
Արձանագրություն №3/2016-2017 
Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի` 2016թ. դեկտեմբերի 20-ին տեղի 

ունեցած թիվ 3 նիստի 
 
 
Նիստին ներկա էին գիտական խորհրդի 88 (ութսունութ) անդամներից 61-ը (վաթսունմեկը)։  
Նիստը նախագահում էր ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը։ 
 
Ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյանը, բացելով գիտական խորհրդի նիստը, հայտարարեց քվեակազմի 

առկայության մասին և քվեարկության դրեց նիստի օրակարգը.    

  

11..  ՀՀաաղղոորրդդոոււմմ  ԵԵՊՊՀՀ  22001166--22002200թթթթ..  զզաարրգգաացցմմաանն  ռռաազզմմաավվաարրաակկաանն  ծծրրաագգրրիի  կկաատտաարրմմաանն  

ըըննթթաացցքքիի  մմաասսիինն  (զեկ.՝ ռեկտոր Ա. Հ. Սիմոնյան):  

22..  Հաղորդում ԵՊՀ-ում կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի ծրագրի 2015-2016 

ուստարվա համալիր միջոցառումների կատարման արդյունքների մասին (զեկ.՝ ռեկտոր 

Ա. Հ. Սիմոնյան):  

33..  Հաղորդում «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի 2016թ. եկամուտների և 

ծախսերի նախահաշվի (Բյուջե) կատարողականի (հունվար-նոյեմբեր) մասին (զեկ.՝ 

գլխ. հաշվապահ Ռ. Գ. Գրիգորյան):  

44..  Հաղորդում «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի 2017թ. եկամուտների և 

ծախսերի նախահաշվի (Բյուջե) մասին (զեկ.՝ գլխ. հաշվապահ Ռ. Գ. Գրիգորյան):  

55..  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հաշվետվությունը 2015-2016 ուստարվա գործունեության 

մասին (զեկ.՝ մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյան):  

66..  Երևանի պետական համալսարանի բակալավրիատի շրջանավարտներին 

մանկավարժի որակավորում շնորհելու կանոնակարգը հաստատելու մասին (զեկ. 

պրոռեկտոր Ա.Կ. Գրիգորյան):  

77..  ԵՊՀ–ում ֆարմացիայի ինստիտուտ ստեղծելու և դեղագիտության և քիմիայի 

ֆակուլտետում կառուցվածքային փոփոխություններ կատարելու միջնորդությամբ 

ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի առջև հանդես գալու մասին (զեկ. դեղագիտության և 

քիմիայի ֆակուլտետի դեկան Տ. Վ. Ղոչիկյան, ֆարմքիմայի և ֆարմակագնոզիայի 

ամբիոնի վարիչ Ա. Ս. Սաղյան):  

88..  ԵՊՀ մամուլի պատմության և տեսության և ռադիոհեռուստատեսային 

ժուռնալիստիկայի ամբիոններն անվանափոխելու մասին (զեկ. ժուռնալիստիկայի 

ֆակուլտետի դեկան Ն. Ն. Մարտիրոսյան):  



99..  ԵՊՀ սահմանադրական տնտեսագիտության կենտրոնի կանոնադրությունը 

հաստատելու մասին: (զեկ. տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի դեկան 

Հ.Լ. Սարգսյան):  

1100..  ԸԸննթթաացցիիկկ  հհաարրցցեերր..    

1100..11  ԻԻննֆֆոորրմմաատտիիկկաայյիի  ևև  կկիիրրաառռաակկաանն  մմաաթթեեմմաատտիիկկաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  ոոււսսաաննոողղննեերր  

ԱԱլլբբեերրտտ  ՍՍաահհաակկյյաաննիինն,,  ՀՀրրաայյրր  ՀՀաարրոոււթթյյոոււննյյաաննիինն,,  ՏՏիիգգրրաանն  ՄՄաամմիիկկոոննյյաաննիինն  ևև  

ծծրրաագգրրաավվոորրմմաանն  ևև  իիննֆֆոորրմմաացցիիոոնն  տտեեխխննոոլլոոգգիիաաննեերրիի  աամմբբիիոոննիի  աասսիիսստտեեննտտ  ԱԱրրմմեենն  

ԱԱննդդրրեեաասսյյաաննիինն  պպաարրգգևևաատտրրեելլոոււ  մմաասսիինն::  

  

  ԳԳիիտտխխոորրհհրրդդիի  աաննդդաամմննեերրիի  կկոողղմմիիցց  օօրրաակկաարրգգիի  հհաամմաարր  աայյլլ  հհաարրցց  չչաառռաաջջաարրկկվվեեցց  ևև  

մմաասսննաակկիիցցննեերրիի  բբաացց  քքվվեեաարրկկոոււթթյյաամմբբ  ըըննդդոոււննվվեեցց  ննիիսստտիի  օօրրաակկաարրգգըը։։  

  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաանննն  աառռաաջջաարրկկեեցց  օօրրաակկաարրգգիի  հհաարրցցեերրիի  հհեերրթթաակկաաննոոււթթյյաանն  

փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււնն՝՝  աառռաաջջիիննըը  իիրրաակկաաննաացցննեելլ  պպաարրգգևևաատտրրմմաանն  աարրաարրոողղոոււթթյյոոււննըը::  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  

հհաայյտտննեեցց,,  ոորր  22001166թթ..  դդեեկկտտեեմմբբեերրիի  55--իինն  տտեեղղիի  էէ  ոոււննեեցցեելլ  ծծրրաագգրրաավվոորրմմաանն  ոոււսսաաննոողղաակկաանն  

թթիիմմեերրիի  մմիիջջաազզգգաայյիինն  հհեեղղիիննաակկաավվոորր  AACCMM  IICCPPCC  օօլլիիմմպպիիաադդաայյիի  կկիիսսաաեեզզրրաափփաակկիիչչըը::  ԵԵՊՊՀՀ  

թթիիմմնն  աարրձձաաննաագգրրեելլ  էէ  բբաացցաառռիիկկ  աարրդդյյոոււննքքննեերր  ևև  աաննցցեելլ  եեզզրրաափփաակկիիչչ՝՝  աառռաաջջիինն  աաննգգաամմ  ՀՀՀՀ  

բբոոււհհեերրիի  մմեեջջ::  ԵԵզզրրաափփաակկիիչչըը  կկաայյաաննաալլոոււ  էէ  22001177թթ..  մմաայյիիսսիինն  ԱԱՄՄՆՆ--ոոււմմ::  ԹԹիիմմիի  եերրեեքք  

աաննդդաամմննեերրըը՝՝  ԻԻԿԿՄՄ  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  44--րրդդ  կկոոււրրսսիի  ոոււսսաաննոողղ  ԱԱլլբբեերրտտ  ՍՍաահհաակկյյաաննըը  ևև  

մմաագգիիսստտրրաատտոոււրրաայյիի  11--իինն  կկոոււրրսսիի  ոոււսսաաննոողղննեերր  ՀՀրրաայյրր  ՀՀաարրոոււթթյյոոււննյյաաննըը  ևև  ՏՏիիգգրրաանն  

ՄՄաամմիիկկոոննյյաաննըը,,  իիննչչպպեեսս  ննաաևև  թթիիմմիի  մմաարրզզիիչչ,,  ծծրրաագգրրաավվոորրմմաանն  ևև  իիննֆֆոորրմմաացցիիոոնն  

տտեեխխննոոլլոոգգիիաաննեերրիի  աամմբբիիոոննիի  աասսիիսստտեեննտտ  ԱԱրրմմեենն  ԱԱննդդրրեեաասսյյաաննըը  խխրրաախխոոււսսվվոոււմմ  եենն  5500..000000--

աակկաանն  դդրրաամմոովվ::  ԱԱլլբբեերրտտ  ՍՍաահհաակկյյաանննն  աարրդդեենն  ոոււննիի  ԵԵՊՊՀՀ  ոոսսկկեե  մմեեդդաալլ՝՝  աաննցցաածծ  աամմռռաաննըը  

մմաաթթեեմմաատտիիկկաայյիի  գգծծոովվ  մմիիջջաազզգգաայյիինն  օօլլիիմմպպիիաադդաայյոոււմմ  11--իինն  տտեեղղըը  գգրրաավվեելլոոււ  հհաամմաարր,,  ոոււսստտիի  

ննաա,,  մմեեդդաալլիի  փփոոխխաարրեենն,,  պպաարրգգևևաատտրրվվոոււմմ  էէ  շշննոորրհհաակկաալլաագգրրոովվ::  ԻԻսսկկ  ՀՀրրաայյրր  ՀՀաարրոոււթթյյոոււննյյաաննըը,,  

ՏՏիիգգրրաանն  ՄՄաամմիիկկոոննյյաաննըը  ևև  դդաասսաախխոոսս  ԱԱրրմմեենն  ԱԱննդդրրեեաասսյյաաննըը  պպաարրգգևևաատտրրվվոոււմմ  եենն  ԵԵՊՊՀՀ  ոոսսկկեե  

մմեեդդաալլննեերրոովվ::  ՈՈղղջջոոււյյննիի  ևև  շշննոորրհհաավվոորրաակկաանն  խխոոսսքքոովվ  հհաաննդդեեսս  եեկկաավվ  ԻԻԿԿՄՄ  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  

դդեեկկաանն  ՎՎ..  ԴԴոոււմմաաննյյաաննըը::  ՆՆաա,,  մմաասսննաավվոորրաապպեեսս,,  ննշշեեցց,,  ոորր  կկիիսսաաեեզզրրաափփաակկիիչչ  փփոոււլլիինն  

մմաասսննաակկցցեելլ  եենն  աաշշխխաարրհհիի  22770000  հհաամմաալլսսաարրաաննննեերր՝՝  4400..000000  ոոււսսաաննոողղննեերրոովվ,,  ևև  եեզզրրաափփաակկիիչչ  եենն  

աաննցցեելլ  ըըննդդաամմեեննըը  4400  հհաամմաալլսսաարրաաննննեերրիի  թթիիմմեերր,,  ոորրոոննցցիիցց  մմեեկկըը  ԵԵՊՊՀՀ--նն  էէ::  ԵԵզզրրաափփաակկիիչչ  

աաննցցաածծ  թթիիմմեերրըը  ննեերրկկաայյաացցննոողղ  հհաամմաալլսսաարրաաննննեերրիիցց  եենն,,  օօրրիիննաակկ՝՝  ՄՄոոսսկկվվաայյիի  պպեետտաակկաանն  

հհաամմաալլսսաարրաաննըը,,  ՀՀաարրվվաարրդդիի  հհաամմաալլսսաարրաաննըը,,  ՄՄաասսաաչչոոււսսեեթթսսիի  տտեեխխննոոլլոոգգիիաակկաանն  

իիննսստտիիտտոոււտտըը  ևև  աայյլլ  հհեեղղիիննաակկաավվոորր  բբոոււհհեերր::  ՆՆեերրկկաաննեերրըը  ևևսս  շշննոորրհհաավվոորրեեցցիինն  ևև  

ծծաափփաահհաարրեեցցիինն  ԵԵՊՊՀՀ  օօլլիիմմպպիիաակկաանն  թթիիմմիի  աաննդդաամմննեերրիինն::  

1. Լսեցին. – ՀՀաաղղոորրդդոոււմմ  ԵԵՊՊՀՀ  22001166--22002200թթթթ..  զզաարրգգաացցմմաանն  ռռաազզմմաավվաարրաակկաանն  ծծրրաագգրրիի  
կկաատտաարրմմաանն  ըըննթթաացցքքիի  մմաասսիինն:Ռեկտոր Ա. Սիմոնյանը ընդհանուր գծերով ներկայացրեց 
ԵՊՀ 2016-2020 թթ. Զարգացման ռազմավարական ծրագրի իրականացման 
ժամանակացույց-պլանի՝ 2015-2016ուստարվա 2-րդ կիսամյակում նախատեսված 
խնդիրների իրականացման առաջընթացը՝ համապատասխան գործողությունների և 



միջոցառումների կատարողականով: Ռեկտորի հաղորդումը գերազանցապես 
կենտրոնացավ ռազմավարական առաջին նպատակի՝ «որակյալ կրթության» խնդիրների 
լուծմանը տանող գործողությունների կատարողականին: Ա. Սիմոնյանն առավել 
հանգամանալից կանգ առավ դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման 
գործընթացների բարելավման հետ կապված գործողությունների կատարողականին: Նա 
հայտնեց, որ ծավալուն այս զեկույցը, որ ընդգրկում է 58 էջ, հնարավոր չէ մանրամասն 
անդրադառնալ կատարված յուրաքանչյուր գործողության: Զեկույցը նախապես 
տրամադրված է եղել գիտխորհրդի անդամներին: 

Հարցեր չհնչեցին, ելույթներ, առաջարկություններ չեղան: 
Որոշեցին. – Ռեկտոր Ա. Սիմոնյանի հաղորդումն ընդունել ի գիտություն: 

 
22..  Լսեցին. - Հաղորդում ԵՊՀ-ում կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի ծրագրի 
2015-2016 ուստարվա համալիր միջոցառումների կատարման արդյունքների մասին: 
Ռեկտոր Ա. Սիմոնյանն իր հաղորդման մեջ մասնավորապես նշեց, որ կոռուպցիոն 
երևույթների դեմ պայքարի ծրագրի միջոցառումները համակարգող հանձնաժողովի՝ 
նշված ժամանակահատվածի գործունեության առաջնահերթություններն են եղել 
համալսարանական տարաբնույթ գործընթացներին ԵՊՀ աշխատակիցների և 
սովորողների իրազեկվածության բարձրացումն ու մասնակցության ընդլայնումը: 
Իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված մի շարք միջոցառուըմներ են կազմակերպվել՝ 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, միջազգային կազմակերպությունների, այդ 
թվում Եվրոպայի խորհրդի մասնակցությամբ ու աջակցությամբ: Աշխատանքներ են 
տարվել բարեվարքության, ակադեմիական ազնվության կանոնների առաջավոր փորձի 
մասին իրազեկման ուղղությամբ: Ա. Սիմոնյանը նշեց, որ անելիքներ, իհարկե դեռ շատ 
կան:  
ՀՀաարրցցեերր  չչհհննչչեեցցիինն,,  եելլոոււյյթթննեերր,,  աառռաաջջաարրկկոոււթթյյոոււննննեերր  չչեեղղաանն::  
ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննիի  հհաաղղոորրդդոոււմմնն  ըըննդդոոււննեելլ  իի  գգիիտտոոււթթյյոոււնն::  
  
3. Լսեցին. – Հաղորդում «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի 2016թ. 
եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (Բյուջե) կատարողականի (հունվար-նոյեմբեր) 
մասին: Ռեկտոր Ա. Սիմոնյանը առաջարկեց հանգամանալից կանգ չառնել բյուջեի 
կատարողականի բոլոր տողերին, այլ հակիրճ և ընդհանուր գծերով ներկայացնել առավել 
կարևոր փաստերն ու տվյալները: Առաջարկն ընդունվեց: Ըստ այդմ շեշտվեց, որ 2015թ. 
համեմատ 2016թ.-ին համալսարանի ծախսերը մեծացել են, ինչը հիմնականում կապված 
էր մարզահամալիրի վերակառուցման հետ: Թվերով ներկայացվեց հյուրատան վաճառքից 
ստացված եկամուտը՝ մոտ 2 մլրդ դրամ, այդ եկամտից մուծված հարկերը՝ մոտ 715 մլն 
դրամ: Մնացած գումարի գերակշիռ մասը ծախսվել է մարզահամալիրի վերակառուցման, 
նոր հյուրատան կառուցման, ԵՊՀ որոշ մասնաշենքերի սալիկապատման, բակային 
տարածքի բարեկարգման և այլնի վրա: Շտկվել են կոմունիկացիաները, վերակառուցվել 
կոյուղիները: Մարզահամալիրում ֆիզդաստիարակության դասերին 300 ուսանող այժմ 
հնարավորություն ունեն միաժամանակ օգտվելու ցնցուղից: 11 ամսվա կատարողականն 
իրականացված է 94 տոկոսով: Եղել են նաև չնախատեսված ծախսեր, որոնց մեծ մասը 
վերաբերում է ապրիլյան քառօրյա պատերազմի ժամանակ ռազմաճակատին ԵՊՀ-ի 
տրամադրած ֆինանսական աջակցությանը, ինչպես նաև այդ պատերազմի ժամանակ 



զոհված երկու տասնյակից ավելի զինծառայողների անչափահաս երեխաներին մինչև 
չափահաս դառնալը ամենամսյա կայուն դրամական աջակցություններին: 
Հարցեր չհչեցին: 
Որոշեցին. – 2016թ. հունվար-նոյեմբեր ամիսների ԵՊՀ ծախսերի կատարողականն 
ընդունել ի գիտություն: 

 
4. ԼԼսսեեցցիինն..  --  Հաղորդում «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի 2017թ. 
եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (Բյուջե) մասին::  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը,,  իի  
մմաասսննաավվոորրիի,,  ննշշեեցց,,  ոորր  22001177թթթթ..  բբյյոոււջջեենն  հհաավվաասսաարրաակկշշռռվվաածծ  էէ::  ՆՆաախխոորրդդ  ֆֆիիննաաննսսաակկաանն  
տտաարրվվաա  հհաամմեեմմաատտ  մմոոււտտքքեերրըը  պպաակկաասսոոււմմ  եենն  992288  մմլլնն  դդրրաամմոովվ  ((ննաախխոորրդդ  տտաարրիի  վվաաճճաառռվվեելլ  էէրր  
հհյյոոււրրաատտոոււննըը  ևև  եեկկաամմոոււտտննեերրիի  աավվեելլաացցոոււմմըը  դդրրաաննոովվ  էէրր  պպաայյմմաաննաավվոորրվվաածծ))::  ՍՍպպաասսվվոոււմմ  էէ  
ըըննդդոոււննեելլոոււթթյյաանն  ննվվաազզոոււմմ::  ՆՆվվաազզոոււմմ  եենն  ննաաևև  մմիիջջաազզգգաայյիինն  դդրրաամմաաշշննոորրհհննեերրըը,,  իիննչչնն  
օօբբյյեեկկտտիիվվ  մմիիտտոոււմմ  էէ::  ԾԾաախխսսեերրիի  մմեեջջ  աաշշխխաատտաավվաարրձձեերրիինն  ոոււղղղղվվաածծ  ծծաախխսսեերրըը  կկաազզմմեելլոոււ  եենն  
6666  տտոոկկոոսս,,  իիննչչըը  22  տտոոկկոոսսոովվ  աավվեելլիինն  էէ  ննաախխոորրդդ  տտաարրվվաաննիիցց::  111155  մմլլնն  դդրրաամմ  տտրրաամմաադդրրվվեելլոոււ  էէ  
կկոոււտտաակկաայյիինն  ֆֆոոննդդիի  ծծաախխսսեերրըը  վվճճաարրեելլոոււ  հհաամմաարր::  1122  մմլլնն  դդրրաամմ  ննաախխաատտեեսսվվաածծ  էէ  ԵԵՊՊՀՀ  
հհաաշշմմաաննդդաամմոոււթթյյոոււնն  ոոււննեեցցոողղ  աաշշխխաատտաակկիիցցննեերրիի  կկաարրիիքքննեերրիի  հհաամմաարր::  112255  մմլլնն  դդրրաամմ  ԵԵՊՊՀՀ--նն  
վվճճաարրեելլոոււ  էէ  աառռոողղջջաակկաանն  աապպաահհոովվաագգրրոոււթթյյաանն  հհաամմաարր՝՝  յյոոււրրաաքքաաննչչյյոոււրր  աաշշխխաատտաակկցցիի  հհաամմաարր  
5522..000000  դդրրաամմիի  չչաափփոովվ::  2200  մմլլնն  դդրրաամմ  պպաահհվվոոււմմ  էէ  ֆֆոորրսսմմաաժժոորրաայյիինն  իիրրաավվիիճճաակկննեերրիի  
կկաառռաավվաարրմմաանն  հհաամմաարր::   
ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..  ––  ՀՀաայյ  բբաաննաասսիիրրոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԱԱ..  ԱԱվվաագգյյաաննըը  
հհեետտաաքքրրքքրրվվեեցց,,  թթեե  բբյյոոււջջեեոովվ  ԵԵՊՊՀՀ  ԴԴիիլլիիջջաաննիի  մմաարրզզաա--աառռոողղջջաարրաաննաայյիինն  հհաամմաալլիիրրիի  
վվեերրաակկաառռոոււցցմմաանն  հհաամմաարր  մմիիջջոոցցննեերր  ննաախխաատտեեսսվվաա՞՞ծծ  եենն::  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  պպաատտաասսխխաաննեեցց,,  ոորր  
ննաախխկկիիննոոււմմ  հհյյոոււրրաատտաանն  վվաաճճաառռքքիիցց  աակկննկկաալլվվոոււմմ  էէրր  մմիիջջոոցցննեերր  տտրրաամմաադդրրեելլ  ննշշվվաածծ  խխննդդրրիինն,,  
սսաակկաայյնն  հհաարրկկեերրըը  սսպպաասսվվաածծիիցց  շշաատտ  աավվեելլիինն  եեղղաանն::  ԵԵկկաամմտտիի  ոորրոոշշ  սսպպաասսեելլիիքքննեերր  կկաանն,,  
սսաակկաայյնն  պպեետտքք  էէ  ըըննտտրրոոււթթյյոոււնն  կկաատտաարրեելլ  ԵԵՊՊՀՀ  հհաաննրրաակկաացցաարրաաննըը  ևև  ԲԲլլդդաանն  չչաայյըը  
հհիիմմննաակկաառռոոււցցեելլոոււ  տտաարրբբեերրաակկննեերրիի  մմեեջջ::   

 Որոշեցին.- ԵՊՀ 2017թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի մասին հաղորդումն 
ընդունել ի գիտություն: 
 
5. Լսեցին. – ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հաշվետվությունը 2015-2016 ուստարվա 
գործունեության մասին:  Մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Առաքելյանը նշեց, որ 
հաշվետվությունը նախապես առաքված է գիտխորհրդի անդամների էլեկտրոնային 
հասցեներին: Բանախոսը նկատեց, որ հաշվետու ուստարին առանձնանում է մասնաճյուղի 
զարգացման 2011-15թթ. ռազմավարական ծրագրի իրականացման ավարտով և նոր՝ 2016-
20թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի հաստատումով, որը կազմվել է ԵՊՀ 
ծրագրի հիման վրա: Ս. Առաքելյանը նշեց, որ արդարացված ներդրում եղավ առկա և 
հեռակա ուսուցմամբ «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ», «Ինֆորմատիկա և 
կիրառական մաթեմատիկա» կրթական ծրագրերով ուսումնառության կազմակերպումը: 
Հաշվի առնելով մարզում տարրական դասարանների ուսուցիչների մեծ պահանջարկը՝ 
մասնաճյուղը հաշվետու ուստարում իրականացրել է նաև «Տարրական մանկավարժություն 
և մեթոդիկա» կրթական ծրագրով ընդունելություն, իսկ 2017-18 ուստարում կիրականացվի 
ընդունելություն նաև «Սոցիալական աշխատանք», «Ֆինանսներ» և  «Զբոսաշրջություն» 
կրթական ծրագրերով՝ ընդլայնելով դիմորդների մասնագիտական կողմնորոշման 
հնարավորությունները: Դիմորդների հոսքը մեծացնելու նպատակով և ըստ այդմ գործող 
մասնագիտությունների վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիությունն ապահովելու 



նպատակով տպագրվել և դպրոցներին, հիմնական գործատուներին ու շահագրգիռ այլ 
կազմակերպությունների տրամադրվել են ԵՊՀ-ի հրատարակած «Դիմորդի ուղեցույց»-ը, 
մասնաճյուղի, կիրառական արվեստի ֆակուլտետի և հեռակա ուսուցման բաժնի 
գովազդային բուկլետները նաև վրացերեն և պարսկերեն լեզուներով: Մասնաճյուղի 
գովազդարշավին և դիմորդների մասնագիտական կողմնորոշմանը էապես նպաստում է 
նաև մասնաճյուղի  կայքէջը, որի «դիմորդ» բաժնում առկա է անհրաժեշտ 
տեղեկատվություն իրականացվող կրթական ծրագրերի և ուսումնական գործընթացների 
մասին : Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքի «AYO» կազմակերպության հովանավորությամբ 
մասնաճյուղում ստեղծվել է ֆրանսերեն լեզվի կենտրոն` հագեցած ժամանակակից 
տեխնիկական միջոցներով, շուրջ 800 կտոր մասնագիտական գրականությամբ 
(մեթոդական և գեղարվեստական), որը հնարավորություն է տալիս ֆրանսերեն լեզվի 
դասերը վարելու ժամանակակից  տեսա-ձայնային մեթոդներով: 2016թ. փետրվարից 
«Էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքներ» դասընթացը մասնաճյուղում 
իրականացվում է առցանց եղանակով, նախատեսվել է 01.02.2017-ից ԵՊՀ-ի հետ 
համատեղ առցանց եղանակով իրագործել ևս մեկ դասընթաց: Պլանավորվել է 
պարբերաբար ավելացնել առցանց իրականացվող դասընթացների քանակը, և 
մասնաճյուղն այդ գործընթացի իրականացման համար ակնկալում է ԵՊՀ-ի 
աջակցությունը:  
Մասնաճյուղի հաշվետվությունն ամբողջությամբ հասանելի է այստեղ՝ 
http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2017/02/hashvetvutyun.pdf : 
Արտահայտվեցին. – Ռեկտոր Ա. Սիմոնյանը նկատեց, որ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն 
իսկապես ռազմավարական նշանակություն ունեցող կրթական հաստատություն է, քանզի 
այն ոչ միայն կրթական, այլև տնտեսական ու ժողովրդագրական կարևոր խնդիր է լուծում 
սահմանամերձ Տավուշի մարզում, իսկ մասնաճյուղի ղեկավարությունը, տնօրենի 
գլխավորությամբ գրագետ ու արդյունավետ գործունեություն են իրականացնում: 
Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գ. Մելիքյանը հայտնեց, որ «Գուրգեն Մելիքյանի՝ 
Քաշաթաղի բազմազավակ ընտանիքների աջակցության» հիմնադրամը պատրաստակամ է 
Իջևանի մասնաճյուղի չորս առավել անապահով և ուսման մեջ առաջադիմող ուսանողների 
վարձը վճարելու հարցում: Ս. Առաքելյանը շնորհակալություն հայտնեց գործընկերոջը՝ 
նման առաջարկության համար:   
Որոշեցին. – Հավանություն տալ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2013-2014 ուստարվա 
գործունեությանը: 

 
66..  Լսեցին. – Երևանի պետական համալսարանի բակալավրիատի 
շրջանավարտներին մանկավարժի որակավորում շնորհելու կանոնակարգը 
հաստատելու մասին:  Պրոռեկտոր Ա.Կ. Գրիգորյանը նշեց, որ 2014թ. փետրվարից, եր 
ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվեց մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի 
ցանկը, առաջացավ խնդիր՝ ոչ մանկավարժական կրթական հաստատություններում 
շրջանավարտներին մանկավարժի որակավորում տալու հետ::  ՀՀեետտաագգաա  
բբաաննաակկցցոոււթթյյոոււննննեերրիի  աարրդդյյոոււննքքոոււմմ  հհննաարրաավվոորր  դդաարրձձաավվ,,  ոորր  ոոչչ  մմաաննկկաավվաարրժժաակկաանն  
հհաասստտաատտոոււթթյյոոււննննեերրըը  շշրրջջաաննաավվաարրտտննեերրիինն  կկաարրոողղ  եենն  շշննոորրհհեելլ  մմաաննկկաավվաարրժժիի  ոորրաակկաավվոորրոոււմմ  
աայյնն  դդեեպպքքոոււմմ,,  եերրբբ  աաննհհրրաաժժեեշշտտ  ծծաավվաալլոովվ  ևև  կկրրեեդդիիտտաատտաարրոոււթթյյաամմբբ  մմաաննկկաավվաարրժժաակկաանն  
կկրրթթաակկաանն  դդաասսըըննթթաացցննեերր  կկաաննցցննեենն  ևև  կկլլրրաացցննեենն  սսաահհմմաաննվվաածծ  կկրրեեդդիիտտննեերրըը::  ԸԸսստտ  աայյդդմմ  
մանկավարժի որակավորում ստացող ուսանողների համար նախատեսվում է 30 
կրեդիտ ծավալով մանկավարժական լրացուցիչ կրթաբլոկ, որը ներառում է 6 
մոդուլ՝ իր կրթական, հետազոտական, մանկավարժական պրակտիկայի և 
ամփոփիչ ավարտական քննության բաղադրիչներով: Ա. Գրիգորյանը 



հանգամանալից ներկայացրեց մանկավարժական կրթաբլոկի կառուցվածքն ու 
կազմակերպումը, այդ կրթաբլոկի դասախոսական համակզմին ներկայացվող 
պահանջները:  
ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..  ––  ՍՍոոցցիիոոլլոոգգիիաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաաննիի  տտեեղղաակկաալլ  ԱԱ..  ՍՍաահհաակկյյաաննըը  
հհաարրցցրրեեցց,,  թթեե  հհննաարրաավվոո՞՞րր  էէ,,  ոորր  մմաաննկկաավվաարրժժաակկաանն  կկրրթթաաբբլլոոկկիի  ոոււսսոոււմմննաառռոոււթթյյաանն  հհաամմաարր  
ոոււսսաաննոողղննեերրըը  դդիիմմոոււմմ  ննեերրկկաայյաացցննեենն  22--րրդդ  կկոոււրրսսոոււմմ::  ԱԱ..  ԳԳրրիիգգոորրյյաաննըը  պպաատտաասսխխաաննեեցց,,  ոորր  
կկաաննոոննաակկաարրգգոովվ  դդիիմմոոււմմիի  ժժաամմկկեետտըը  ննաախխաատտեեսսվվաածծ  էէ  ոոււսսոոււմմննաառռոոււթթյյաանն  աառռաաջջիինն  կկոոււրրսսիի  
եերրկկրրոորրդդ  կկիիսսաամմյյաակկոոււմմ,,  սսաակկաայյնն  կկաարրոողղ  եենն  լլիիննեելլ  ննաաևև  բբաացցաառռոոււթթյյոոււննննեերր՝՝  հհաամմաապպաատտսսխխաանն  
հհիիմմննաավվոորր  պպաատտճճաառռննեերրիի  աառռկկաայյոոււթթյյաանն  դդեեպպքքոոււմմ::  ՌՌոոմմաաննաագգեերրմմաաննաակկաանն  բբաաննաասսիիրրոոււթթյյաանն  
ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  սսոովվոորրոողղ  ԱԱ..  ԲԲաագգրրաատտոոււննյյաաննըը  հհեետտաաքքրրքքրրվվեեցց,,  թթեե  կկաաննոոննաակկաարրգգիի  դդրրոոււյյթթննեերրըը  
տտաարրաածծվվոոււ՞՞մմ  եենն  ննաախխկկիինն  ոոււսստտաարրիիննեերրիինն  բբաակկաալլաավվրրիիաատտ  ըըննդդոոււննվվաածծ  ոոււսսաաննոողղննեերրիի  վվրրաա::  
ԱԱ..  ԳԳրրիիգգոորրյյաաննըը  պպաատտաասսխխաաննեեցց,,  ոորր  կկաաննոոննաակկաարրգգըը  վվեերրաաբբեերրոոււմմ  էէ  մմիիաայյնն  ըըննթթաացցիիկկ  
ոոււսստտաարրոոււմմ  ըըննդդոոււննվվաածծ  ևև  հհաաջջոորրդդ  ոոււսստտաարրիիննեերրիինն  ըըննդդոոււննվվոողղ  ոոււսսաաննոողղննեերրիինն::  ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  
ՍՍիիմմոոննյյաանննն  աառռաաջջաարրկկեեցց  քքվվեեաարրկկոոււթթյյաամմբբ  հհաասստտաատտեելլ  կկաաննոոննաակկաարրգգըը::  ՔՔվվեեաարրկկոոււթթյյոոււնննն  
աաննցցաավվ  մմիիաաձձաայյնն  ((կկոողղմմ))::  
ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––  ՀՀաասստտաատտեելլ  Երևանի պետական համալսարանի բակալավրիատի 
շրջանավարտներին մանկավարժի որակավորում շնորհելու կանոնակարգը: 
  
      
77..  ԼԼսսեեցցիինն..  --  ԵՊՀ–ում ֆարմացիայի ինստիտուտ ստեղծելու և դեղագիտության և 
քիմիայի ֆակուլտետում կառուցվածքային փոփոխություններ կատարելու 
միջնորդությամբ ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի առջև հանդես գալու մասին: 1/ 
Ֆարմքքիիմմիիաայյիի  ևև  ֆֆաարրմմաակկաագգննոոզզիիաայյիի  աամմբբիիոոննիի  վվաարրիիչչ  ԱԱ..  ՍՍաաղղյյաաննըը  ննշշեեցց,,  ոորր  
ՀՀաամմաալլսսաարրաաննոոււմմ  ֆֆաարրմմաացցիիաայյիի  մմաասսննաագգիիտտոոււթթյյաանն  վվեերրջջիինն  շշրրջջաաննոոււմմ  աարրձձաաննաագգրրվվաածծ  լլոոււրրջջ  
զզաարրգգաացցոոււմմննեերրիի  աարրդդյյոոււննքքոոււմմ  դդեեղղաագգիիտտոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննիիցց  աառռաաննձձննաացցեելլ  եենն  ֆֆաարրմմքքիիմմիիաայյիի  
ևև  ֆֆաարրմմաակկաագգննոոզզիիաայյիի  աամմբբիիոոննըը,,  իիննչչպպեեսս  ննաաևև  ֆֆաարրմմտտեեխխննոոլլոոգգիիաայյիի  ևև  ֆֆաարրմմաացցիիաայյիի  
էէկկոոննոոմմիիկկաայյիի  ոոււ  կկաառռաավվաարրմմաանն  աամմբբիիոոննըը::  ԵԵլլննեելլոովվ  մմաասսննաագգիիտտաակկաանն  
աառռաաննձձննաահհաատտկկոոււթթյյոոււննննեերրիիցց  ևև  ֆֆաարրմմաացցիիաայյիի  բբաաժժննոոււմմ  տտեեղղիի  ոոււննեեցցաածծ  կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  
փփոոփփոոխխոոււթթյյոոււննննեերրիիցց՝՝  դդեեղղաագգիիտտոոււթթյյաանն  ևև  քքիիմմիիաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  գգիիտտաակկաանն  խխոորրհհոոււրրդդնն  
աառռաաջջաարրկկոոււմմ  էէ  դդեեղղաագգիիտտոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննըը  վվեերրաաննվվաաննեելլ  ««ԿԿեեննսսաաբբժժշշկկոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոնն»»::  22//  
ՀՀաաջջոորրդդ  հհաարրցցըը  վվեերրաաբբեերրոոււմմ  էէ  ֆֆաարրմմաացցիիաայյիի  մմաասսննաագգիիտտոոււթթյյաանն  ննշշվվաածծ  եերրեեքք  աամմբբիիոոննննննեերրիի  
ևև  լլաաբբոորրաատտոորրիիաաննեերրիի  բբաազզաայյիի  վվրրաա  ԵԵՊՊՀՀ  ննոորր  սստտոորրաաբբաաժժաաննմմաանն՝՝  ԵԵՊՊՀՀ  ֆֆաարրմմաացցիիաայյիի  
իիննսստտիիտտոոււտտ  սստտեեղղծծեելլոոււնն::  ԻԻննսստտիիտտոոււտտիի  հհիիմմննաակկաանն  աառռաաքքեելլոոււթթյյոոււննըը  լլիիննեելլոոււ  էէ  ֆֆաարրմմաացցիիաայյիի  
բբննաագգաավվաառռոոււմմ  ոորրաակկյյաալլ  կկրրթթաակկաանն,,  գգիիտտաահհեետտաազզոոտտաակկաանն  ևև  իիննոովվաացցիիոոնն  ծծրրաագգրրեերրիի  
իիրրաակկաաննաացցոոււմմըը::  ԱԱ..  ՍՍաաղղյյաաննըը  հհաաննգգաամմաաննաալլիիցց  կկաաննգգ  աառռաավվ  իիննսստտիիտտոոււտտիի  սստտեեղղծծմմաանն  
ննաախխաադդրրյյաալլննեերրիի  վվրրաա՝՝  շշեեշշտտեելլոովվ  ֆֆաարրմմաացցիիաայյիի  բբաաժժննիի  ծծաավվաալլաածծ  աարրդդյյոոււննաավվեետտ  
մմիիջջաազզգգաայյիինն  հհաամմաագգոորրծծաակկցցոոււթթյյոոււննըը  ևև  բբաաժժննոոււմմ  զզաարրգգաացցաածծ  եեննթթաակկաառռոոււցցվվաածծքքիի  
աառռկկաայյոոււթթյյոոււննըը::  33//  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաաննըը  ննշշեեցց,,  ոորր  դդեեղղաագգիիտտոոււթթյյաանն  ևև  քքիիմմիիաայյիի  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիիցց  
ֆֆաարրմմաացցիիաայյիի  բբաաժժննիի  աառռաաննձձննաացցոոււմմըը  ևև  վվեերրաակկաազզմմաակկեերրպպոոււմմըը  իիննսստտիիտտոոււտտիի  բբեերրոոււմմ  էէ  ննաաևև  
ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  աաննվվաաննաափփոոխխոոււթթյյաանն  հհաարրցցըը::    
ԱԱրրտտաահհաայյտտվվեեցցիինն..  --  ԿԿեեննսսաաբբաաննոոււթթյյաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ԷԷ..  ԳԳևևոորրգգյյաաննըը  ննկկաատտեեցց,,  ոորր  
դդեեղղաագգիիտտոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոննըը  ««ԿԿեեննսսաաբբժժշշկկոոււթթյյաանն»»  աամմբբիիոոննիի  վվեերրաաննվվաաննոոււմմըը  լլեեզզվվաակկաանն  
խխննդդիիրր  էէ  աառռաաջջաացցննոոււմմ..  ՆՆաա  աառռաաջջաարրկկեեցց  վվեերրաաննվվաաննեելլ  ««ԿԿեեննսսաաբբժժշշկկաագգիիտտոոււթթյյաանն  աամմբբիիոոնն»»::  
ԱԱռռաաջջաարրկկըը  ըըննդդոոււննեելլիի  հհաամմաարրվվեեցց  ննեերրկկաաննեերրիի  կկոողղմմիիցց::ՎՎեերրոոննշշյյաալլ  եերրեեքք  հհաարրցցեերրիի  
վվեերրաաբբեերրյյաալլ  աաննցցկկաացցվվեեցց  քքվվեեաարրկկոոււթթյյոոււնն::  ՔՔվվեեաարրկկոոււթթյյոոււնննն  աաննցցաավվ  մմիիաաձձաայյնն::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն  ––    
11..  «Երևանի պետական համալսարանի դեղագիտության ամբիոն» 

կառուցվածքային ստորաբաժանումը վերանվանել «Երևանի պետական 
համալսարանի կենսաբժշկագիտության ամբիոն»:  



22..  ԱԱռռաաջջաարրկկեելլ  ԵԵրրևևաաննիի  պպեետտաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննիի  հհոոգգաաբբաարրձձոոււննեերրիի  խխոորրհհրրդդիինն՝՝  
ԵԵրրևևաաննիի  պպեետտաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննոոււմմ  սստտեեղղծծեելլոոււ  ««ՖՖաարրմմաացցիիաայյիի  իիննսստտիիտտոոււտտ»»  
կկաառռոոււցցվվաածծքքաայյիինն  սստտոորրաաբբաաժժաաննոոււմմըը: ԵՊՀ դեղագիտության և քիմիայի 
ֆակուլտետի «Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն», 
«Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման 
ամբիոն» և «Կենսաբժշկագիտության ամբիոն» կառուցվածքային 
ստորաբաժանումները առանձնացման եղանակով վերակազմակերպել և 
ընդգրկել «Երրևևաաննիի  պպեետտաակկաանն  հհաամմաալլսսաարրաաննիի ֆարմացիայի ինստիտուտ» 
կառուցվածքային ստորաբաժանման կազմում:    

33..  «Երևանի պետական համալսարանի դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետ» 
կառուցվածքային ստորաբաժանումը վերանվանել «Երևանի պետական 
համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետ»:  

  
88..  ԼԼսսեեցցիինն..  --  ԵՊՀ մամուլի պատմության և տեսության և ռադիոհեռուստատեսային 
ժուռնալիստիկայի ամբիոններն անվանափոխելու մասին: Ժուռնալիստիկայի 
ֆակուլտետի դեկան Ն. Մարտիրոսյանը, ներկայացնելով հարցը, մասնավորապես նշեց, 
որ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի ամբիոնների առաջարկվող անվանափոխումները 
պայմանավորված են մասնագիտության մեջ վերջին շրջանում գրանցված նկատելի 
առաջընթացով, ինչն իր ազդեցությունն է թողել նաև ֆակուլտետում կազմակերպվող 
կրթական ծրագրերի բովանդակության վրա: Առաջարկվում է մամուլի պատմության և 
տեսության ամբիոնը վերանվանել «Նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոն» և 
ռադիոհեռուստատեսային ժուռնալիստիկայի ամբիոնը վերանվանել «Տպագիր և 
հեռարձակվող լրատվամիջոցների ամբիոն»: Ըստ բանախոսի՝ այսպիսով ամբիոնների 
անվանափոխությունը զուգահեռվում է նաև նրանց առաքելությունների փոփոխության ու 
ընդլայնման հետ: Նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոնի ուշադրության կենտրոնում 
պետք է լինեն թվանշային և սոցիալական մեդիայի գործունեության ոլորտներն ու 
սկզբունքները, իսկ տպագիր և հեռարձակվող լրատվամիջոցների ամբիոնը պետք է 
զբաղվի ավանդական հմտությունների ուսուցման ավելի խորացված և համակարգված 
կազմակերպմամբ:   

ՀՀաարրցցեերր  չչհհննչչեեցցիինն::  
ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––    

11..  «Երևանի պետական համալսարանի մամուլի պատմության և տեսության 
ամբիոն» և «Երևանի պետական համալսարանի ռադիոհեռուստատեսային 
ժուռնալիստիկայի ամբիոն» կառուցվածքային ստորաբաժանումները 
համապատասխանաբար վերանվանել «Երևանի պետական համալսարանի նոր 
մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոն» և «Երևանի պետական համալսարանի 
տպագիր և հեռարձակվող լրատվամիջոցների ամբիոն»:  

  
99..  ԼԼսսեեցցիինն..  ––  ԵԵՊՊՀՀ  սսաահհմմաաննաադդրրաակկաանն  տտննտտեեսսաագգիիտտոոււթթյյաանն  գգիիտտաավվեերրլլոոււծծաակկաանն  
կկեեննտտրրոոննիի  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննըը  հհաասստտաատտեելլոոււ  մմաասսիինն::  ՏՏննտտեեսսաագգիիտտոոււթթյյաանն  ևև  
կկաառռաավվաարրմմաանն  ֆֆաակկոոււլլտտեետտիի  դդեեկկաանն  ՀՀ..  ՍՍաարրգգսսյյաաննըը  հհաակկիիրրճճ  ննեերրկկաայյաացցրրեեցց  
կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյաանն  հհիիմմննաադդրրոոււյյթթննեերրըը,,  ննշշեելլոովվ  ոորր  աայյնն  քքննննաարրկկվվեելլ  էէ  ԵԵՊՊՀՀ  գգիիտտաակկաանն  
խխոորրհհրրդդիի՝՝  ննեերրքքիինն  իիրրաավվաակկաանն  աակկտտեերրիի  ննաախխաագգծծեերրիի  մմշշաակկմմաանն  ևև  փփոորրձձաաքքննննոոււթթյյաանն  
հհաաննձձննաաժժոողղոովվիի  կկոողղմմիիցց::  



ՀՀաարրցցեերր  չչհհննչչեեցցիինն::  
ՌՌեեկկտտոորր  ԱԱ..  ՍՍիիմմոոննյյաանննն  աառռաաջջաարրկկեեցց  քքվվեեաարրկկոոււթթյյաամմբբ  հհաասստտաատտեելլ  սսաահհմմաաննաադդրրաակկաանն  
տտննտտեեսսաագգիիտտոոււթթյյաանն  կկեեննտտրրոոննիի՝՝  ննեերրկկաայյաացցվվոողղ  կկաաննոոննաադդրրոոււթթյյոոււննըը::  ՔՔվվեեաարրկկոոււթթյյոոււնննն  
աաննցցաավվ  մմիիաաձձաայյնն::  

ՈՈրրոոշշեեցցիինն..  ––    

11..  Հաստատել Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության և 
կառավարման ֆակուլտետի սահմանադրական տնտեսագիտության 
գիտավերլուծական կենտրոնի կանոնադրությունը  
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