀԱՇՁԲ 
13/01 

18.05.2013 ՎՊՄԻ ուսումնական առաջին 
մասնաշենքի սանհանգույցների 
նորոգում 

995 000 

7. 
ՎՊՄԻ- 
ԲԸԱՀԱՇՁԲ 
13/02 

03.06.2013 ՎՊՄԻ ուսումնական առաջին 
մասնաշենքի առաջին հարկի 
ապակեպատ վիտրաժի տեղադրում 

442 300 

8. 

ՎՊՄԻ- 
ԲԸԱՀԱՇՁԲ 
13/03 

28.06.2013 ՎՊՄԻ համակարգչային  
մասնաշենքի տանիքի 
վերակառուցման նախագծա-
նախահաշվային աշխատանքներ 

35 000 

9. 

ՎՊՄԻ- 
ԲԸԱՀԱՇՁԲ 
13/04 

28.06.2013 ՎՊՄԻ վարժարանին հատկացված 
մասնաշենքի տանիքի 
վերանորոգման նախագծա-
նախահաշվային աշխատանքներ 

102 000 

10. 

ՎՊՄԻ- 
ԲԸԱՀԱՇՁԲ 
13/05 

28.06.2013 ՎՊՄԻ ուսումնական երկրորդ  
մասնաշենքի  պատուհանների 
փոխման նախահաշվային 
աշխատանքներ 

100 000 

11. 
ՎՊՄԻ-
ԲԸԱՀԾՁԲ-
13/01 

10.06.2013 Համակարգչային տեխնոլոգիաների 
և ծրագրային ապահովումների 
մշակում և սպասարկում 

336 000 

12. 
ՎՊՄԻ-
ԲԸԱՀԾՁԲ-
13/02 

10.06.2013 Տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկում 

300 000 

13. 
ՎՊՄԻ-
ԲԸԱՀԾՁԲ-
13/03 

27.06.2013 Տեղեկատվական  
ծառայությունների մատուցում 

Ըստ մատուցված 
ծառայություն-

ների 

14. 
ՎՊՄԻ-
ԲԸԱՀԾՁԲ-
13/07 

01.07.2013 <<9-րդ ալիք>> Հեռուստատեսային և 
ռադիո հեռարձակման 
ծառայություն 

Ըստ մատուցված 
ծառայություն-

ների 

15. 
ՎՊՄԻ-
ԲԸԱՀԾՁԲ-
13/08 

01.07.2013 <<ՄԻԳ>> Հեռուստատեսային և 
ռադիո հեռարձակման 
ծառայություն 

Ըստ մատուցված 
ծառայություն-

ների 

16. 
ՎՊՄԻ-
ԲԸԱՀԾՁԲ-
13/11 

13.07.2013 Ավտոմեքենաների գնահատում 90 000 

17. 
ՎՊՄԻ-
ԲԸԱՀԾՁԲ-
13/12 

26.07.2013 ՎՊՄԻ մարզաառողջարանային 
հանգրվանի վերանորոգված 
շենքերի հաշվառում 

300 000 
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18. 

ՎՊՄԻ-
ԲԸԱՀԾՁԲ-
13/13 

26.07.2013 

ՎՊՄԻ կերպարվեստի 
մասնաշենքին տրամադրված 
հողամասի և կառուցված 
կաթսայատան հաշվառում 

180 000 

19. 
ՎՊՄԻ-
ԲԸԱՀԾՁԲ-
13/14 

26.07.2013 
ՎՊՄԻ Տիգրան Մեծի 36 հասցեում 
շենքերի և շինությունների 
հաշվառում 

240 000 

20. 

ՎՊՄԻ-
ԲԸԱՀԾՁԲ-
13/15 09.09.2013 

ՎՊՄԻ-ին սեփականության 
իրավունքով պատկանող անշարժ 
գույքի հաշվառում և 
գնահատում/հանդերձարան,պարիս
պ/ 

70 000 

21. 

ՎՊՄԻ-
ԲԸԱՀԾՁԲ-
13/16 18.09.2013 

ՎՊՄԻ-ին սեփականության 
իրավունքով պատկանող անշարժ 
գույքի հաշվառում և 
գնահատում/էլեկտրական 
ենթակայան/ 

40 000 

22. 
ՎՊՄԻ-
ԲԸԱՀԾՁԲ-
13/17 

21.09.2013 
Թուջե մարտկոցների եռակցման և 
տեղադրման ծառայություն 

45 000 

23. 
ՎՊՄԻ-
ԲԸԱՀԾՁԲ-
13/18 

09.10.2013 
Ներքին ներկարարական 
հարդարման  ծառայություն 

836 000 
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Հավելված 11. 
2013 թվականի 

 տասնմեկ ամիսների (հունվար-նոյեմբեր) ընթացքում 
 կատարված գնումները 

  
ՀՀՀՀ////ՀՀՀՀ    Դրամական միջոցների ելքեր   Դրամական միջոցների ելքեր   Դրամական միջոցների ելքեր   Դրամական միջոցների ելքեր       Գումարը Գումարը Գումարը Գումարը ((((դրամդրամդրամդրամ))))    

1 Կոմունալ վճարների ծախսեր Կոմունալ վճարների ծախսեր Կոմունալ վճարների ծախսեր Կոմունալ վճարների ծախսեր     16161616    235235235235    536536536536    

այդ թվում՝  

1.1 Էլեկտրաէներգիայի ծախսեր      8 649 236 

1.2 Գազի ծախսեր      7 062 105 

1.3 Ջրամատակարարման ծախսեր         524 .195 

2 ՓոստիՓոստիՓոստիՓոստի    ևևևև    կապիկապիկապիկապի    վճարներիվճարներիվճարներիվճարների    ծախսերծախսերծախսերծախսեր        6666    453453453453    894894894894    

այդ թվում՝  

2.1 Հեռախոսակապի ծախսեր   5 728 244 

2.2 Ինտերնետ կապի ծախսեր    528 000 

2.3 Փոստային ծախսեր      197 650 

3 Ապրանքանյութական պաշարների ծախսեր Ապրանքանյութական պաշարների ծախսեր Ապրանքանյութական պաշարների ծախսեր Ապրանքանյութական պաշարների ծախսեր     34343434    955955955955    868868868868    

այդ թվում՝  

3.1 Գրենական պիտույքներ և գրասենյակային 
նյութեր  

    6 773 300 

3.2 Տնտեսական,սան. հիգիենիկ  միջոցներ     1 211 130 

3.3 Համակարգչային և պատճենահանման 
սարքավորումներ              15 148 700 

3.4 Սննդային ապրանքներ     1 950 000 

3.5 Դեղորայք և պատվաստանյութեր       500 000 

3.6 Էլ. տեխնիկա,ռադիոտեխնիկա և կենցաղային 
սարքեր 

      665 350 

3.7 Շինանյութեր     4 952 518 

3.8 Ննջարանի կահույք       840 000 

3.9 Հանդերձանք և անկողնային պարագաներ       810 750 

3.10 Ծաղիկներ և ծաղկեպսակներ        401 000 

3.11 ՀԴՄ-ների ձեռքբերում       739 200 

3.12 Պլաստիկ քարտեր       300 960 

3.13 Հակահրդեհային գույք       612 500 
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3.14 ՈՒսումնական պրոցեսի համար նյութեր         30 460 

3.15 Պարարտանյութեր         20 000 

4 Տրանսպորտային ծախսեր Տրանսպորտային ծախսեր Տրանսպորտային ծախսեր Տրանսպորտային ծախսեր     5555    133133133133    440440440440    

այդ թվում՝   

4.1 Վառելիքի  ծախսեր  3 516 000 

4.2 Ավտոպահեստամասեր    990 000 

4.3 Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկում 

   300 000 

4.4 Տրանսպորտային փոխադրումներ     327 440 

5 Գրադարանային ծախսեր Գրադարանային ծախսեր Գրադարանային ծախսեր Գրադարանային ծախսեր     2222    018018018018    130130130130    

այդ թվում՝  

5.1 Գրքերի ձեռքբերման ծախսեր       613 800 

5.2 Լրատվամիջոցների ձեռքբերման ծախսեր   1 404 330 

6 Ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր Ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր Ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր Ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր     7777    832832832832    528528528528    

այդ թվում՝  

6.1 Սարքերի և սարքավորումների սպասարկում 3 603 400 

6.2 Հեռուստատեսային և ռադիո հեռարձակման 
ծառայություն 

   241 600 

6.3 Մամուլում հայտարարությունների 
հրապարակում 

   215 000 

6.4 Համակարգչային տեխնոլոգիաների և 
ծրագրային ապահովումների մշակում և 
սպասարկում 

   351 000 
 

6.5 Աղբահանության ծառայություն    505 100 

6.6 Հիգիենիկ հակահամաճարակային 
ծառայություն 

   165 000 

6.7 Պարտադիր բժշկական զննություն  1 359 000 

6.8 Նոտարական ծառայություններ       36 000 

6.9 Գազասպառման համակարգի տեխնիկական 
հսկողություն 

     286 788 

6.10 Ցուցանակների պատրաստում       28 200 

6.11 Լուսանկարչական ծառայություն       80 040 

6.12 Գորգերի լվացում       10 200 

6.13 ՎՊՄԻ-ին սեփականության իրավունքով 
պատկանող անշարժ գույքի հաշվառում և 
գնահատում 

    830 000 

6.14 Ավտոմեքենաների գնահատում       90 000 
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6.15 Ծխնելույզների սպասարկման 
ծառայություններ 

      31 200 

7 Վերանորոգման աշխատանքներՎերանորոգման աշխատանքներՎերանորոգման աշխատանքներՎերանորոգման աշխատանքներ    8888    928928928928    935935935935    

այդ թվում՝  

7.1 ՎՊՄԻ ուսումնական երկրորդ մասնաշենքի 
(ֆիզմաթ թև) լուսամուտների փոխարինում 

6 600 635 
 

7.2 ՎՊՄԻ ուսումնական առաջին մասնաշենքի 
սանհանգույցների նորոգում 

   995 000 
 

7.3 ՎՊՄԻ ուսումնական առաջին մասնաշենքի 
առաջին հարկի ապակեպատ վիտրաժի 
տեղադրում 

   442 300 
 

7.4 Ներքին ներկարարական հարդարման 
աշխատանքներ 

  836 000 

7.5 Թուջե մարտկոցների եռակցման և տեղադրման 
աշխատանքներ 

    55 000 
 

Հ/Հ Դրամական միջոցների ելքեր    Գումարը (դրամ) 

8 Այլ աշխատանքների  ձեռքբերման  ծախսերԱյլ աշխատանքների  ձեռքբերման  ծախսերԱյլ աշխատանքների  ձեռքբերման  ծախսերԱյլ աշխատանքների  ձեռքբերման  ծախսեր    4444    563563563563    744744744744    

այդ թվում՝  

8.1 Հատուկ պաշտպանվածություն պահանջող 
պետական նշանակության փաստաթղթերի 
տպագրություն 

3 100 800 
 

8.2 Տպագրություն   875 944 

8.3 Մեդալների և կրծքանշանների պատրաստում   350 000 

8.4 Շինարարական աշխատանքների 
նախահաշվային, նախագծային աշխատանքներ 

  237 000 
 

9 Վարձակալության ծախսեր Վարձակալության ծախսեր Վարձակալության ծախսեր Վարձակալության ծախսեր     215215215215    000000000000    

ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը//// Դրամական միջոցների ելքեր   /    86868686    337337337337    075075075075    
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Հավելված 12. 
Ինստիտուտի վերաբերյալ 

 2013 թ. պատրաստված  
տեղեկատվական նյութերի թվաքանակը 

հ/հ Մարզային և տեղական ԶԼՄ-ներ 
Ռեպոր
տաժ և 
այլ 

Հայտարա
րություն 

1.  «Լոռի թի-վի» ՀՌԸ 45 5 

2.  «Լոռու ՄԻԳ» ՀՌԸ 12 4 

3.  «9-րդ ալիք » ՀԸ 26 2 

4.  «Ֆորտունա»  ՀԸ 18 2 

5.  «Լոռու մարզ» պաշտոնաթերթ 56 4 

6.  «Վանաձորյան» խճանկար թերթ 6 2 

Ընդամենը 163 19 

ՀանրապետականՀանրապետականՀանրապետականՀանրապետական    ԶԼՄԶԼՄԶԼՄԶԼՄ----ներներներներ 

1.  «Առավոտ» օրաթերթ 6  

2.  «Հետք» շաբաթաթերթ և կայք 15  

3.  «Կրթություն» շաբաթաթերթ   

4.  «Հանրապետություն»  3 

5.  «Արաքս» հրատարակչություն   1 

6.  «Սփյուռ»   2 

7.  «Տարվա ապրանք» ՍՊԸ  1 

Ընդամենը 21 7 

ՎՊՄԻՎՊՄԻՎՊՄԻՎՊՄԻ----ի մամուլի մամուլի մամուլի մամուլ 

1.  «Ապագա մանկավարժ» 104 1 

2.  www.vspi.am 118 24 

Ընդամենը 222 25 

Ընդամենը 406 51 
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Համակարգչային ձևավորումը՝ 
Աշխեն Գալստյանի 

 
Թուղթը՝ օֆսեթ 

Չափսը՝ 60x84 1/16 
Ծավալը՝ 4.25 տպագր. մամուլ 

Տպաքանակը՝ 60 օրինակ 
 

Տպագրվել է ՍԻՄ տպագրատանը: 
 


