ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ թիվ 9
ԳՊՄԻ պատմաբանասիրական ֆակուլտետի խորհրդի 22. 04. 2015թ. նիստի՝
մասնակցությամբ խորհրդի 16 անդամների,
նախագահությամբ դեկան Ս.Հայրապետյանի
ՕՐԱԿԱՐԳ - 1. Ֆակուլտետի մասնագիտությւնների գծով 2014-20015 ուստարվա ամփոփիչ որակավորման հանձնաժողովների կազմերի
ներկայացում եւ հաստատում
2. Ընթացիկ հարցեր
ԼՍԵՑԻՆ - Դեկան Ս.Հայրապետյանի հաղորդումը ֆակուլտետի մասնագիտությունների գծով 2014-2015 ուստարվա ամփոփիչ որակավորման
հանձնաժողովների կազմերի ներկայացման մասին:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Ե.Վարդանյան, Ա.Հովհաննիսյան, Մ.Խաչատրյան,
Գ.Խաչիկյան
ՈՐՈՇԵՑԻՆ - Հաստատել եւ ներկայացնել ռեկտորատ ֆակուլտետի մասնագիտությունների գծով 2014-2015 ուստարվա ամփոփիչ որակավորման հանձնաժողովների հետեւյալ կազմերը.
«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ որակավորման հանձնաժողով /առկա եւ հեռակա ուսուցում/՝
1. Խաչատրյան Լալիկ- նախագահ, բան. գիտ. դոկտոր, ՀՊՄՀ հայոց լեզ
վի ամբիոնի պրոֆեսոր,
2. Հայրապետյան Սերգո - բան. գիտ. դոկտոր, դոցենտ, ԳՊՄԻ պատմա
բանասիրական ֆակուլտետի դեկան:
3. Ավետիսյան Նազելի - բան. գիտ. թեկն., դոցենտ, ռեկտորատի ներկա
յացուցիչ:
Հայոց լեզվի և գրականության առարկայական քննական հանձնաժողով
/առկա եւ հեռակա ուսուցում/՝
1. Խաչիկյան Գագիկ-նախագահ, բան. գիտ. դոկտոր, դոցենտ, ԳՊՄԻ
հայ գրականության, նրա դասավանդման մեթոդիկայի եւ լրագրության
ամբիոնի վարիչ,

2. Խաչատրյան Մարիետա- բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, ԳՊՄԻ հա
յոց լեզվի եւ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ,
3. Հարությունյան Գրիգոր- Գյումրու թիվ 20 հիմնական դպրոց,
4. Ալեքսանյան Գոհար - Գյումրու թիվ 3 ավագ դպրոց,
5. Թադեւոսյան Նառա - Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց:
Մանկավարժության, հայոց լեզվի և գրականության դասավանդման
մեթոդիկաների առարկայական քննական հանձնաժողով /առկա եւ
հեռակա ուսուցում/՝
1.Մկոյան Արտաշես - նախագահ, մանկ. գիտ. դոկտոր, ԳՊՄԻ մանկա
վարժության ամբիոնի պրոֆեսոր,
2. Խաչատրյան Մարիետա- բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, ԳՊՄԻ հա
յոց լեզվի եւ նրա դասվանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ,
3. Խաչիկյան Գագիկ-բան. գիտ. դոկտոր, դոցենտ, ԳՊՄԻ հայ գրակա
նության, նրա դասավանդման մեթոդիկայի եւ լրագրության ամբիոնի
վարիչ
4. Ալեքսանյան Գոհար - Գյումրու թիվ 3 ավագ դպրոց,
5. Թադևոսյան Նառա - Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց,
6. Հարությունյան Գրիգոր- Գյումրու թիվ 20 հիմնական դպրոց:
«Իրավագիտություն (մանկավարժություն)» մասնագիտության ամփոփիչ որակավորման հանձնաժողով /առկա եւ հեռակա ուսուցում/՝
1. Հարությունյան Նորայր - նախագահ, իրավ. գիտ. թեկնածու, պրո ֆեսոր, Սանկտ-Պետերբուրգի ԱՏԿԷԻ ինստիտուտի Երևանի մաս նաճյուղի իրավաբանական ֆակուլտետի դեկան,
2. Հայրապետյան Սերգո - բան. գիտ. դոկտոր, դոցենտ, ԳՊՄԻ պատ
մաբանասիրական ֆակուլտետի դեկան,
3. Ավետիսյան Նազելի - բան. գիտ. թեկն., դոցենտ, ռեկտորատի ներ կայացուցիչ:
Իրավագիտության առարկայական քննական հանձնաժողով /առկա
եւ հեռակա ուսուցում/՝

1. Վարդանյան Ելենա - նախագահ, պատմ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ,
ԳՊՄԻ պատմության, իրավագիտության եւ նրանց դասավանդման
մեթոդիկաների ամբիոնի վարիչ,
2. Հակոբյան Մանուշակ - իրավ. գիտ. թեկնածու, ՀՀ կառավարման
ակադեմիա,
3. Հայդոսյան Հակոբ- Ոստիկանության ԳԲ պրոֆիլակտիկայի բա ժանմունք:
Մանկավարժության եւ իրավունքի դասավանդման մեթոդիկայի
առարկայական քննական հանձնաժողով /առկա եւ հեռակա ուսուցում/՝
1. Մկոյան Արտաշես - նախագահ, մանկ. գիտ. դոկտոր, ԳՊՄԻ մանկավարժության ամբիոնի պրոֆեսոր,
2.Վարդանյան Ելենա - պատմ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, ԳՊՄԻ պատմության, իրավագիտության եւ նրանց դասավանդման մեթոդիկանե
րի ամբիոնի վարիչ,
3. Հակոբյան Մանուշակ - իրավ. գիտ. թեկնածու, ՀՀ կառավարման
ակադեմիա,
4. Մովսիսյան Արմանուշ - Ոստիկանության ՇՄ վարչության կադրե րի բաժին,
5. Աբրահամյան Արմինե - Գյումրու թիվ 32 հիմնական դպրոց:
«Պատմություն » մասնագիտության ամփոփիչ որակավորման հանձնաժողով /առկա եւ հեռակա ուսուցում/՝
1. Քառյան Սամսոն - նախագահ, պատմ. գիտ. դոկտոր, ՎՊՄԻ պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր,
2. Հայրապետյան Սերգո - բան. գիտ. դոկտոր, դոցենտ, ԳՊՄԻ պատմաբանասիրական ֆակուլտետի դեկան,
3. Ավետիսյան Նազելի - բան. գիտ. թեկն., դոցենտ, ռեկտորատի
ներկայացուցիչ:

Հայոց և համաշխարհային պատմության առարկայական քննական
հանձնաժողով /առկա եւ հեռակա ուսուցում/՝
1. Վարդանյան Ելենա - նախագահ, պատմ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ,
ԳՊՄԻ պատմության և իրավագիտության ամբիոնի վարիչ,
2. Պետրոսյան Սարգիս - պատմ. գիտ. դոկտոր, ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական կենտրոն:
Մանկավարժության եւ պատմության դասավանդման մեթոդիկայի
առարկայական քննական հանձնաժողով /առկա եւ հեռակա ուսուցում/՝
1. Մկոյան Արտաշես - նախագահ, մանկ. գիտ. դոկտոր, ԳՊՄԻ մանկավարժության ամբիոնի պրոֆեսոր,
2. Վարդանյան Ելենա - պատմ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, ԳՊՄԻ պատմության, իրավագիտության եւ նրանց դասավանդման մեթոդիկաների
ամբիոնի վարիչ,
3. Դարբինյան Կարեն - Գյումրու թիվ 3 ավագ դպրոց,
4. Հարությունյան Աննա - Գյումրու թիվ 20 հիմնական դպրոց,
5. Ակոպով Արկադի - Մայիսյանի միջն. դպրոց:
«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության մագիստրատուրայի
ամփոփիչ որակավորման հանձնաժողով՝
1. Խաչատրյան Լալիկ- նախագահ, բան. գիտ. դոկտոր, ՀՊՄՀ հայոց
լեզվի ամբիոնի պրոֆեսոր,
2. Հայրապետյան Սերգո - բան. գիտ. դոկտոր, դոցենտ, ԳՊՄԻ պատմաբանասիրական ֆակուլտետի դեկան,
3. Ավետիսյան Նազելի - բան. գիտ. թեկն., դոցենտ, ռեկտորատի ներ կայացուցիչ:
մագիստրոսական թեզի պաշտպանության հանձնաժողով՝
1. Խաչիկյան Գագիկ-նախագահ, բան. գիտ. դոկտոր, դոցենտ, ԳՊՄԻ
հայ գրականության, նրա դասավանդման մեթոդիկայի եւ լրագրության ամբիոնի վարիչ,

2. Խաչատրյան Մարիետա- բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, ԳՊՄԻ հայոց լեզվի եւ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ,
3. Հարությունյան Գրիգոր- Գյումրու թիվ 20 հիմնական դպրոց,
4. Ալեքսանյան Գոհար - Գյումրու թիվ 3 ավագ դպրոց,
5. Թադեւոսյան Նառա - Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց
«Պատմություն» մասնագիտության մագիստրատուրայի ամփոփիչ
ատեստավորման հանձնաժողով՝
1. Քառյան Սամսոն - նախագահ, պատմ. գիտ. դոկտոր, ՎՊՄԻ պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր,
2. Հայրապետյան Սերգո - բան. գիտ. դոկտոր, դոցենտ, ԳՊՄԻ պատմաբանասիրական ֆակուլտետի դեկան,
3. Ավետիսյան Նազելի - բան. գիտ. թեկն., դոցենտ, ռեկտորատի ներկայացուցիչ:
մագիստրոսական թեզի պաշտպանության հանձնաժողով՝
1. Վարդանյան Ելենա - նախագահ, պատմ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ,
ԳՊՄԻ պատմության, իրավագիտության եւ նրանց դասավանդման
մեթոդիկաների ամբիոնի վարիչ,
2. Պետրոսյան Սարգիս - պատմ. գիտ. դոկտոր, ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական կենտրոն,
3. Ակոպով Արկադի - պատմ. գիտ. թեկնածու, Մայիսյանի միջնակարգ
դպրոց:
«Իրավագիտություն» մասնագիտության մագիստրատուրայի
ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողով՝
1. Հարությունյան Նորայր - նախագահ, իրավ. գիտ. թեկնածու,
պրոֆեսոր, Սանկտ-Պետերբուրգի ԱՏԿԷԻ ինստիտուտի Երևանի
մասնաճյուղի իրավաբանական ֆակուլտետի դեկան,
2. Հայրապետյան Սերգո - բան. գիտ. դոկտոր, դոցենտ, ԳՊՄԻ պատմաբանասիրական ֆակուլտետի դեկան,

3. Ավետիսյան Նազելի - բան. գիտ. թեկն., դոցենտ, ռեկտորատի ներկայացուցիչ:
մագիստրոսական թեզի պաշտպանության հանձնաժողով՝
1. Վարդանյան Ելենա - նախագահ, պատմ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ,
ԳՊՄԻ պատմության, իրավագիտության եւ նրանց դասավանդման
մեթոդիկաների ամբիոնի վարիչ,
2. Մովսիսյան Արմանուշ - Ոստիկանության ՇՄ վարչություն,
3. Հակոբյան Մանուշակ - իրավ. գիտ. թեկնածու, ՀՀ կառավարման
ակադեմիա:
ԼՍԵՑԻՆ - Ամբիոնի վարիչների հաղորդումները ֆակուլտետի առկա համակարգի երկրորդ կիսամյակի առաջին միջանկյալ ստուգումների
հարցատոմսերի հաստատման մասին:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Գ. Խաչիկյան, Ե.Վարդանյան, Ս.Հայրապետյան
ՈՐՈՇԵՑԻՆ - 1. Հաստատել մասնագիտական ամբիոնների կողմից ներկա յացված ֆակուլտետի առկա համակարգի երկրորդ կիսամյակի առաջին
միջանկյալ ստուգումների հարցատոմսերը /տես՝ կից/:
2. Ավարտական կուրսերի երկրորդ կիսամյակի միջանկյալ ստուգում
ներն անցկացնել մարտի 16-19-ին, 1-3րդ կուրսերի կիսամյակային առաջին միջանկյալ ստուգումներն անցկացնել ապրիլի 6-9-ին:
ԼՍԵՑԻՆ - Ամբիոնի վարիչների հաղորդումները ֆակուլտետի առկա հա մակարգի երրորդ կուրսերի պրակտիկայի վայրերն ըստ ուսանողների
հաստատելու մասին:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Գ. Խաչիկյան, Մ.Խաչատրյան, Ս.Հայրապետյան
ՈՐՈՇԵՑԻՆ -1. Հաստատել մասնագիտական ամբիոնների կողմից ներկայացված ֆակուլտետի առկա համակարգի երրորդ կուրսերի պրակտի կայի վայրերն ըստ ուսանողների /տես՝ կից/:
2. ՄԱանկավարժական /արտադրական/
ԼՍԵՑԻՆ - Ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նախագահ Հ.Խորիկյանի հաղորդումը ուսա-

նողական հանրապետական գիտական նստաշրջանի աշխատանքների
կազմակերպման ընթացքի մասին:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Ե.Վարդանյան, Ա.Նորիկյան, Ա.Հովհաննիսյան, Ս.Հայ
րապետյան
ՈՐՈՇԵՑԻՆ - Ի գիտություն ընդունել Հ.Խորիկյանի հաղորդումը ուսանողա կան հանրապետական գիտական նստաշրջանի աշխատանքների
կազմակերպման ընթացքի մասին:
ԼՍԵՑԻՆ - Հայոց լեզվի եւ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի որո
շումը դասախոս Արուսյակ Ռաֆիկի Վարդանյանին դոցենտի գիտա
կան կոչման ներկայացնելու մասին /հաղ. ամբիոնի վարիչ Մ.Խաչա
տրյան/:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Ն.Ավետիսյան, Գ.Խաչիկյան, Ս.Հայրապետյան
ՈՐՈՇԵՑԻՆ - Նկատի ունենալով 20 տարիների բուհական գիտամանկավարժական աշխատանքի փորձը, մասնագիտական խորը գիտելիքները,
մեթոդական հիանալի պատրաստվածությունը, թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունից հետո /2009թ./ տպագրված
հինգ գիտական հոդվածների առկայությունը /երեքը՝ մեթոդական
բնույթի/, որոնք միանգամայն բավարարում են ՀՀ ԲՈՀ-ի՝ դոցենտի գիտամանկավարժական կոչման կանոնակարգի պահանջները՝
միջնորդել ինստիտուտի գիտխորհրդին՝ Արուսյակ Ռաֆիկի Վարդանյանին շնորհելու հայոց լեզվի եւ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամ բիոնի դոցենտի կոչում:
ԼՍԵՑԻՆ - Ֆակուլտետի դեկան Ս.Հայրապետյանի հաղորդումը հաճախում ների ստուգման արդյունքների հիման վրա ֆակուլտետի մի քանի
ուսանողների կարգապահական տույժի ենթարկելու մասին:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Ե.Վարդանյան, Ա.Հովհաննիսյան, Ն.Խաչատրյան
ՈՐՈՇԵՑԻՆ - Ֆակուլտետում հաճախումների ամենօրյա հաշվառման արդյունքների հիման վրա որպես կարգապահական տույժ նկատողություն

հայտարարել մինչեւ 30 ժամ անհարգելի բացակայություն ունեցող ներքոհիշյալ ուսանողներին.
1.Մխիթարյան Ժաննա Հովհաննեսի - ՀԼԳ 2-րդ կուրս,
2. Ավետիսյան Հունան Կիրակոսի - իրավ. 1-ին կուրս,
3. Աղաբեկյան Արփինե Ժորայի - իրավ. 2-րդ կուրս,
4. Նահապետյան Արմեն Մելիքի - պատմ. 3-րդ կուրս:
ԼՍԵՑԻՆ - Պատմաբանասիրական ֆակուլտետի հեռակա 5-րդ կուրսերի
2-րդ կիսամյակի մանկավարժական պրակտիկային չմասնակցած ուսանողների հարցը /հաղ.՝ դեկան Ս.Հայրապետյանի/:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Ն.Խաչատրյան, Մ.Խաչատրյան, Ե.Վարդանյան, Ա.Հով հաննիսյան
ՈՐՈՇԵՑԻՆ - Նկատի ունենալով, որ պատմաբանասիրական ֆակուլտետի
հեռակա 5-րդ կուրսերի 2-րդ կիսամյակի մանկավարժական պրակտիկային մի շարք ուսանողներ տարբեր պատճառներով չեն մասնակցել, դիմել ինստիտուտի գիտխորհրդին՝ հարգելի պատճառներով
պրակտիկային չմասնակցած ուսանողների համար նշանակել մանկավարժական պրակտիկայի նոր ժամկետներ /ապրիլի 15-մայիսի 10/:
ԼՍԵՑԻՆ - Հեռակա ուսուցման կուրսերի 2014-2015 ուստարվա ձմեռային
քննաշրջանի լուծարքի անցկացման մասին դեկան Ս.Հայրապետյանի
հաղորդումը:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Գ.Հարությունյան, Ս.Պետրոսյան, Ն.Ստեփանյան
ՈՐՈՇԵՑԻՆ - Հաստատել հեռակա ուսուցման կուրսերի 2014-2015ուստարվա
ձմեռային քննաշրջանի լուծարքի անցկացման ժամանակացույցը:
ԼՍԵՑԻՆ - Ինստիտուտի գիտության եւ արտաքին կապերի բաժնի մշակված
«ԳՊՄԻ ուսանողների մնացորդային գիտելիքների ստուգման կազմա
կերպման եւ գնահատման» ներինստիտուտային կարգի նախագծի
քննարկումը /հաղ.՝ դեկան Ս.Հայրապետյանի/:
ՈՐՈՇԵՑԻՆ-

Հավանություն տալ

ինստիտուտի գիտության եւ արտաքին

կապերի բաժնի կողմից մշակված «ԳՊՄԻ ուսանողների մնացորդային

գիտելիքների ստուգման կազմակերպման եւ գնահատման» ներին
ստիտուտային կարգի նախագծին՝ միաժամանակ անելով մեկ-երկու
առաջարկ.
ա/. Առաջարկվում է՝ 3.2.2-ի շարադրանքից հանել «/առնվազն 40 միա
վոր/» կապակցությունը, որովհետեւ քննաշրջանում 65 եւ ավելի պա
կաս դրական գնահատված պատասխանի 60 տոկոսը մնացորդային
գիտելիքի ստուգման դեպքում այլս «առնվազն 40 միավոր» չի կարող
լինել: Հակառակ դեպքում պետք է 3.1.2 կետում ի մասնավորի նշել, որ
մնացորդայինի ստուգումը վերաբերում է քննաշրջանում միայն «լավ»
եւ «գերազանց» ստացա ուսանողներին:
բ/. 3.1.2 կետում ստուգման ժամկետ ընդունել՝ «հիմնական քննաշրջանի
ավարտից ոչ ուշ, քան 2 շաբաթվա ընթացքում»:
գ/. Ի՞նչ սկզբունքով է ՈւՄՎ-ն որոշելու «մնացորդային ստուգման ենթակա առարկաների ցանկը» /3.1.3 կետ/:
դ/. Հստակ չեն նաեւ մնացորդային ստուգման «օբյեկտի ընտրության»
/3.1.1 ա/ սկզբունքները:
ե/. Մնացորդային ստուգման ենթակա՞ են արդյոք այն ուսանողները,
որոնց տվյալ առարկայի վերջնական գնահատականը գոյացել է մեխանիկորեն՝ երկու միջանկյալներից ստացած 86 եւ բարձր միավորների
միջինով:

խորհրդի նախագահ՝ ֆակուլտետի դեկան
նիստի քարտուղար

Ս.Հայրապետյան
Է..Չոբանյան

