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ՆԱԽԱԲԱՆ  

 

Սիրելի՛ ուսանողներ, 
 
«Հաշվապահության Ուսուցման Միջազգային Կենտրոն» հիմնադրամը հիմնվել է Երևանում, 

1998թ. ապրիլին Եվրամիության TACIS ծրագրի շրջանակներում: Հիմնադիրն է IFOA իտալական 
խորհրդատվական, ուսումնական կենտրոնը: Կենտրոնի կայացմանը նպաստել են նաև Լոնդոնի 
գործարարության դպրոցը (LBS) և Անգլիայի և Ուելսի Երդվյալ հաշվապահների ինստիտուտը 
(ICAEW): 

Ներկայումս կենտրոնը պատրաստում է բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ 
հաշվապահական հաշվառման, աուդիտի, ֆինանսների, կառավարման բնագավառներում, որոնք 
հիմնված են ֆինանսական հաշվառման ժամանակակից հիմնադրույթների վրա: Այդ 
հիմնադրույթներն իրենց արտացոլումն են գտել «ՀՈւՄԿ»-ի տարբեր ուսումնական ծրագրերում, որոնք 
մշտապես կատարելագործվում են՝ համապատասխանեցվելով ազգային և միջազգային 
որակավորման մարմինների ծրագրերին և կրթական շուկայի պահանջներին:   

«ՀՈւՄԿ»-ն 2011/12 ուստարվանից  §Հաշվապահական հաշվառում և հարկում¦ մասնագիտու-

թյան գծով մագիստրոսական ծրագրերը իրականացվում են կրեդիտային համակարգով: Ուսուցման 

նոր համակարգին անցնելը բխում է Բոլոնիայի գործընթացի պահանջներից և նպատակ ունի 

աստիճանական անցում կատարելու ուսման կազմակերպման ուսանողամետ համակարգին, որտեղ 

ուսման գործընթացի կենտրոնում ուսանողն է` իր անհատական կրթական կարիքներով, նախա-

սիրություններով և ունակություններով, ապահովելով ուսումնառության ճկուն ձևերի և անհատական 

կրթական հետագծերի իրականացման լայն հնարավորություն:  

Կրեդիտային համակարգի ներդրմամբ զգալիորեն բարելավվել է ձեզ առաջարկվող կրթական 

ծրագրերի կառուցվածքը և աշխատածավալը, հիմնավորված կերպով թեթևացվել լսարանային 

բեռնվածությունը` իրատեսական նախադրյալներ ստեղծելով ձեր ինքնուրույն ուսումնական 

աշխատանքի հնարավորությունները մեծացնելու, ուսումնական ծրագրերը լավագույնս յուրացնելու և 

դրանցով սահմանված կրթական արդյունքները ձեռք բերելու համար:  

«ՀՈւՄԿ»- ում ներդրված կրեդիտային համակարգն ամբողջությամբ համատեղելի է Կրեդիտների 

կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի (ECTS) հետ, ինչը նորաստեղծ Եվրոպական 

բարձրագույն կրթության տարածքում ձեր ակադեմիական շարժունության (ուսանողական 

փոխանակումներ, ուսումնառության ժամանակահատվածներ օտարերկրյա բուհերում, կրթության 

շարունակում ավելի բարձր աստիճանում և այլն) ընդլայնման և որակավորումների ճանաչման դյու-

րացման գրավականն է: Իսկ դա կընդլայնի ձեր ապագա կարիերայի և մասնագիտական աշխատուժի 

գլոբալ շուկայում աշխատանք գտնելու հնարավորությունները: 

Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ներկա ուղեցույցը պարունակում է ձեզ համար 

օգտակար տեղեկատվություն կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթների, ուսումնական գործըն-

թացի կազմակերպման և գիտելիքների ստուգման ու գնահատման նոր կարգի, ձեզ առաջարկվող 

կրթական ծրագրերի կառուցվածքի, բովանդակության և աշխատածավալների, ծրագրի բաղկացուցիչ 

դասընթացների և դրանցով նախանշված կրթական արդյունքների վերաբերյալ:  

Եղե՛ք նպատակասլաց և պատրաստ ձեր գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառելու ի նպաստ 

երկրի ու ժողովրդի:  

 

«ՀՈւՄԿ» ԿՀ ռեկտոր՝                              Հասմիկ  Սահակյան         
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ԲԱԺԻՆ I 
ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ԱՌԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ 

 
1. Ընդհանուր դրույթներ 

 

1.1. Սույն կարգը (այսուհետ` կարգ) սահմանում է «Հաշվապահության Ուսուցման Միջազգային 

Կենտրոն» կրթական հիմնադրամի («ՀՈՒՄԿ» ԿՀ) մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրա-

գրերի կրեդիտային հենքով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման միասնական 

կանոնները։ 

1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, գիտելիքների 

ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության չափանիշները, 

ինչպես նաև եզրափակիչ ատեստավորման կազմակերպման ընթացակարգը։ 

1.3. Կարգում տրված են նաև կրեդիտային համակարգում գործածվող առանձին տերմիններ, 

նկարագրված են համակարգի բնութագրիչները, բնորոշ գործառույթները և ընթացակարգերը։ 

 
 

2. Կրեդիտային համակարգի ընդհանուր նկարագիրը 
2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթները 

 

Համաեվրոպական ECTS1 կրեդիտային համակարգի հետևյալ սահմանումները և դրույթները 

ընդունված են Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում և գործում են «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ 

մագիստրոսի կրթական ծրագրերում։ 

1. Կարողությունը գիտելիքի, իմացության և ունակությունների դինամիկ համակցություն է, որի 

ձևավորումը կրթական ծրագրի հիմնական նպատակն է։ Այն կարող է լինել մասնագիտական 

(առանձնահատուկ ուսման տվյալ բնագավառի համար) և ընդհանուր։ 

2. Կրթական արդյունքն այն է, ինչ պետք է գիտենա, հասկանա և (կամ) կարողանա անել ուսանողն 

ուսումնառության ավարտին։ Կրթական արդյունքը զուգակցվում է համապատասխան 

գնահատման չափանիշով, որը հնարավորություն է տալիս դատելու դասընթացով սահմանված 

կրթական արդյունքի ձեռքբերման վերաբերյալ։ Կրթական արդյունքը և գնահատման չափանիշը 

միասին սահմանում են կրեդիտի շնորհման պահանջները։  

3. Կրթական (ուսումնական) մոդուլը ուսումնական ծրագրի ամենափոքր, համեմատաբար 

ինքնուրույն միավորն է, որի համար կրեդիտ է տրվում։ Կրթական մոդուլի ուսուցման 

տևողությունը 1 կիսամյակ է` դրանով սահմանված կրթական արդյունքների պարտադիր 

գնահատմամբ։ Կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտները ուսանողին շնորհվում են 

ամբողջությամբ, այլ ոչ թե առանձին մասերով։ 

4. ECTS կրեդիտը դասընթացը (կրթական մոդուլը) ավարտելու և դրա ելքային կրթական 

արդյունքները ձեռք բերելու համար ուսանողից պահանջվող ուսումնառության ժամաքանակով 

արտահայտված բեռնվածքի չափման համընդունելի միավոր է, որը տրվում է ուսանողին 

դասընթացով նախանշված կրթական արդյունքների դրական գնահատումից հետո։ 

                                                           
1 Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման եվրոպական համակարգ: 
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5. ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշներն են. 

 ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է ուսանողի լսարանային, 

արտալսարանային և ինքնուրույն իրականացվող բոլոր տեսակի ուսումնական 

աշխատանքները, այդ թվում` մասնակցությունը դասախոսություններին, սեմինար և 

գործնական պարապմունքներին, լաբորատոր աշխատանքներին և պրակտիկաներին, կուրսա-

յին և ավարտական աշխատանքների կատարումը, քննություններին նախապատրաստվելը և 

դրանք հանձնելը, անհատական հետազոտությունը և այլն,  

 կրեդիտը չափում է ուսանողի միայն ուսումնական բեռնվածքը և չի գնահատում դասընթացի 

կամ կրթական մոդուլի բարդության աստիճանը, կարևորությունը և մակարդակը կրթական 

ծրագրում կամ ուսանողի կողմից դրա յուրացման որակը (գնահատականը), 

 կրեդիտը ուսանողին տրվում է միայն կրթական մոդուլով նախանշված ելքային կրթական 

արդյունքի գնահատման շեմային չափանիշները բավարարելուց հետո։ Ուսանողը վաստակում 

է կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտների լրիվ քանակը` քննական արդյունքների (գնա-

հատականների կամ գնահատման միավորների) հետ միասին, 

 ECTS կրեդիտը չի չափում դասախոսի ուսումնական գործունեության (դասավանդման) 

աշխատածավալը։ Այն չափում է ուսանողի ուսումնական աշխատանքի (ուսումնառության) 

ծավալը, 

 կրեդիտը չի փոխարինում ուսանողի՝ թվանշաններով գնահատմանը, իսկ ուսանողի 

վաստակած կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած թվանշաններով (գնահատման 

միավորներով), 

 կրեդիտը չի արտահայտում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, այն չափվում է 

գնահատականներով։  

6. Կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ակադեմիական 

կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների հաշվառման (արժևորման), կուտակման և 

փոխանցման համակարգ է, որտեղ համապատասխան որակավորումը շնորհվում է կրթական 

ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի ձեռքբերումից 

հետո։ 

7. Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS համակարգը միասնական համաեվրոպական 

կրեդիտային համակարգ է, որտեղ ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածքը 1 ուստարում 

գնահատվում է 60 ECTS կրեդիտ։ Այն նախատեսված է Եվրոպական բարձրագույն կրթության 

տարածքում ուսանողների ձեռք բերած կրթական արդյունքների չափման, պաշտոնական ճանաչ-

ման և բուհից բուհ փոխանցումը դյուրացնելու համար։ 

8. ECTS համակարգի կարևորագույն հատկանիշներն են.  
 կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ ծրագիրը հաջողությամբ 

ավարտելու համար ուսանողը պետք է վաստակի կրթական ծրագրով սահմանված 

կրեդիտների անհրաժեշտ քանակը, 

 կրեդիտներ հատկացվում են կրթական ծրագրի` գնահատման ենթակա բոլոր 

բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, կրթական մոդուլներին, պրակտիկաներին, կուրսային 

և ավարտական աշխատանքներին և այլն, 

 կրթական ծրագիրը և դրա առանձին բաղկացուցիչները բնութագրող բոլոր պայմանները` 

ծրագրի նպատակը և ավարտական պահանջները, դասընթացների ելքային կրթական 

արդյունքները և հատկացված կրեդիտները, ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման 

մեթոդները և այլն, հրապարակվում են նախապես և հասանելի են դրանցից օգտվողներին 

(ուսանողներին և դասախոսներին)։ 
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2.2. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները 

2.2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները երկուսն են`  

ա) կրեդիտների փոխանցում. 

այս գործառույթը ենթադրում է ուսումնական ծրագրի (պլանի) բոլոր դասընթացների և 

կրթական մոդուլների աշխատածավալների արտահայտում կրեդիտների օգնությամբ, ինչը 

հնարավոր է դարձնում կրեդիտներով չափված կրթական արդյունքի փոխանցումը ծրա-

գրերի և բուհերի միջև, 

բ) կրեդիտների կուտակում. 

այս գործառույթի իրականացումը ենթադրում է կրթական կրեդիտների աստիճանական 

կուտակման գործընթացի առկայություն, ինչն իրականացվում է ուսանողի անհատական 

ուսումնական ծրագրի օգնությամբ։ 

Նշված գործառույթները բնութագրվում են մի շարք հատկանիշներով և ուղեկցվում համապա-

տասխան ընթացակարգերով։ 

 

2.2.2. Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են. 

 գործում են մոդուլացված ուսումնական ծրագրեր, որոնց բոլոր բաղադրամասերի (դաս-

ընթացներ, կրթական մոդուլներ, կուրսային և ավարտական աշխատանքներ, 

պրակտիկաներ և այլն) աշխատածավալները տրված են ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռ-

նվածությունը (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն աշխատանք) ար-

տահայտող ECTS կրեդիտներով, 

 կրեդիտներով արտահայտված կրթական արդյունքների փոխադարձ ճանաչման և 

որոշակի թվով կրեդիտների` ծրագրից ծրագիր փոխանցման (տեղափոխման) 

հնարավորություն նույն բուհի ներսում կամ բուհերի միջև` ընդունող ծրագրի 

պահանջներին համապատասխան։ 

 

2.2.3. Կրեդիտների կուտակման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են. 

 պարտադիր և ընտրովի դասընթացներից բաղկացած ուսումնական ծրագրեր, որոնցից 

յուրաքանչյուրի յուրացման հաջորդականությունը սահմանվում է դասընթացների 

նախապայմաններով, 

 ուսանողի կողմից դասընթացների ընտրության և դրանցում ընդգրկվելու համար 

գրանցման ընթացակարգերի առկայություն, 

 ուսանողների ուսումնառության անհատական ծրագրերի առկայություն, 

 դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական հոսքերի առկայության դեպքում ուսանողի 

կողմից դրանց ընտրության հնարավորություն` ելնելով դասընթացի կայացման ժամա-

նակացույցից և (կամ) դասախոսի նախապատվությունից, 

 ուսանողի կողմից ուսումնառության ինտենսիվության, հետևաբար նաև ուսումնառության 

ծրագրի տևողության կարգավորման հնարավորություն։ 

 

 

2.3. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի աշխատածավալը 

 

1. «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ մագիստրոսի կրթական աստիճաններում ուսանողի տարեկան ուսումնական 

բեռնվածությունը սահմանվում է 1800 ժամ, որը համարժեք է 60 ECTS կրեդիտի։ 

2. 1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտալսարանային և 

ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը։ 
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3. Ուսումնական տարվա տևողությունը 40 շաբաթ է, որից 32-ը տրամադրվում է ուսումնական 

պարապմունքներին։ Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է 2 կիսամյակով` աշնանային 

և գարնանային։ Ըստ այդմ, կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների տևողությունը 

սահմանվում է 16 շաբաթ: Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության 

առավելագույն չափը 45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։ 

4. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում` 14-18 ժամ: 

5. Առկա ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողը կիսամյակում պետք է ունենա 30 կրեդիտ 

ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 

կրեդիտ։ 

6. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը  120 կրեդիտ է։ 

 

3. Դասընթացները և կրթական մոդուլները 

 

1. Ուսումնական ծրագրում (պլանում) ներառված դասընթացները կամ կրթական մոդուլները 

ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների հետ միասին։  

2. Մեծածավալ դասընթացներն անհրաժեշտության դեպքում բաժանվում են 1 կիսամյակ 

տևողությամբ առանձին կրթական մոդուլների։  

3. Դասընթացները (կրթական մոդուլները) ըստ յուրացման բնույթի բաժանվում են 2 հիմնական 

խմբի` 

ա) պարտադիր դասընթացներ, որոնց յուրացումն ամրագրված է որոշակի կիսամյակներում, 

բ) կամընտրական դասընթացներ, որոնք առաջարկվող ցանկից ընտրում է ուսանողը, իսկ 

դրանց յուրացման կիսամյակը ամրագրված: 

 

4. Կրեդիտների հատկացումը 

 

1. Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը ելնում է մոդուլով 

սահմանված կրթական արդյունքին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող միջին 

աշխատաժամանակի (լրիվ ուսումնական բեռնվածության) իրատեսական կանխատեսումից։ 

2. Հատկացվող կրեդիտների թվի և լսարանային (կոնտակտային) ժամերի միջև միարժեք կապ չկա։ 

Կրեդիտների թիվը, ինչպես արդեն նշվել է, կախված է նաև պարապմունքի ձևից 

(դասախոսություն, սեմինար, գործնական կամ լաբորատոր պարապմունք և այլն), 

ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման մեթոդներից և այլն։ 

3. Դասընթացի ծրագիրը մշակող ուսումնական կառույցը (ուսումնական մաս) այնպես է պլա-

նավորում ուսանողի ուսումնական աշխատանքը, որպեսզի դրա կատարման համար պահանջվող 

ժամաքանակը համապատասխանի դասընթացին հատկացված կրեդիտների ժամային 

համարժեքին։ 

4. Կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտները պետք է ներկայացվեն ամբողջական թվերով։ 

 

5. Կրթական ծրագրերի ավարտական պահանջները 

 

5.2. Մագիստրոսի ծրագիր 

1. Մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու համար «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ ուսանողը ծրագրի կա-

տարման արդյունքում պետք է հաջողությամբ լրացնի 120 կրեդիտ ուսումնագիտական 

բեռնվածություն, որի համար հաշվարկված հանրագումարային միջին որակական 
գնահատականը (ՄՈԳ) պետք է կազմի առնվազն 50,00։  

2. Մինչև ծրագրի ամփոփիչ ատեստավորումն (մագիստրոսական ատենախոսության պաշտ-

պանություն) ընկած ժամանակահատվածը ուսանողի ՄՈԳ-ը պետք է կազմի առնվազն 50,00: 
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Հակառակ պարագայում, որակավորում ստանալու համար ուսանողը պետք է բարձրացնի իր 

առաջադիմության ցուցանիշը մինչև սահմանված նվազագույն արժեքը` կրկնելով անհրաժեշտ 

քանակությամբ դասընթացներ: 

3. Բոլոր ուսանողները, մասնագիտությունից անկախ, պետք է կուտակեն առնվազն 15 կրեդիտ` 

ընդհանուր դասընթացների կրթամասից, և 16 կրեդիտ` հետազոտական կառուցամասից։ 

4. Մնացած կրեդիտների (մինչև 89) բովանդակային կազմը սահմանվում է մասնագիտական 
պարտադիր կրթամասով և կամընտրական դասընթացներով` ելնելով մասնագիտությամբ 

մագիստրոսի պատրաստման ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներով սահմանված 

մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբերման պայմանից, և յուրաքանչյուր 

ծրագրի համար տրվում է առանձին (ընդ որում, մինչև 8 կրեդիտ հատկացվում է կամընտրական 

դասընթացների ձևով որոշակի ուղղությամբ անհատական ուսուցում իրականացնելու համար)։ 
 

 

6. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը 

6.1. Համակարգի հիմնադրույթները 

1. «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման 

բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման հիմնական նպատակներն են՝ 

ա) ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների անընդհատ ստուգման և գնահատման 

օգնությամբ կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային գործընթաց, 

խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը, ուսումնառության գործընթացում ներմուծել 

մրցակցության տարրեր և բարելավել դասահաճախումները, 

բ) ընթացիկ քննությունների և ստուգումների իրականացման օգնությամբ ներմուծել 

դիագնոստիկ գնահատման տարրեր` գնահատման արդյունքները դասախոսների և 

ուսանողների կողմից օգտագործելով որպես հետադարձ կապ` դասավանդման և 

ուսումնառության շարունակական բարելավման և կատարողականի բարձրացման 

նպատակով, բարելավել դասընթացի արդյունարար գնահատման հիմնավորվածությունն ու 

արժանահավատությունը՝ գիտելիքների գնահատման գործընթացում հաշվի առնելով 

ուսումնառության տարբեր բաղադրիչները։ 

2. Գիտելիքների գնահատումը (ստուգումը) ներառում է հետևյալ բաղադրիչները. 

ա) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված 

անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահա-

տում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ և ստուգումներ), 

բ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում քննաշրջանում, 

ինչը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական մոդուլի համար սահմանված կրթական վերջ-

նարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնահատում, 

գ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի, 

ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների հիման վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) 

արդյունարար գնահատականի ձևավորում։ 

3. Ելնելով մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների (ուսումնական 

մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի 

առնելով դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և 

կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 2 խմբի՝ 

ա) եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ, 
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ։ 
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6.2. Գնահատման մեթոդաբանությունը 

  6.2.1. Մագիստրոսի կրթական ծրագիր 

 

Մագիստրոսի կրթական ծրագրում ներառված բոլոր դասընթացները եզրափակիչ գնահատումով 
դասընթացներ են: 

Դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող եզրափակիչ քննության հետ մեկտեղ նախա-

տեսում է 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննություն։ Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների անցկացման 

ձևը դասընթացը կազմակերպող ուսումնական մասի  առաջարկությամբ հաստատում է ուսումնական 

գծով փոխտնօրենը:  

1. Դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) 

գնահատականը/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ 

բաղադրամասերի՝ 

ա) ուսուցանվող նյութի՝ ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով 

անցկացվող 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների արդյունքներից՝ (Քընթ.+Քընթ), որոնցից 

յուրաքանչյուրին  հատկացվում է առավելագույնը 100 միավոր, 

Ըստ Քընթ.+Քընթ-ի       կարող է ձևավորվել եզրափակիչ քննությունը (Քեզր.) որը կարող է գնահատվել 

մինչև 100 միավոր։ 

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես 

գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար` 

Գարդ. =.Քընթ. +.Քընթ (Քեզր.) : 

Ըստ այդմ, մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված դասընթացն ունի գնահատման հետևյալ 

սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված հնարավոր 

առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով). 

 

Աղյուսակ 1. 
 

Գնահատման 

բաղադրամասը 

 

Քընթ. Քընթ. Քեզր. Գարդ. 

Միավորը 100 100 100 100 

 

2.Գնահատման վերը նկարագրված եղանակը կիրառվում է միայն ուսումնական կառուցամասի 

բաղկացուցիչ դասընթացների գնահատման համար: Հետազոտական կառուցամասի մոդուլները, այդ 

թվում նաև պրակտիկանը, գնահատվում են ստուգարքի ձևով: Մագիստրոսական ատենախոսությունը 

գնահատվում է 100 միավորանոց սանդղակով: 

 

  



 

 

 

 

 

– 10 – 

6.3. Ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատման կազմակերպումը 

 

1. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների/ստուգումների ենթակա ուսումնական նյութի բովանդա-

կությունը, քննությունների ձևերը, հարցաշարերը և ժամանակացույցը, ինչպես նաև գնահատման 

մեթոդներն ու չափանիշները տրամադրվում են ուսանողներին նախապես (կիսամյակի առաջին 2 

շաբաթվա ընթացքում)։ 

2. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույցները կազմում է ուսումնական մասը, և 

հաստատվում են ուսումնական աշխատանքների գծով փոխտնօրենի կողմից։ Քննությունների 

հաստատված ժամանակացույցի մեկ օրինակը հանձնվում է ռեկտորին: Ընթացիկ քննությունները 

և ստուգումներն անց են կացվում ուսումնառության կիսամյակի 78-րդ և 1516-րդ շաբաթներում: 

Ընթացիկ քննությունների օրը ուսանողն ազատվում է դասերից։ Ընթացիկ ստուգումներն անց են 

կացվում առարկայի` դասացուցակով հատկացված ժամերին կամ դասերից հետո՝ ուսումնական 

գծով փոխտնօրենի որոշմամբ:  

3. Եզրափակիչ քննություններն անց են կացվում կիսամյակային քննաշրջաններում` 1720-րդ 

շաբաթներում: 

4. Քննության/ստուգման ավարտից հետո քննությունն ընդունած դասախոսը քննական 

ամփոփագիրը նույն օրը ներկայացնում է ուսումնական մաս։ 

5. Բոլոր գրավոր քննությունները և ստուգումները գրանցվում են ուսանողներին տրամադրված 

սահմանված նմուշի տետրերում, իսկ գրավոր աշխատանքի ավարտը վավերացվում է ռեկտորի 

կնիքով։  

6. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգումների գնահատականը հրապարակելու 

պահից ուսանողն իրավունք ունի այն գանգատարկելու գնահատումն իրականացրած դասախոսին 

կամ քննական հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում` նույն օրը դի-

մելու դասընթացը կազմակերպող ուսումնական մասին, այնուհետև նաև ռեկտորին: 

 
 

6.4. Գնահատման սանդղակը և նշագրումը 

 

1. «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ -ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կիրառվում է 

գնահատականների 100 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է ստորև. 

 

Աղյուսակ 2. 
 

Գնահատման արդյունարար 

միավորը 
Գնահատականը 

86-100 §Գերազանց¦ 

70-85 §Լավ¦ 

50-69 §Բավարար¦ 

0-49 §Անբավարար¦ 

0 §Չներկայացած¦ 

 

– 

§Ստուգված¦ 
/§Չստուգված¦ 

 

Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագրում և դասընթացի քննական ամփոփագրում գնահատման 

արդյունարար միավորի հետ մեկտեղ փակագծերում նշվում է նաև համապատասխան 

գնահատականը (օրինակ` 88 (գերազ.)): 
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2. Դասընթացներից, որոնցից ուսանողը վաստակել է 50-ից ցածր արդյունարար միավոր կամ 

գնահատվել է §Չստուգված¦, կրեդիտներ չեն տրվում: §Ստուգված¦ գնահատման դեպքում 

ուսանողի օգտին վարկանիշային միավորներ2 չեն գրանցվում, հետևապես այն չի ազդում 

ուսանողի միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) վրա:  
 

6.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը 

 

1. Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության ցուցանիշներն 

ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում վավերագրելու համար 

ԵՊՀ ֆակուլտետները յուրաքանչյուր ուսանողի համար, նրա ընդունման պահից սկսած, 

վարում են ակադեմիական տեղեկագիր, որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո 

գրանցվում են ուսանողի ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլները, 

վաստակած կրեդիտները և ստացած արդյունարար գնահատականներն ըստ կրթական 

մոդուլների և կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական 

աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը: 

2. Ուսանողի վաստակած կրեդիտները վավերագրվում և կուտակվում են նրա ակադեմիական 

տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ նրա ուսումնառության ողջ շրջանում` անկախ 

ուսումնառության ընդհատումից կամ տվյալ ուսումնական ծրագրի հետագա հնարավոր 

փոփոխություններից։  

3. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու համար 

ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ 

կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածն ուսանողի առաջադիմությունն 

ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական 

ցուցանիշները 

1. գումարային կրեդիտների քանակը 

2. գնահատված կրեդիտների քանակը 

3.վարկանիշային միավորները 

4.միջին որակական գնահատականը 

4. Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավարարելու 

նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։ Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) 

գումարային կրեդիտների այն մասն է, որը գնահատված է թվային միավորներով. 

 

ԳԿ = ∑ կրեդիտ  

 

5. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) յուրաքանչյուր կրեդիտի համար ուսանողի ստացած 

գնահատականների գումարն է, որը հաշվարկվում է որպես առանձին դասընթացների 

(մոդուլների) գնահատված կրեդիտների և դրանց արդյունարար գնահատականների 

արտադրյալների գումար.  

ՎՄ= ∑ կրեդիտ ×Գարդ 

 

որտեղ Գարդ-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն է:  

6. Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից գնահատվել է (վաստակել է) 

համապատասխանաբար 80, 86 և 79 միավոր, ապա դասընթացների այդ խմբից ուսանողի 

վաստակած վարկանիշային միավորը հավասար է` ՎՄ = 5 x 80 + 4 x 86 + 6 x 79 = 1221` 1500 

հնարավորից (5 x 100 + 4 x 100 + 6 x 100)։  

                                                           
2 Վարկանիշային միավորի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը։ 
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7. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահատականների միջինն 

է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների գումարի վրա 

բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ). ՄՈԳ= ՎՄ:ԳԿ  

Օրինակ, նախորդ դեպքում դիտարկված դասընթացների խմբի համար հաշվարկված միջին 

որակական գնահատականը կլինի` ՄՈԳ = 1221:15=81.4 ` 100 հնարավորից: 

8. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային (հաշվարկված 

առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի համար) 

վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը: 

 
 

 

6.6. Ուսման առաջադիմությունը 
 

1. Ըստ ուսման առաջադիմության` ուսանողները դասակարգվում են՝ առաջադիմող, փորձաշրջանի 
կարգավիճակում գտնվող և հեռացման ենթակա ։  

2. Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե` 

ա) կիսամյակում ունի 30 կրեդիտ ուսումնական միջին բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), 

բ) հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական ծրագրով սահմանված բոլոր պարտադիր 

դասընթացների կրեդիտները։ 

3. Ուսանողը համարվում է փորձաշրջանի կարգավիճակում, եթե չի բավարարել նախորդ կետում նշված 

պայմաններից որևէ մեկը, և ռեկտորատի կողմից նրան թույլատրվել է մասնակցել ակադեմիական 

պարտքերի մարմանը (լուծարքին)։ 

4. Փորձաշրջանի կարգավիճակ ունեցող ուսանողին հնարավորություն է տրվում ուղղելու թերացումներն ու 

բացթողումները և բարձրացնելու ուսման առաջադիմությունը ծրագրի նվազագույն պահանջներին 

համապատասխան։ 

5. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի համար փորձաշրջանի տևողությունը համընկնում է ակադեմիական 

պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանի հետ, ինչպես նաև  ուսանողին կարող է տրվել լրացուցիչ ժամանակ` 

դասընթացը կրկնելու համար։ 

6. Փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող ուսանողը համարվում է հեռացման ենթակա, եթե սահմանված 

ժամկետում դուրս չի գալիս այդ կարգավիճակից։ Հեռացված ուսանողի վերականգնումը կատարվում է նույն 

կիսամյակում՝ ուսումնառության նախորդ ընթացքում վաստակած բոլոր կրեդիտների պահպանմամբ: 

 

7. Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը 
 

1. Քննությանը կամ ստուգմանը չներկայանալը համարվում է հարգելի միայն այն դեպքում, եթե ուսանողը 

մինչև քննության օրը ներառյալ հիվանդության մասին գրավոր իրազեկում է ուսումնական մաս, իսկ 

հիվանդության վերաբերյալ համապատասխան բժշկական տեղեկանքը ներկայացնում է մինչև բուժման 

շրջանի ավարտին հաջորդող օրը ներառյալ։ 

2. Ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների կամ ստուգումների արդյունքների վերահանձնում, այդ թվում նաև 

ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում, չի թույլատրվում։ 

3. Հարգելի պատճառով ընթացիկ քննությանը կամ ստուգմանը չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել 

հիվանդության շրջանի ավարտից հետո՝ հնգօրյա ժամկետում, ուսումնական մասի կողմից հաստատված 

ժամանակացույցով: 

4. Հարգելի պատճառներով եզրափակիչ քննությանը չներկայացած ուսանողն ակադեմիական պարտքերի 

մարման շրջանում կարող է վերահանձնել այն: 

5. Սահմանվում է ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) երկու շրջան, որոնց ընթացքում 

ստուգարքների և քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է միայն քննական 

հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են ոսումնական գծով փոխտնօրենի հրամանով։ 
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6. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար միավորի նվազագույն 50-ի շեմը 

չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում պետք է վերահանձնի 

եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս համար սահմանված 100 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ: 
 

Օրինակ, եթե դասընթացի համար նախատեսված 1 ընթացիկ քննություններից ուսանողը վաստակել է համապա-
տասխանաբար 40 միավոր, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 30 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատա-
կանը կլինի՝ Գարդ.= 20+ 15=35, որը ցածր է նվազագույն շեմային պահանջից (50 միավոր): Այս դեպքում ուսանողը պարտ-
քերի մարման շրջանում վերահանձնում է միայն եզրափակիչ քննությունը` սահմանված 100 միավորի ձեռքբերման 
հնարավորությամբ, իսկ արդյունարար գնահատականը փոխվում է եզրափակիչ քննության միավորների 
տարբերությամբ:  

 

7. Եթե մագիստրոսական ծրագրում դասընթացի գնահատման արդյունարար միավորը գտնվում է 20-29 միա-

վորի տիրույթում, ապա թույլատրվում է դասընթացի վերահանձնում նախորդ կետում բերված 

պահանջներին համապատասխան, ընդ որում` նույն կիսամյակի ընթացքում ուսանողն ունի յուրաքանչյուր 

այդպիսի դասընթաց վերահանձնելու ընդամենը մեկ հնարավորություն՝ առաջին լուծարքային շրջանում։ 49 

միավոր և ցածր արդյունք ցուցաբերած մագիստրոսական ծրագրով սովորող ուսանողը պարտավոր է կրկնել 

դասընթացը։ 

8. Քննաշրջանի ընթացքում եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներից 3 և ավելի պարտք ունեցող 

ուսանողները ազատվում են ՄՈՒՀ-ից ՝ անբավարար ակադեմիական առաջադիմության պատճառով։ 

9. Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում միևնույն դասընթացից 2 անգամ անբավարար ստացած 

ուսանողները ազատվում են ՄՈՒՀ-ից՝ անբավարար ակադեմիական առաջադիմության պատճառով։ 

10. Ուսումնառության 1-ին կիսամյակում 2 դասընթաց չհանձնած մագիստրոսական ծրագրով սովորող 

ուսանողին հնարավորություն է տրվում կրկնել դասընթացները հաջորդ աշնանային կիսամյակում՝ շարու-

նակելով ուսումը։  

11. Հաջողությամբ հանձնված դասընթացների կրեդիտները կուտակվում են ուսանողի ակադեմիական 

տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ` անկախ կիսամյակում ցածր առաջադիմությամբ պայմանավորված ուսման 

ընդհատման հանգամանքից։ 

12. Կրեդիտների կուտակման գործառույթի շնորհիվ վերանում է տարբեր պատճառներով ուսումնառությունն 

ընդհատած և այն վերսկսող ուսանողի կողմից կիսամյակն ամբողջությամբ կրկնելու անհրաժեշտությունը։  
 

 

8. Մագիստրոսի ծրագրի ուսումնական կառուցամասի կազմակերպման ընթացակարգը 
 

1. Ուսումնառության առաջին կիսամյակի սկզբում մագիստրոսական ծրագրում ընդգրկված ուսանողը 

ծրագրի ղեկավարից ստանում է ուսումնառության իր անհատական ծրագրի ձևաթերթը, որտեղ նախապես 

լրացված են ուսումնական և հետազոտական կառուցամասերի բաղկացուցիչ դասընթացները և 

գիտակրթական մոդուլները` բացառությամբ կամընտրական դասընթացների: 

2. Անհատական ծրագրում տրվում է դասընթացների ընտրացանկն ըստ ուսման տարիների և կիսամյակների` 

դրանց հատկացված կրեդիտների հետ միասին։ Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսանողների ուսում-

նառության անհատական ծրագրի ձևաթերթը բերված է հավելված 2-ում։ 

3. Ուսման առաջին շաբաթում ուսանողն իր ուսումնական խորհրդատուի հետ միասին լրացնում է 

կամընտրական դասընթացները ուսումնառության իր անհատական ծրագրում, որն այնուհետև 

հաստատվում է ծրագրի ղեկավարի կողմից և ներկայացվում ուսումնական մաս: 

4. Անհատական ծրագրում ներառված տվյալ կիսամյակի կամընտրական դասընթացներին ուսանողների 

գրանցումն իրականացվում է ուսումնական մասում։ Բոլոր ուսանողները պետք է գրանցված լինեն մինչև 

տվյալ կիսամյակի 2-րդ շաբաթվա վերջը։ Սահմանված վերջնաժամկետից հետո դասընթացներին մաս-

նակցելու բոլոր տեսակի գրանցումները դադարեցվում են։ 

5. Հետագա կիսամյակների ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում, ուսանողը կարող է փոփոխություններ 

կատարել ուսումնառության իր անհատական ծրագրի դասընթացների ընտրացանկում՝ նախապես 

ստանալով ուսումնական խորհրդատուի և ծրագրի ղեկավարի համաձայնությունը։  

6. Դասընթացի փոփոխությունը կարող է կատարվել նաև մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսում-

նական ստորաբաժանման նախաձեռնությամբ, եթե տվյալ դասընթացում բավարար թվով մասնակիցներ չեն 

ընդգրկվել։  
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7. Անհատական ծրագրի փոփոխությունը ենթադրում է դասընթացի բացթողում, նոր դասընթացի ընտրություն 

(ավելացում) ընտրացանկում, որի իրականացման ընթացակարգը հետևյալն է. 

 ուսանողը կարող է բաց թողնել իր ընտրած դասընթացը ուսումնական խորհրդատուի 

համաձայնությամբ՝ մինչև պարապմունքների 2-րդ շաբաթվա վերջը, 

 տվյալ կիսամյակի 3-րդից մինչև 4-րդ շաբաթվա վերջը բացթողումը ձևակերպելու համար ուսանողը 

պետք է ստանա նաև դասընթացը վարող դասախոսի և ծրագրի ղեկավարի համաձայնությունը,  

 ուսանողն իր ընտրացանկում նոր դասընթաց կարող է ավելացնել ուսումնական խորհրդատուի և 

դասընթացը վարող դասախոսի համաձայնությամբ՝ մինչև պարապմունքների 2-րդ շաբաթվա վերջը։ 

8. Նախորդող կրթական աստիճանի մասնագիտության փոփոխությամբ մագիստրոսական ծրագրում 

ընդգրկված ուսանողների համար ուսումնառության 1-ին շաբաթվա ընթացքում կարող են նշանակվել լրա-

ցական դասընթացներ։ Լրացական դասընթացներ նշանակելու հարցը համապատասխան հարցազրույցից 

հետո առաջադրվում է մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի կողմից և համաձայնեցվում մասնագիտացնող 

ուսումնական ստորաբաժանման հետ։ 

9. Ուսանողը պատասխանատու է ուսումնառության իր անհատական ծրագրի ճշտության և 

ամբողջականության ապահովման համար։ 

10. «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ-ն իրեն իրավունք է վերապահում հանել ցանկացած դասընթացի առաջադրումը տվյալ 

կիսամյակում, եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ։ 
 

 

9. Մագիստրոսի ծրագրի հետազոտական կառուցամասի կազմակերպման ընթացակարգը 
 

1. Կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում ուսումնական խորհրդատուն կազմում և ուսանողներին է 

տրամադրում տվյալ կիսամյակի հետազոտական աշխատանքների պլանը (ծրագրի հետազոտական կառու-

ցամասով նախատեսվող գիտակրթական մոդուլների կազմակերպման ժամանակացույցը)։ 

2. Ծրագրի հետազոտական կառուցամասով նախատեսված գիտակրթական մոդուլների կատարողականի 

ստուգման համար կիրառվում է ատեստավորում։ Կուրսային աշխատանքի և ուսումնական պրակտիկայի 

ատեստավորումը կատարում է ուսումնական խորհրդատուն, որը լրացված ատեստավորման թերթիկը ան-

ձամբ հանձնում է ամբիոն։ 

3. Ուսումնառության 4-րդ կիսամյակում որևէ հետազոտական մոդուլով չատեստավորված ուսանողն 

ազատվում է դասերից։ 

 

 

10. Դասընթացների տեղեկագիրքը 
 

1. «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ-ն յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ դասընթացների 

տեղեկագիրք (տպագրված և/կամ կայքէջում տեղադրված էլեկտրոնային տարբերակով), որը նաև 

կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց է։  

2. Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ-ում իրականացվող կրթական ծրագրերի 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն 

հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է. 

ա) ընդհանուր տեղեկություն «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ-ի վերաբերյալ` տեսակը և կարգավիճակը, ուսումնական ստորա-

բաժանումները, առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ներ-

բուհական հիմնական կանոնները (հատկապես կրեդիտների կուտակման, պաշտոնական ճանաչման և 

փոխանցման վերաբերյալ) և այլն, 

բ) տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.  

 ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի շեմային պահանջները, ծրագրի 

նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարա-

վորությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը, քննական կանոնները և 

գնահատման կարգը, ավարտական ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղե-

կատվությունը և այլն, 

 առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը, 

ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական 
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լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի խնդիրները` ար-

տահայտված կրթական արդյունքներով և սպասվող մասնագիտական և/կամ փոխանցելի 

գիտելիքներով ու կարողություններով, դասընթացի համառոտագիրը (հակիրճ բովանդակությու-

նը/թեմաները), անհրաժեշտ նախապայմանները, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու 

չափանիշները, դասավանդման լեզուն և այլն, 

գ) ընդհանուր տեղեկատվություն ուսանողների համար. 

- նյութական օգնության հնարավորությունները, ուսման վարձերի զեղչման և փոխհատուցման 

պայմաններն ու կանոնները, գործող ուսանողական ծառայությունները, ուսանողներին հասանելի 

ուսումնական/լաբորատոր ենթակառուցվածքները և այլն։ 

 

 

11. Կրթական ծրագրի եզրափակիչ ատեստավորում 
 

11.2. Մագիստրոսի ծրագիր 
 

1. Ուսանողի կողմից մագիստրոսի ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներին համապատասխան 

մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբերումը հաստատվում է մագիստրոսական 

ատենախոսության կատարումով և պաշտպանությամբ։ 

2. Մագիստրոսական ատենախոսության գիտական ղեկավարի նշանակումը և թեմայի հաստատումը 

իրականացվում է 1-ին  կիսամյակի վերջում: Համապատասխան ընթացակարգը ներառում է. 

 ծրագրի ղեկավարի հետ խորհրդատվությունների անցկացում, որոնց ընթացքում ճշգրտվում են մագիստ-

րանտի հետազոտական հետաքրքրությունները, կազմակերպվում է հանդիպում մագիստրոսական ծրա-

գրի ատենախոսությունների ղեկավարների հետ, 

 գիտական ղեկավարի հետ թեմայի ընտրության վերաբերյալ խորհրդատվությունների անցկացում, 

 մագիստրոսական ատենախոսության համաձայնեցված թեմաների և գիտական ղեկավարների թեկնա-

ծությունների ներկայացում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ամբիոնի (միջամբիոնային 

հանձնախմբի) հաստատմանը, գիտական ղեկավարի նշանակումը և հրամանագրումը։ 

3. Մագիստրանտի կողմից գիտական ղեկավարի հետ համաձայնեցված ատենախոսական առաջարկի պատ-

րաստում և ներկայացում ամբիոնում քննարկման և հաստատման համար, որն իրականացվում է 2-րդ 

կիսամյակում։ Ատենախոսական առաջարկը պետք է պարունակի թեմայի բնագավառում առկա 

իրադրության նկարագրությունը, աշխատանքի նպատակը, ածանցյալ խնդիրների առաջադրումն ու սահ-

մանումը, դրանց հավանական լուծումները, հետազոտական մեթոդները և գրականության ցանկը։ 

Ատենախոսական աշխատանքի կատարումը շարունակվում է ուսուցման 3-րդ և 4-րդ կիսամյակներում։ 

4. Մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանության կազմակերպման համար հատկացվում են 

ուսումնառության վերջին 4 շաբաթները, որոնց ընթացքում նախատեսվում է. 

ա) ատենախոսության ներկայացում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորա-

բաժանման քննարկմանը պաշտպանությունից 4 շաբաթ առաջ։ Ատենախոսության հետ ներկայացվում 

է գիտական ղեկավարի կարծիքը, որը պետք է ներառի կատարված աշխատանքի վերաբերյալ դրական 

եզրակացություն, 

բ) ատենախոսության նախնական քննարկում ուսումնական մասում մագիստրոսական ծրագրի ղեկավա-

րի, մագիստրանտի գիտական ղեկավարի և մագիստրանտի պարտադիր մասնակցությամբ մեկ շաբա-

թյա ժամկետում։ էական դիտողությունների առկայության դեպքում մագիստրոսի աստիճան հայցողը 

պարտավոր է երկշաբաթյա ժամկետում լրամշակել աշխատանքը և լրացուցիչ քննարկման ներկայաց-

նել այն։ Լրացուցիչ քննարկման արդյունքում դրական եզրակացության դեպքում մագիստրոսական 

ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման կողմից ատենախոսությունը երաշխավոր-

վում է պաշտպանության, 

գ) մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական մասի կողմից աշխատանքի արտաքին 

գրախոսության կազմակերպում, որի արդյունքում ոչ ուշ, քան պաշտպանությունից 3 օր առաջ ամբիոն 

է ներկայացվում ատենախոսության վերաբերյալ գրախոսականը, 

դ) մագիստրոսական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանություն ամփոփիչ 

ատեստավորման հանձնաժողովի նիստում և մագիստրոսի աստիճանի շնորհում։ 
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5. Մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանությունն իրականացվում է համաձայն ՀՀ ԿԳ նախա-

րարության կողմից սահմանված կարգի։ 

6. Մագիստրոսական ատենախոսության գնահատումը կատարվում է աղյուսակ 3-ում ներկայացված 100 

միավորանոց սանդղակով։ 

7. Մագիստրոսական ատենախոսության գնահատման ընդհանուր որակական չափանիշների համար 

սահմանվում են գնահատման միավորների հետևյալ չափաքանակները. 
 

 

Աղյուսակ 3. 
 

Թիվ Չափանիշ Առավելագույն միավորը 

1 Արդիականությունը/նորույթը 20 

2 Ինքնուրույնության աստիճանը 30 

3 Ձևակերպման որակը 25 

4 Ներկայացման որակը 25 

 Ընդամենը` 100 
 

8. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների կողմից մագիստրոսական ատենախոսության 

գնահատումները կատարվում են սահմանված նմուշի գնահատման ձևաթերթում: 

 

 

12. Կրեդիտների փոխանցումը 
 

1. Այլ բուհերից «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ մագիստրոսի կրթական ծրագրեր կրեդիտները փոխանցելի են առանձին 

դասընթացների, դասընթացների խմբի կամ ուսումնառության որոշակի շրջանների (կիսամյակ, ուստարի) 

տեսքով։ Փոխանցումը կատարվում է ուսանողի հայտի հիման վրա` երկու բուհերի փոխադարձ համա-

ձայնությամբ` ECTS կրեդիտների փոխանցման կանոնների պահպանմամբ։ 

2. Այլ կրթական ծրագրից «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ կրթական ծրագիր կրեդիտներ կարող են փոխանցվել, եթե դրանց 

բովանդակությունները միանման են, կամ առկա են բովանդակային տարբերություններ, սակայն 

վերջնական կրթական արդյունքները համարժեք են։ 

3. Այլ բուհում «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ ուսանողի ուսումնառության որոշակի շրջանի (կիսամյակ, ուստարի) անցկացման 

դեպքում այդ ժամանակահատվածի ուսումնառության ծրագիրը դառնում է եռակողմ համաձայնագրի 

առարկա` ուսանողի, «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ-ի և ընդունող բուհի միջև։  

4. Կրեդիտների փոխանցման և ուսանողների միջբուհական փոխանակման գործընթացների կազմակերպման 

համար «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ-ն նշանակում է ECTS-ի բուհական համակարգող (որակի ապահովման կենտրոնի 
աշխատակից), որի գործունեության հիմնական ոլորտները և պարտականությունների շրջանակները 

կանոնակարգվում են առանձին կարգով։ 
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13. Ուսումնական խորհրդատուների ծառայությունը 
 

1. Կրեդիտային համակարգով սովորող ուսանողներին ուսման գործընթացում օժանդակելու նպատակով 

ուսումնական մասը  կազմակերպում է ուսումնական խորհրդատուների (կուրատորների) ծառայություն, 

որում ընդգրկում են մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի ուսումնական ծրագրերին քաջա-

տեղյակ մասնագետներ։ 

2. Մասնագիտության ուսումնական խորհրդատուների թիվը սահմանում է ուսումնական մասը՝ ելնելով 

տարբեր կրթական ծրագրերում ընդգրկված ուսանողների թվի և դասախոսական ներուժի համադրումից։ 

3. Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է խորհրդատվական ծառայություններ և հսկում իրեն 

ամրագրված ուսանողների ուսումնական առաջընթացը նրանց ուսումնառության ողջ շրջանում։ 

4. Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական շահերը, ուսումնական գործընթացի հետ 

կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ նրանց համար պարբերաբար կազմակերպում խմբային և 

անհատական խորհրդատվություններ, օգնում դասընթացների ընտրության և անհատական ուսումնական 

ծրագրերի կազմման գործընթացներում։ 

 

14. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները 
 

1. Ուսանողը պարտավոր է`  

 ծանոթանալ կրեդիտային համակարգով ուսուցման սույն կարգին և խստորեն հետևել դրա 

պահանջներին, 

 կատարել ուսումնական դասընթացների և քննությունների համար սահմանված պահանջները,  

 կանոնավոր հաճախել իր ուսումնառության ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթացներին։ 

2. Ուսանողն իրավունք ունի` 

 ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) ուսուցման համար «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ կողմից 

առաջադրվող կամընտրական դասընթացներ` ուսումնական ծրագրի պահանջներին 

համապատասխան,  

 միջբուհական փոխանակման և (կամ) ակադեմիական շարժունության ծրագրերի շրջանակներում 

ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) ուսումնառելու այլ բուհում (ներառյալ` 

օտարերկրյա), 

 փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ օտարերկրյա)` համաձայն ՀՀ Կառավարության սահմանած 

կարգի, 

 հիմնավորված կերպով դիմելու և ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` ավարտված 

ուսումնառության կամ ուսումնական ծրագրի չավարտված մասի համար, 

 մագիստրոսի աստիճանը և համապատասխան որակավորումը հաստատող ավարտական 

փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ միասին անվճար ստանալու ՀՀ Կառավարության որոշմամբ հաստատ-

ված համաեվրոպական նմուշի դիպլոմի հավելված` երկու լեզվով՝ հայերեն և անգլերեն: 

 

 

15. Եզրափակիչ դրույթներ 
 

Սույն կարգը գործողության մեջ է 2018/19 ուստարվանից` «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ մագիստրոսի կրթական ծրագրերում 

ընդգրկված բոլոր ուսանողների ուսումնառությունը կազմակերպելու համար։ 
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ԲԱԺԻՆ II 
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

ՄԱՍ I. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը 
Մագիստրոսի պատրաստման ծրագիրը բաղկացած է 2 հիմնական կառուցամասից` ուսումնական և հետա-

զոտական, որոնցից յուրաքանչյուրով նախատեսված աշխատանքներն իրականացվում են նախանշված 

ուսումնական կիսամյակներում՝ ուսումնական և հետազոտական կառուցամասերի կրեդիտներով ար-

տահայտված ծավալների հետևյալ համամասնությամբ. 
 

Կրթամաս Կրեդիտներ 
Դասընթաց-մոդուլների 

քանակը 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

Լրացական դասընթացներ 8 2 

Ընդհանուր կրթամաս 14 3 

Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս 74 10 

Կամընտրական դասընթացներ 8 4 

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

Ուսումնական պրակտիկա 6 1 

Կուրսային աշխատանք 2 1 

Մագիստրոսական թեզի 

պաշտպանություն 
8 1 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 120 32 
 

Կիսամյակ I II III IV Ընդամենը 

Ուսումնական 

կառուցամաս, կրեդիտ 
30 28 30 16 104 

Հետազոտական 

կառուցամաս, կրեդիտ 
0 2 0 14 16 

Ընդամենը, կրեդիտ 30 30 30 30 120 

 

Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողությունը, որից 16-ը հատկացվում է տե-

սական ուսուցմանը և պրակտիկային, իսկ 4-ը՝ քննաշրջանին։ Ծրագրի առաջին երեք կիսամյակների սկզբում մեկ 

շաբաթ հատկացվում է մագիստրանտի անհատական ուսումնական ծրագրի ձևավորմանը։  

Ուսանողի շաբաթական լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը կազմում է 1,5 կրեդիտ (24 կրեդիտ / 16 շաբաթ 

= 1,5) կամ 45 ժամ, իսկ ուսումնական կրեդիտի ժամային համարժեքը` 1 կրեդիտ = 30 ժամ։ Ուսանողը 

կիսամյակում պետք է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ 

ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ։ Ուսումնական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը համապատասխանում է 120 

կրեդիտի։  

 

2. Ծրագրի բովանդակությունը 

2.1. Ուսումնական կառուցամաս 
Ծրագրի ուսումնական կառուցամասը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից՝ լրացական դասընթացներ, 

ընդհանուր կրթամաս, մասնագիտական պարտադիր կրթամաս և կամընտրական դասընթացներ։ Առաջին 

երկուսը ծառայում են մագիստրոսի կրթական աստիճանի ընդհանուր հենքի ապահովմանը կամ համալրմանը, 

երրորդ կրթամասը կազմում է մագիստրոսի ծրագրի բովանդակային էությունը, որն ապահովում է 

մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների անհրաժեշտ հենքը, իսկ չորրորդը` ծրագրի 

անհատականացված ուսուցման մասն է։  
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Լրացական դասընթացներ  
Լրացական դասընթացների բաղադրիչն ուղղված է նախորդ կրթական աստիճանի պահանջներն անհրա-

ժեշտության դեպքում լրացնելուն (մասնագիտության փոփոխության դեպքում կամ օտար լեզուների իմացության 

ոլորտում)։ Նկատի ունենալով մագիստրոսների՝ մասնագիտական և հետազոտական աշխատուժի միջազգային 

շուկայում ազատ տեղաշարժն ու պահանջվածությունն ապահովելու անհրաժեշտությունը, որպես պարտադիր 

լրացական դասընթաց` ծրագրում ընդգրկված է անգլերենը։ Մասնագիտական անհրաժեշտությունից ելնելով, 

գիտական ղեկավարի երաշխավորությամբ ուսանողի անհատական ուսումնական պլանում որպես լրացական 

դասընթաց կարող է ներառվել նաև օտար այլ լեզու։ Բաղադրիչը յուրաքանչյուր մագիստրոսական ծրագրում նա-

խատեսում է մինչև 3 լրացական դասընթացի առկայություն։ Լրացական դասընթացները կրեդիտատար չեն: 

 

Ընդհանուր դասընթացների կրթամաս 

Ընդհանուր կրթամասի աշխատածավալը 16 կրեդիտ է: Ընդհանուր դասընթացների առկայությունը ծրագ-

րում նպատակաուղղված է ուսանողների մոտ փոխանցելի գիտելիքների և կարողությունների, մասնագիտական 

ոլորտի հիմնախնդիրների պատշաճ ընկալումը ապահովելուն։ Այն ներառում է երեք պարտադիր դասընթաց՝ 

«Տնտեսագիտության տեսություն»,  «Տնտեսական իրավունք», «Գործարար անգլերեն»։ ։ Առանձին դեպքերում, 

մասնագիտական անհրաժեշտությունից ելնելով, մասնագիտական պարտադիր կրթամասին հատկացված ժա-

մաքանակի հաշվին հնարավոր է նաև ընդհանուր այլ դասընթացների ընդգրկումը։  

 

Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս  

Մասնագիտական պարտադիր կրթամասն ընդգրկում է 10 մոդուլ-դասընթաց՝ երեքից ութ կրեդիտատարու-

թյամբ մոդուլ-դասընթացներ։ Կրթամասի ընդհանուր աշխատածավալը ծրագրում սահմանված է 72 կրեդիտ: Սա 

մագիստրոսական ծրագրի պարտադիր դասընթացների կազմն է, որն ապահովում է տվյալ մասնագիտացմամբ 

մագիստրոսի կրթական մակարդակում պահանջվող գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբերումը։ Դրանք 

մշակվում են` հաշվի առնելով մասնագիտական աշխատաշուկայի արդի կարիքները և պահանջմունքները։ 

 

Կամընտրական դասընթացներ 

Կամընտրական դասընթացներն ընտրվում են «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ մագիստրոսական ծրագրերի դասընթացներից 

և նպատակ ունեն մագիստրանտի մոտ ձևավորելու ավարտական ատենախոսությունը հաջողությամբ 

կատարելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողություններ: Այս դասընթացների ընդհանուր 

աշխատածավալը ծրագրում սահմանափակված է 6 կրեդիտով, իսկ կազմն ընտրվում է ուսումնական խորհրդա-

տուի (գիտական ղեկավարի) հետ համատեղ՝ տվյալ կամ հարակից (մասնագիտության շրջանակներում միջդիս-

ցիպլինար կապերի ձևավորման նպատակով) մագիստրոսական ծրագր(եր)ի դասընթացների ցանկից` 4-րդ 

կիսամյակի ընթացքում։ Տվյալ ծրագրի կամընտրական դասընթացներից ընտրվող դասընթացների ընդհանուր 

աշխատածավալը պետք է կազմի առնվազն 6 կերդիտ, իսկ առաջարկվող դասընթացների քանակը` 

պահանջվածից առնվազն 2 անգամ ավելի:  

Կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար ազատ բովանդակային 

կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն 

ունի ընտրելու երեքը: 

 

 

2.2. Հետազոտական կառուցամաս 

Ծրագրի հետազոտական կառուցամասը ներառում է հետևյալ 3 բաղադրիչները՝ կուրսային աշխատանք, 
ուսումնական պրակտիկա և մագիստրոսական ատենախոսություն: 

Կուրսային աշխատանքը կազմակերպվում է 2-րդ կիսամյակում՝ ղեկավարի հետ ընտրված և ամբիոնում 

հաստատված թեմայի շրջանակներում: Ունի 2 կրեդիտ աշխատածավալ: 
Ուսումնական պրակտիկան կազմակերպվում է 4-րդ կիսամյակում` գիտական ղեկավարի հետ համատեղ 

կազմված և հաստատված ծրագրով։ Ունի 6 կրեդիտ աշխատածավալ:  

Մագիստրոսական ատենախոսության կատարումը և նրա պաշտպանությունը մագիստրոսի կրթական 

ծրագրի եզրափակիչ փուլն է, որն իրականացվում է 4-րդ կիսամյակում: Ատենախոսության կատարման և 

պաշտպանության համար ծրագրում նախատեսվում է 8 կրեդիտ աշխատածավալ։ 
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Մաս II. 

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ 

 

1. Տեղեկագրքի նպատակը  
 

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է Հաշվապահական հաշվառում և հարկում մասնագիտու-
թյան մագիստրոսի կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու 

վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է ամփոփ 

տեղեկատվություն ինչպես մասնագիտության ուսումնական ծրագրերի, այնպես էլ դրա բաղադրիչ 

դասընթացների և ուսումնական մոդուլների վերաբերյալ: Այն ներառում է.  

– կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, ծրագրի նպատակները և 

նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, ծրագրի բովանդակային կազմը և կրեդիտների 

կառուցվածքը, ավարտական պահանջները և ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը և այլն, 

– առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ նկարագիրը` դասընթացի անվանումը և 

նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները, դասընթացի 

հակիրճ բովանդակությունը, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները։ 

 
2. Դասընթացների ընդհանուր նկարագիրը 

 

2.1 Լրացական դասընթացներ 
 

0101/Մ03. Համակարգչային հմտություններ (5 կրեդիտ) 
Շաբաթական 2.5 ժամ, 1-ին կիսամյակ , ստուգարք 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից համակարգչային օպերացիոն 

համակարգերին, մասնավորապես՝ WINDOWS համակարգին, ուսումնասիրել MS Office կիրառական 

ծրագրային փաթեթների գործիքամիջոցները, հատկապես՝ MS Word, MS Excel ծրագրերը: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի. 

 

 Գործարար փաստաթղթերի պատրաստման կարողությունների վարժ տիրապետում 

 Էլեկտրոնային աղյուսակների կիրառություն բազմաթիվ ֆինանսական, վիճակագրական և այլ 

վերլուծական խնդիրների լուծման նպատակներով, 

 Պատկերացում տեղային ցանցների, Ինտերնետ գլոբալ ցանցի և դրանց միջավայրում աշխատելու 

հնարավորությունների մասին, 

 Օգտվել էլեկտրոնային փոստից և web ծառայություններից: 

 

Բովանդակությունը. 

Օպերացիոն համակարգեր: MS Word ծրագրային փաթեթը: MS Excel ծրագրային փաթեթը: Հիմնական 

տեղեկություններ: Ms Excel դիագրամներ: Ms Excel Տվյալների բազաներ: Ինտերնետ, էլ-փոստ: Դրանց հետ 

աշխատանքի հմտություններ: 
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0101/Մ13. Ֆինանսական գործունեության համակարգչային վերլուծություն (3 կրեդիտ) 
Շաբաթական 2.5 ժամ, 3-րդ կիսամյակ , ստուգարք 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների ծանոթացնել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին և 

ծրագրային փաթեթներին: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի. 

 

 կկարողանա կառուցել ֆունկցիաներ և գծապատկերներ 

 ստեղծել տվյալների բազաներ 

 կատարել ֆինանսական վերլուծություն Excel ծրագրով 

 վերլուծել ներդրումային նախագծեր 

 

Բովանդակությունը. 
 

 

MS Access Ծրագրային փաթեթը: Հիմնական տեղեկություններ: MS Access: Տվյալների բազաներ:  MS Access: 

Հարցումների ստեղծում: MS Access: Աշխատանք ձևերի հետ: MS Access Հաշվետվություններ: MS Access: 

Մակրոսներ: 

 

 

 

 

2.2 Ընդհանուր պարտադիր դասընթացներ 
 

0101/Մ02. Տնտեսագիտության տեսություն (5 կրեդիտ) 
 
Շաբաթական  2.5 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողների ներկայացնել տնտեսագիտության հասարակական նշանակությունը, 

առարկան, մեթոդաբանությունը, տնտեսական հիմնահարցերը և դրանց լուծման տնտեսագիտական մեթոդների 

հիմունքները, շուկան և գնային մեխանիզմը, պահանջարկի և առաջարկի ուսումնասիրության նշանակությունը, 

սպառողի վարքի տեսության հիմունքները, ձեռնարկության արտադրական գործառույթը, կառավարության 

սոցիալ-տնտեսական գործառույթները և ներգործությունը տնտեսության վրա, ազգային հաշիվների 

համակարգը, տնտեսական աճի և բնակչության բարեկեցության գնահատման չափանիշները, գործազրկության 

և ինֆլյացիայի ներգործությունը մակրոտնտեսական անկայնության վրա: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 Գաղափար կունենա շահույթի մաքսիմալացման խնդրից, թողարկման առաջարկից և ռեսուրսների 

պահանջարկից,  

 մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացություններից, 

 մակրոտնտեսական քաղաքականության սկզբունքներից: 

Բովանդակությունը. 

 

Տնտեսագիտության տեսության ձևավորումը որպես գիտություն, դրա զարգացման պատմական փուլերն ու 

ուղղությունները, հասրակական նշանակությունը, առարկան, մեթոդաբանությունը, մակրո և 



 

 

 

 

 

– 22 – 

միկրոտնտեսագիտություն, տնտեսական համակարգի տիպերը և մոդելները: Տնտեսվարման 

արդյունավետության ըմբռնումը և չափանիշները: Անսահմանափակ պահանջմունքներ և սահմանափակ 

ռեսուրսներ: Արտադրության գործոնները և ռեսուրսները: Տնտեսական օրենքները և կատեգորիաները: 

Տնտեսական արդյունավետությունը և այն բնութագրող ցուցանիշները; Պահանջարկի և առաջարկի էությունը, 

օրենքը, կորը և փոփոխման գործոնները, առաձգականությունը: Շուկայական հավասարակշռվածությունը և նրա 

փոփոխությունները:  Գնի էությունը, ձևավորումը շուկայում, ֆունկցիաները, գնազրկման գործոնները, գների 

միասնական փոխկապակցված համակարգ և գների ինդեքս: Ձեռնարկության արտադրական գործառույթի 

ուսումնասիրությունը: Ազգային հաշիվների համակարգը: Աշխատանքի շուկայի վրա զադող գործոնները: 

Դրամական շրջանառության կայունությունը: Սղաճը, նրա պատճառները և հետևանքները, մակարդակը, 

Ֆիլիպսի կորը: Պետական բյուջե, նրա ծախսերը և եկամուտները, բյուջեի դեֆիցիտ և ավելցուկ: Հարկեր, դրանց 

ֆունկցիաները և տիպերը: Լորենցի կոր: Հարկային քաղաքականություն: Լաֆերի կոր: 

 

0101/Մ04. Տնտեսական իրավունք (8 կրեդիտ)  
 
Շաբաթական 2.5 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է  ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ իրավական համակարգին, ձեռնարկատիրական 

կազմակերպման ձևերին, իրավաբանական անձնաց տեսակներին, պայմանագրային իրավունքի, 

աշխատանքային օրենսդրության հիմունքներին: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 Պատկերացում իրավաբանական անձի ստեղծման, վերակազմակերպման և լուծարման մասին, 

 Քաղաքացիական պայմանագրի կնքման կարգի, կատարման, փոփոխման, դադարեցման մասին, 

 Քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության ձևերի և եղանակների մասին, 

 Աշխատանքնային պայմանագրի կնքման, կատարման և լուծարման մասին: 

 

Բովանդակությունը. 

 

Իրավական համակարգը ՀՀ-ում: Դատական համակարգը ՀՀ-ում: Կոլեկտիվ ձեռնարկատիրության 

կազմակերպման ձևերը ՀՀ-ում: Առևտրային իրավաբանական անձանց տեսակները: Պայմանագրային 

իրավունքի ընդհանուր դրույթները: Քաղքացիաիրավական պայմանագրի պայմանները, ձևը և մեկանբանումը: 

Քաղաքացիաիրավական պայմանագրի կատարելը, փոփոխելը, դադարելը: Քաղաքացիական իրավուքների 

պաշտպանությունը, ձևերը և եղանակները: Աշխատանքային օրենսդրություն և աշխատանքային 

հարաբերություններ: Աշխատանքային պայմանագիր: 

 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի, իսկ 

մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:  

Եզրափակիչ քննություն  
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 

հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
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2.3 Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ 

 

0101/Մ01.1 Հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ (8 կրեդիտ) 

 

Շաբաթական 5 ժամ, 1-ին, 2-րդ կիսամյակներ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել ֆինանսական հաշվառման հիմնադրույթները, հաշվապահական 

հաշվառման էությունը, սկզբունքներն շրջանակները, ֆինանսական հաշվետվության ձևերն ու դրանց 

պատրաստման սկզբունքները և մեթոդները՝ հիմնված ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների 

վրա: 

 

Կրթական արդյունքները. 

 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը . 

 կկարողանա կատարել կրկնակի գրանցումներ  

 ներկայացնել հաշվապահական հաշիվները  

 կազմել հսկիչ հաշիվներ, կատարել մատյանների գրանցումներ  

 կատարել ուղղումներ՝ հաշվառման գրքերում սխալների և բացթողումների հայտնաբերման ժամանակ  

 ներկայացնել հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը  

 սահմանել և հաշվառել պայմանական դեպքերի տարբեր տեսակները  

 պատրաստել ընկերությունների և ընկերակցությունների ֆինանսական հաշվետվություններ  

 կատարել ֆինանսական վերլուծություն՝ գործակիցների օգտագործմամբ: 

 

Բովանդակությունը. 

Ներածություն: ՀՀ Ֆինանսական հաշվառման համակարգը: Գործառնությունների գրանցումը և 

հաշվապահական հաշվառումը: Ընթացիկ ակտիվներ: Պաշարների հաշվառումը: Գործառնական և այլ ընթացիկ 

դեբիտորական պարտքերի հաշվառումը: Ոչ ընթացիկ ակտիվներ: Հիմնական միջոցների հաշվառումը: 

Դրամական միջոցների հաշվառումը: Ոչ նյութական ակտիվների հաշվառումը:  

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 1 ընթացիկ քննությունն  անց կացվում  ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա`  100 միավոր առավելագույն արժեքով:  

Եզրափակիչ քննություն  
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 100 միավոր առավելագույն արժեքով: hարցատոմսը բաղկացած է 2 

բաժնից՝ Ա (ներառում է բազմակի ընտրությամբ հարցեր) և Բ (կազմված է խնդիրներից): Միավորների քայլը 5 է:  

 
0101/Մ05. Հաշվապահական հաշվառման զարգացման պատմություն (4 կրեդիտ) 
Շաբաթական 2.5 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հաշվապահության զարգացման փուլերը Հին 

Աշխարհի, անտիկ դարաշրջանի և միջնադարի ժամանակ: Մանրամասն ուսումնասիրել իտալական, 

իսպանական, ֆրանսիական, գերմանական, անգլո-սաքսոնական դպրոցները և նրանց ազդեցությունը 

ժամանակակից հաշվապահության վրա: Ինչպես նաև ուսումնասիրվում են հաշվապահական հաշվառման 

ստանդարտացման մոտեցումները և հաշվապահական մտքի զարգացման ժամանակակից միտումները: 
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Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 կունենա խորը գիտելիքներ հաշվապահական հաշվառման մտքի զարգացման պատմության 

վերաբերյալ, որոնց շնորհիվ ավելի լավ է պարզաբանվում ժամանակակից հաշվապահությունը: 

 

Բովանդակությունը. 

  Ներածություն: Հաշվապահության զարգացման փուլերի տարբեր դասակարգումները: Տնտեսական 

հաշվառում և հաշվապահության ստեղծումը: Անտիկ աշխարհ: Տնտեսական հաշվառումը միջնադարում: 

Կրկնակի գրանցման հաշվապահության ստեղծումը: Հաշվապահական հաշվառման ազգային դպրոցներ. 

Իտալական, իսպանական, գերմանական, ֆրանսիական, անգլո-ամերիկյան: Հաշվապահական հաշվառման 

հետպատերազմյա շրջան, ժամանակակից շրջան: Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտացման 

մոտեցումները: Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կիրառումը ՀՀ-ում: Հաշվապահի 

մասնագիտական էթիկա: 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր ձևով և նշանակվում է ստուգված: 

 

0101/ Մ01.2. Հաշվապահական հաշվառում (8 կրեդիտ) 

Շաբաթական 5 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել ֆինանսական հաշվառման հիմնադրույթները, հաշվապահական 

հաշվառման էությունը, սկզբունքներն շրջանակները, ֆինանսական հաշվետվության ձևերն ու դրանց 

պատրաստման սկզբունքները և մեթոդները՝ հիմնված ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների 

վրա: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 

 կկարողանա կատարել կրկնակի գրանցումներ  

 ներկայացնել հաշվապահական հաշիվները  

 կազմել հսկիչ հաշիվներ, կատարել մատյանների գրանցումներ  

 կատարել ուղղումներ՝ հաշվառման գրքերում սխալների և բացթողումների հայտնաբերման ժամանակ  

 ներկայացնել հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը  

 սահմանել և հաշվառել պայմանական դեպքերի տարբեր տեսակները  

 պատրաստել ընկերությունների և ընկերակցությունների ֆինանսական հաշվետվություններ  

 կատարել ֆինանսական վերլուծություն՝ գործակիցների օգտագործմամբ: 

 

Բովանդակությունը. 

Ֆինասական վարձակալության հաշվառումը: Գործառնական և այլ ընթացիկ պարտավորությունների 

հաշվառումը: Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ: 

Հաշվապահական հաշվառման քաղքականություն, փոփոխություններ հաշվապահական հաշվառման 

գնահատումներում: Հաշվապահական հաշվառման այլ հարցեր: Ֆինանսական վերլուծություն: 
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 1 ընթացիկ քննությունն  անց է կացվում  ուսանողի գրավոր աշխատանքի գնահատման 

հիման վրա`  100 միավոր առավելագույն արժեքով:  

Եզրափակիչ քննություն  
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 100 միավոր առավելագույն արժեքով: hարցատոմսը բաղկացած է 2 

բաժնից՝ Ա (ներառում է բազմակի ընտրությամբ հարցեր) և Բ (կազմված է խնդիրներից): Միավորների քայլը 5 է:  

 

0101/ Մ06. Հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2.5 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ՀՀ կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական 

գործունեության հաշվապահական հաշվառման հիմնական թղթակցությունները՝ ըստ ՀՀ հաշվապահական 

հաշվառման ստանդարտների: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 

 կկարողանա կատարել կրկնակի գրանցումներ  

 ներկայացնել հաշվապահական հաշիվները  

 կազմել հսկիչ հաշիվներ, կատարել մատյանների գրանցումներ  

 կատարել ուղղումներ՝ հաշվառման գրքերում սխալների և բացթողումների հայտնաբերման ժամանակ  

 ներկայացնել հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը  

 սահմանել և հաշվառել պայմանական դեպքերի տարբեր տեսակները  

 պատրաստել ընկերությունների և ընկերակցությունների ֆինանսական հաշվետվություններ  

 կատարել ֆինանսական վերլուծություն՝ գործակիցների օգտագործմամբ: 

 

Բովանդակությունը. 

Հաշվային պլանի բաղկացուցիչները: Հիմնական միջոցների հաշվառումը: Այլ ոչ ընթացիկ նյութական 

ակտիվների հաշվառումը: Ոչ նյութական ակտիվների հաշվառումը: Ֆինանսական ներդրումների 

հաշվառումը: Պաշարների հաշվառումը: Գործառնական և ոչ ընթացիկ դեբիտորական պարտքերի 

հաշվառումը: Դրամական միջոցների հաշվառումը: Կանխավճարների հաշվառումը: Սեփական կապիտալի 

հաշվառումը: Ֆինանսական պարտավորություների հաշվառումը: Ֆինանսական վարձակալության 

հաշվառումը: Հետաձգված հարկային ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառումը: Հետաձգված 

ծախսումների և եկամուտների հաշվառումը: Գործառնական և այլ ընթացիկ պարտավորությունների 

հաշվառումը: Բյուջեի և սոցիալական ապահովագրության և ապահովագրության գծով հաշվարկների 

հաշվառումը: Եկամուտների հաշվառումը: Ծախսերի հաշվառումը: Կառավարչական հաշվառումը: 

Արտահաշվեկշռային հաշվառում: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

 
Եզրափակիչ քննություն  
Եզրափակիչ  ստուգումն անց է կացվում է գրավոր աշխատանքի ձևով՝ 100 միավոր առավելագույն արժեքով, 

հարցատոմսը բաղկացած է 2 բաժիններից՝ տեսական հարցեր և խնդիրներ: Միավորների քայլը 5 է:    
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0101/Մ07. Արժեթղթերի շուկա (4 կրեդիտ) 
 Շաբաթական 2.5 ժամ, 2-րդ  կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

Նպատակը.  

Դասընթացի նպատակն է քննարկել և պարզաբանել արժեթղթերի շուկայի, նրա գործիքների և 

ենթակառուցվածքների, պետական կարգավորման և ինքնակարգավորման մեխանիզմների հետ կապված 

խնդիրները, ինչպես նաև ծանոթանալ բաժնետիրական ընկերությունների ստեղծման, դրանց 

գործունեության և կառավարման առանձնահատկություններին, որոնք սահմանվում են օրենսդրությամբ և 

գործարար շրջանառության սովորույթներով: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 տիրապետել արժեթղթերի շուկայի հիմնական ֆինանսական գործիքներին 

 պատկերացում կազմել տնտեսության մեջ այնպիսի կարևոր ֆինանսական ինստիտուտների տեղի, 

դերի և գործառույթների մասին, ինչպիսիք են բանկերը, բորսաները, ներդրումային և այլ ֆինանսական 

կազմակերպությունները, առկա կամ հնարավոր թողարկումները (մասնավորապես՝ բաց 

բաժնետիրական ընկերությունները): 

Բովանդակությունը. 

Ֆինանսական շուկաները և դրանց դերը տնտեսությունում: Արժեթուղթ հասկացությունը, դրա ձևերն ու 

տեսակները: Արժեթղթերի շուկայի մասնակիցները: Արժեթղթերի շուկայի ենթակառուցվածքները: 

Կորպորատիվ ֆինանսներ, կորպորացիաներ, ընկերություններ և դրանց տեսակները: Կորպորոտիվ 

կառավարման համակարգը: Արժեթղթերի շուկայի ձևավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում: 

Արժեթղթերի շուկայի կարգավորումը: Միասնական ֆինասական վերահսկողության համակարգը ՀՀ-ում: 

Առարկայի ամփոփում: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

 
Եզրափակիչ ստուգարք 

Ստուգարքի գնահատումը կատարվում է երկաստիճան համակարգով: Յուրաքանչյուր աստիճան ունի իր 

գնահատման չափորոշիչը՝ գործնական հետազոտություն՝ 40 միավոր, գրավոր ստուգարք՝ 60 միավոր: Դրական 

կհամարվի այն արդյունքը  (ստուգարքը կհամարվի հանձնված), որի դեպքում ուսանողը առնվազն 50 միավոր 

կունենա: 

0101/ Մ08. Տնտեսագիտության և հաշվապահության մեջ կիրառվող քանակական մեթոդներ (6 

կրեդիտ) 

Շաբաթական 2.5 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ամփոփ և մատչելի ձևով ուսանողներին ծանոթացնել որոշումների կայացման 

գիտության ժամանակակից քանակական եղանակներին, ինչեօս նաև հնարավորություն տալ ձեռք բերելու 

որոշակի հմտություն պլանավորման և կառավարման տիպային խնդիրներիա մաթեմատիկական 

մոդելավորման այնպիսի գործիքների տիրապետման, ինչպիսիք են՝ մաթեմատիկական վիճակագրության, 

գծային և ոչ գծային ծրագրման մոդելներն ու եղանակները: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 կկարողանա տարբեր տնտեսական իրավիճակների համար ձևականացնել հետազոտվող խնդրի 

բովանդակությունը 

 կառուցել այդ բովանդակությանը համապատասխանող մաթեմատիկական մոդելը 
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 լուծել ու ստուգել լուծման համարժեքությունը հետազոտվող խնդրի բովանդակությանը 

 կատարել խնդրի պարամետրերի նկատմամբ զգայնության վերլուծություն: 

Բովանդակությունը. 

Տվյալների դասկարգման և ընտրության եղանակները: Տվյալների նկարագրման և մշակման եղանակները: 

Տվյալների մշակում: Հավանականության տեսության տարրեր: Վիճակագրական արտածում: Որոշումների 

կայացումը ռիսկային պայմաններում: Տոկոսներ: Ներկա արժեք: Ինդեքսներ: Գծային հավասարումներ և 

կիրառություններ: Սահմանափակ ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում, երկու փոփոխականով 

գծային ծրագրում: Դիֆերենցիալ հաշիվ և օպտիմացման խնդիրներ: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր ձևով՝ 100 միավոր առավելագույն արժեքով: 

       Եզրափակիչ քննություն  

Եզրափակիչ քննությունը գրավոր է՝ 100 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3-

5 խնդիր, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար միավորներով: Միավորների քայլը 5 է: 

 

0101/ Մ09. Ինքնարժեքի հաշվառում (8 կրեդիտ) 

 Շաբաթական 2.5 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել միավոր արտադրանքի ինքնարժեքի որոշման 

եղանակները: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 Կկարողանա ներկայացնել և մեկանաբանել ծախսեր-ծավալ-շահույթ մոդելը և դրա կիրառությունները, 

 Ներկայացնել արտադրանքի ինքնարժեքի հաշվառման տարբեր մեթոդները և դրանց 

առավելություններն ու թերությունները 

 իրականացնել շեղումների վերլուծություն՝ ինքնարժեքի նորմատիվային հաշվառման ժամանակ և 

մեկանաբանել շեղումների կիրառությունները կազմակերպության պլանավորման և վերահսկման 

գործառույթների ժամանակ: 

Բովանդակությունը. 

Ծախսումների դասակարգումն ու դրանց հաշվառումը: Նյութական ծախսումներ: Աշխատուժի 

ծախսումներ: Վերադիր ծախսումների հաշվառում: Ինքնարժեքի հաշվարկը ծախսերի լրիվ բաշխմամբ և 

սահմանային ծախսերի եղանակով: Արտադրական հաշվառման տարբեր համակարգեր: Ինքնարժեքի 

հաշվարկման ընթացակարգեր ըստ արտադրաեղանակների, պատվերի, խմբաքանակի, պայմանագրի 

ինքնարժեք: Ծառայությունների ինքնարժեքը: Ինքնարժեքի հաշվումը ըստ արտադրակն պրոցեսի:  

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

  Ընթացիկ քննությունն անց է կացվում գրավոր աշխատանքի ձևով՝ 100 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Եզրափակիչ քննություն  

Եզրափակիչ քննությունը գրավոր է՝ 100 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 1-

4 խնդիր, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար միավորներով: Միավորների քայլը 5 է: 
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0101/ Մ10. ՀՀ Հարկային համակարգ (8 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2.5 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հարկային օրենսդրության հիմունքները, սահմանել  

հարկի հասկացությունը, ուսումնասիրել հարկերի տեսակները, հարկային համակարգի հիմնական 

տարրերը և գաղափարները: Ուսումնասիրել ՀՀ հարկային օրենսդրության հիմնադրույթները, առանձին 

հարկատեսակներին վերաբերող օրենքները, հարկային հարաբերությունների կարգավորումը: 

Ներկայացնել արտոնությունների տեսակները, հարկային և այլ պարտադիր վճարների հաշվարկման և 

վճարման նկատմամբ հսկողության համակարգը, ստուգումների և գանգատարկման մեխանիզմներ: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 կիմանա ՀՀ հարկային համակարգի ընդհանուր նախագիծը 

 հարկերի մասին ՀՀ օրենքով սահմանված հարկատեսակները և այլ վճարները 

 հարկերի հաշվարկման և վճարման կարգերը 

 հարկատուների իրավունքներն ու պարտականությունները  

 հարկային հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման կարգերը: 

Բովանդակությունը. 

Հարկային օրենսդրության հիմունքները: Հարկային վարչարարություն: Շահութահարկ: Եկամտահարկ: 

Ավելացված արժեքի հարկ: Ակցիզային հարկ: Գույքահարկ և հողի հարկ: Հարկերի հաստատագրված 

վճարներ: Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ: Տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ: 

Մաքսատուրքեր և մաքսավճարներ: Միջազգային պայմանագրերի կիրառման հարցեր: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Ընթացիկ ստուգումն անց է կացվում գրավոր աշխատանքի ձևով՝ 100 միավոր առավելագույն արժեքով, 

Եզրափակիչ քննություն  
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 100 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 

3 հարց ` համապատասխան միավորներով: Միավորների քայլը 5 է: 

 

0101/ Մ11. Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ  (8 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2.5 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ-ում 2009թ-ից ուժի մեջ մտած Ֆինանսական 

Հաշվետվությունների Միջազգային Ստանդարտները, ներկայացնել ստանդարտների գործողության 

ոլորտը, մոտեցումները, հիմնական դրույթները և դրանց կիրառության օրինակներ: 

 

Կրթական արդյունքները: 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 տարբերակել Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների օգտագործման 

ոլորտները 

 օգտագործել համապատասխան ՖՀՄՍ-ների պահանջները կոնկրետ դեպքերում 

 կատարված գործառությունների արդյունքները ճանաչել, չափել և ներկայացնել ՖՀՄՍ-ների 

պահանջներին համապատասխան 
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 կազմել ամբողջական ֆինանսական հաշվետվություններ (առանձին և համախմբված) ՖՀՄՍ-ներին 

համապատասխան: 

 

Բովանդակությունը. 

Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման հիմունքները: ՖՀ ներկայացումը: 

Հաշվետվություն դրամական հոսքերի մասին: Պաշարներ:  Հիմնական միջոցներ: Ոչ նյութական ակտիվներ: 

Ինտերնետային կայքի ծախսումներ: Ներդրումային գույք: Կառուցման պայմանագրեր: Փոխառության 

ծախսումներ: Հասույթ: Հաճախորդների հավատարմություն: Անշարժ գույքի կառուցման պայմանագրեր: 

Հաշվապահական քաղաքականություն, գնահատումներ, էական սխալներ: Հաշվետու ամսաթվից հետո 

տեղի ունեցող դեպքեր: Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ: Վարձակալություն: Պետական 

շնորհներ: Գյուղատնտեսություն, օգտակար հանածոների հետազոտում և գնահատում: 

Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ և կապակցված կողմերում ներդրումներ: 

Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխություններ: ՖՀ գերսղաճային տնտեսություններում: Ֆինանսական 

գործիքներ: Պահուստներ: Ապահովագրական պայմանագրեր: Աշխատակիցներին հատուցումներ: 

Ակտիվների արժեզրկում: Գործառնական սեգմենտներ: Մեկ բաժնետոմսի շահույթ: Միջանկյալ 

հաշվետվություններ և դրանց արժեզրկումը: Բաժնետոմսերի վրա հիմնված վճարումներ: Շահութահարկ: 

ՖՀՄՍ-ների առաջին անգամ որդեգրումը: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 
Նախատեսված 1 ընթացիկ ստուգումն  անց է կացվում գրավոր աշխատանքի ձևով՝ 100 միավոր առավելագույն 
արժեքով, 

Եզրափակիչ քննություն  
Եզրափակիչ քննությունը գրավոր է՝ 100 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 1-

5 խնդիր ` համապատասխան միավորներով: Միավորների քայլը 5 է:    

 

0101/ Մ12. Ֆինանսական կառավարում (8 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2.5 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել շուկայական տնտեսության պայմաններում 

ձեռնարկությունների ֆինանսական կառավարման հիմնական խնդիրները, սահմանել ֆինանսական 

կառավարման էությունը, նպատակը և խնդիրները, հիմնական մեթոդական գործիքները, ուսումնասիրել 

ձեռնարկության ակտիվների, կապիտալի, ներդրումների, դրամական հոսքերի կառավարման 

ժամանակակից մեթոդները: Քննարկել ձեռնարկության ֆինանսական գործունեության գնահատման, ռիսկի 

և եկամտաբերության փոխադարձ կապի, ձեռնարկության ֆինանսական պլանավորման և 

բյուջետավորման հետ կապված խնդիրները: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 կկարողանա բացատրել ֆինանսական կառավարման դերը և նշանակությունը 

 հասկանալ գործող կապիտալի կառավարման եղանակները 

 որոշումներ ընդունել համապատասխան ֆինանսավորման աղբյուրների վերաբերյալ մասնավոր 

դեպքի համար 

 գնահատել կապիտալի ներդրումների հանրավորությունները՝ կիրառելով համապատասխան 

մեթոդները 

 տարանջատել համապատասխան ինքնարժեքի համակարգեր և մեթոդներ 
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 պատրաստել բյուջեներ և կիրառել դրանք կազմակերպության գործունեությունը վերահսկելու և 

գնահատելու նպատակով: 

Բովանդակությունը. 

Ֆինանսական կառավարման էություն, նպատակն ու խնդիրները: Ձեռնարկության ֆինանսական 

գործունեության գնահատումը: Ծախսումների դասակարգումն ըստ նպատակների: Ռելևանտ ծախսումներ: 

Ակտիվների կառավարում: Ոչ ընթացիկ ակտիվների կառավարում: Կապիտալի կառավարում: Ներդրումների 

կառավարում: Ֆինանսական ռիսկերի կառավարում: Բյուջետային պլանավորում և վերահսկում: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 1 ընթացիկ քննությունն անց է կացվում է գրավոր աշխատանքի ձևով՝ 100 միավոր 

առավելագույն արժեքով 

 
Եզրափակիչ քննություն  

Եզրափակիչ քննությունը գրավոր է՝ 100 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 1-4 

խնդիր ` համապատասխան միավորներով: Միավորների քայլը 5 է:     
 

0101/ Մ15. Աուդիտ (8 կրեդիտ) 
Շաբաթական 2.5 ժամ, 4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել ֆինանսական հաշվետվություններ կազմողների և դրանց 

օգտագործողների նկատմամբ երրորդ՝ անկախ կողմի էությունը, նպատակները, շրջանակները և 

գործունեությունը: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 յուրացնել աուդիտի էությունը, նպատակները և շրջանակները 

 տարբերակել արտաքին և ներքին աուդիտներն ու դրանց շրջանակները 

 տարբերակել աուդիտի և հաշվապահական հաշվառման միջև կապըտ 

 յուրացնել պետական և այլ վերահսկող մարմինների կողմից աուդիտորների նկատմամբ 

վերահսկողության մեխանիզմները, պրոֆեսիոնալ վարքի և վարքագծի նորմերը, աուդիտի միջազգային 

ստանդարտները և աուդիտորների գործունեության կարգավորման վերահսկողությունը:  

Բովանդակությունը. 

Աուդիտի բնույթը, նպատակը և ընդգրկման հնարավորությունները: Աուդիտի էթիկական հիմքը: Աուդիտի 

կանոնակարգումը: Միջազգային աուդիտորական ստանդարտներ. դրանց բնույթը, նպատակը, ընդգրկման 

շրջանակները և զարգացումը: Պատական մարմինների առնչությունը աուդիտին: Աուդիտորների 

վերահսկում և ստուգում: Աուդիտի հիմնական սկզբունքները: Աուդիտորական վկայություններ և 

փաստաթղթեր: Աուդիտորական ռիսկ: Աուդիտի պլանավորումը: Տեղեկությունների հավաքում՝ տարբեր 

աղբյուրների և մեթոդների կիրառմամբ: Աուդիտի իրականացումը: Նարքին վերահսկաման համակարգի 

սահմանումը: Աուդիտի անցկացման ծրագրի նախապատրաստում: Ներքին վերահսկողության 

համակարգեր: Աուդիտորական ընտրանք և համակարգչային աուդիտորական մեթոդներ (CAATS): 

ՀԱմակարգչային տեղեկատվական համակարգեր (CIS): Աուդիտի որակի գնահատում: Հետագա 

իրադարձություններ և անընդհատ գործունեություն: Եզրափակիչ աուդիտ և վերջնական վերլուծության 

փուլեր: Արտաքին աուդիտորական և այլ եզրակացություններ: Ներքին աուդիտորական եզրակացություն: 

Ոչ առևտրային կազմակերպությունների աուդիտի առանձնահատկությունները: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Նախատեսված 1 ընթացիկ քննությունն անց է կացվում  ուսանողի գրավոր աշխատանքի ձևով՝ 100 միա-

վոր առավելագույն արժեքով, 
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Եզրափակիչ քննություն  
Եզրափակիչ քննությունը գրավոր է՝ 100 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը բաղկացած է 

թեստերից, տեսական հարցերից և խնդիրներից՝  համապատասխան միավորներով: Միավորների քայլը 5 է:    

 
 Կամընտրական դասընթացներ 

 

0101/ Մ16.1. Հաշվապահական հաշվառումը տնտեսության տարբեր ճյուղերում 

- Բանկային հաշվապահություն (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2.5 ժամ, 4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել բանկային համակարգը, դրա առանձնահատկությունները ՀՀ-ում, 

բանկային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական դաշտը ՀՀ-ում, բանկերի կողմից իրականացվող 

գործառնությունները, բանկերի հաշվետվական համակարգը և դրա նկատմամբ սահմանված պահանջները: 

ՊԱրզաբանել Կենտրոնական Բանկի (ԿԲ) հիմնական գործառույթներն ու խնդիրները, դիտարկել ԿԲ-ի 

կողմից դրամավարկային ոլորտի կանոնակարգման հիմնական ֆինանսական գործիքները: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 ներակայացնել բանակային համակարգի տեղն ու դերը տնտեսական համակարգում 

 ներկայացնել բանկերի կողմից իրականացվող գործառնությունների տեսակները 

 նկարագրել բանկի հաշվետվական համակարգի առանձնահատկությունները 

 նկարագրել բանկի հաշվեկշռի կառուցվածքը 

 ներկայացնել վարկերի հաշվառման առանձնահատկությունները 

 ներկայացնել դեպոզիտների կառուցվծքն ու հաշվառումը 

Բովանդակությունը. 

Բանկային համակարգի ընդհանուր նկարագրությունը, դերը և առանձնահատկությունները: Բանակային 

գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական դաշտը: Հաշվապահական հաշվառման համակարգը 

բանկերում: Բանկերի հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը: Հաշվապահական 

տեղեկատվության ձևավորումը նակերում: Դրամական միջոցներ, վճարման եղանկներ: Արտարժութային, 

ռեպո (հետգնման) համձայնագրերով գործառնություններ: Վարկերի հաշվառում: Դեպոզիտներ (ավնդներ): 

Պլաստիկ քարտերով գործառնություններ: Պայմանական պարտավորություններ, պայմանական 

ակտիվներ, պահուստներ: Դրամական միջոցների հոսքեր: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Եզրափակիչ քննություն  
Եզրափակիչ  ստուգումն անց է կացվում գրավոր ձևով՝ 100 միավոր առավելագույն արժեքով: Հար-

ցատոմսում ներառված են խնդիրներ` համապատասխան միավորներով: Միավորների քայլը 5 է:   

 

0101/ Մ16.2. Հաշվապահական հաշվառումը տնտեսության տարբեր ճյուղերում-

Ապահովագրական ընկերությունների հաշվապահություն (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2.5 ժամ, 4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

Նպատակը. 
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Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել ապահովագրության էությունն ու նպատակը, ապահովագրական 

շուկայի հիմնական մասնակիցները, ապահովագրության տեսակների հիմնական պայմաններն ու դրանց 

առանձնահատկությունները, ինչպես նաև վերաապահովագրությանն իրականացման հիմնական 

չափանիշները: Պարզաբանել ապահովագրական գործունեության պետական կանոնակարգման, 

ապահովագրական պահուստների ձևավորման և տեղաբաշխման հարցերը, ապահովագրական 

դրույքաչափերի հաշվարկման և ակտուարային հաշվարկների հիմնական սկզբունքները: 

 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 կկարողանա ներկայացնել ապահովագրության էությունը, նպատակն ու տեսակները 

 ներկայացնել ապահովագրական շուկայի հիմնական մասնակիցներին, 

 հաշվառել ապահովագրական ընկերույան եկամուտները, 

 հաշվառել ապահովագրական ընկերությունների ծախսերը, 

 կատարել վերաապահովագրական գործառնությունների հաշվառում: 

Բովանդակությունը. 

Ներածություն: Ապահովագրության էությունը և բնութագիրը: Ապահովագրության հիմնական 

հասկացությունները: Ապահովագրական շուկայի մասնակիցները և դրանց բնութագիրը: Ապահովագրույան 

տեսակների դասակարգումը: Ապահովագրական ընկերության գործունեության պետական 

կանոնակարգումը: Ապահովագրության պայմանագիր: Ապահովագրական դրույքը և դրա կառուցվածքը: 

Հաշվապահական հաշվառման առանձնահատկությունները ապահովագրական 

կազմակերպություններում: Ապահովագրակն ընկերության եկամուտների և ծախսերի կազմը և դրանց 

հաշվառումը: Ապահովագրական պահուստների ձևավորումը: Ապահովագրական ընկերությունների 

ներդրումային գործունեությունը և ապահովագրական պահուստների տեղաբաշխումը: Ապահովագրական 

ընկերությունների ֆինանսական հաշվետվությունները ֆինանսական կայունության պահպանումը և 

վճարունակության: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Եզրափակիչ քննություն  
Եզրափակիչ ստուգումն անց է կացվում գրավոր ձևով ՝ 100 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը 

պարունակում է   բազմակի ընտրությամբ հարցեր և խնդիրներ ` համապատասխան միավորներով: Միավորների 

քայլը 5 է:    

 

0101/ Մ17.1. Հաշվապահական համակարգչային ծրագիր ՀԾ-Հաշվապահ (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2.5 ժամ, 4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել ՀՀ-ում մեծ տարածում գտած ՀԾ-Հաշվապահ հաշվապահական 

համակարգչային ծրագիրը, որը նախատեսված է միջին և փոքր ձեռնարկությունների հաշվապահության 

աշխատանքներն ավտոմատացնելու համար: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 

 կկարողանա ՀԾ հաշվապահ ծրագրով կազմել հաշվապահական հաշվառման սկզբնական 

փաստաթղթեր 

 իրականացնել պահեստի հաշվառում 

 իրականացնել աշխատավարձի հաշվարկներ 
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 իրականացնել հիմնական միջոցների հաշվառում 

 իրականացնել արագամաշ առարկաների հաշվառում 

 ստանալ կառավարչական հաշվետվություններ 

 ստանալ ֆինանսական հաշվետվություններ 

  

Բովանդակությունը. 

ՀԾ-Հաշվապահ համակարգի հնարավորությունները: Գլխավոր գիրք (սինթետիկ հաշիվների հաշվառում): 

Հաշվարկներ գործընկերների (դեբիտոր/կրեդիտորների) հետ: Պահեստ (նյութական արժեքների 

հաշվառում): Արագամաշ առարկաների հաշվառում: Հիմնական միջոցների հաշվառում: Աշխատավարձ: 

Հաշվետվություններ: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

 
Եզրափակիչ ստուգարք  
Ստուգարքն անց է կացվում գործնական աշխատանքի ձևով և նշանակվում է ստուգված: 

 

0101/ Մ17.2 Հաշվապահական համակարգչային ծրագիր 1C - Ձեռնարկություն (4 կրեդիտ) 

Շաբաթական 2.5 ժամ, 4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց 

Նպատակը. 

Դասընթացի նպատակն է ՀՀ-ում մեծ տարածում գտած 1C Ձեռնարկություն հաշվապահական 

համակարգչային ծրագիրը, որը նախատեսված է միջին և փոքր ձեռնարկությունների հաշվապահության 

աշխատանքներն ավտոմատացնելու համար: 

Կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը. 

 

 կկարողանա 1 C  ծրագրով կազմել հաշվապահական հաշվառման սկզբնական փաստաթղթեր 

 իրականացնել պահեստի հաշվառում  

 իրականացնել աշխատավարձի հաշվարկներ 

 իրականացնել հիմնական միջոցների հաշվառում 

 իրականացնել արագամաշ առարկաների հաշվառում 

 ստանալ կառավարչական հաշվետվություններ 

 ստանալ ֆինանսական հաշվետվություններ 

 

Բովանդակությունը. 

1 C համակարգի հնարավորությունները: Գլխավոր գիրք (սինթետիկ հաշիվների հաշվառում): Հաշվարկներ 

գործընկերների (դեբիտոր/ կրեդիտորների) հետ: Պահեստ (նյութական արժեքների հաշվառում): 

Աշխատավարձ: Հիմնական միջոցների հաշվառում: Արագամաշ առարկաների հաշվառում: 

Հաշվետվություններ: 

 

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները. 

Եզրափակիչ ստուգարք 
Ստուգարքն անց է կացվում գործնական աշխատանքի ձևով և նշանակվում է ստուգված: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ  
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Հավելված 1 
 

«Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մասնագիտություն 
 

Մագիստրոսական ծրագիր 
 

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց 
Կրե-

դիտ 

Ժամաքանակ 

(դ/գ/ի) 

Կիսամ-

յակ 

Գնահատման 

ձևը 

 0101/Մ01.1  Հաշվապահական հաշվառման 
հիմունքներ 

    8 45/30/165 I Քննություն 

0101/Մ02 Տնտեսագիտության 
տեսություն 

5 30/24/96 I Քննություն 

0101/Մ03 Համակարգչյաին 
հմտություններ 

5 36/36/78 I Ստուգարք 

0101Մ04 Տնտեսական իրավունք 8 50/25/165 I Քննություն 

0101/Մ05 Հաշվապ. հաշվառման զարգ. 
պատմություն 

4 20/16/84 I Ստուգարք 

0101/Մ01.2 Հաշվապահական հաշվառում 8 45/30/165 II Քննություն 

0101/Մ06 Հաշվապ.հաշվառման 
հաշվային պլան 

4 30/16/74 II 
Տարբերակաված 

ստուգարք 

0101/Մ07 Արժեթղթերի շուկա  4 24/12/84 II Ստուգարք 

0101/Մ08 Տնտ. և հաշվապ. մեջ 
կիրառվող քանակական 
մեթոդներ 

6 50/25/105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            II Քննություն 

0101/Մ09 Ինքնարժեքի հաշվառում 8 50/25/165 II Քննություն 

0101/Մ10 ՀՀ Հարկային համակարգ 8 50/25/165 III Քննություն 

0101/Մ11 ՖՀՄՍ 8 50/25/165 III Քննություն 

0101/Մ12 Ֆինանսական կառավարում  8 50/25/165 III Քննություն 

0101/Մ13 Ֆին. գործ. համակարգչային 
վերլուծություն 

3 20/16/54 III Ստուգարք 

0101/Մ14 Գործարար անգլերեն  
3 36/0/24 III Ստուգարք 

0101/Մ15 Աուդիտի ստանդարտներ 8 50/25/165 IV Քննություն 

0101/Մ16.1 Բանկային 
հաշվապահություն 

4 20/16/84 IV 
Տարբերակված 

ստուգարք 

0101/Մ16.2 Ապահովագրական 
ընկերությունների 
հաշվապահություն 

4 20/16/84 IV 
Տարբերակված 

ստուգարք 

0101/Մ17.1 Հաշվապահական 
համակարգչային ծրագիր ՀԾ-
հաշվապահ 

4 18/18/84 IV Ստուգարք 

0101/Մ17.2 Հաշվապահական 
համակարգչային ծրագիր 1C 
Ձեռնարկություն 

4 18/18/84 IV Ստուգարք 

 


