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Կ Ա Ր Գ 

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ 
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՍՈՎՈՐՈՂԻ 

ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1. Սույն կարգը (այսուհետև՝ Կարգ) սահմանում է «Հայաստանի Հանրապետության պետական 

կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում (այսուհետև՝ 

Ակադեմիա) սովորողների պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման հետ կապված 

հարաբերությունները, պատասխանատուների փոխգործակցության շրջանակները, պրակտիկայի 

գնահատման կարգն ու պայմանները։ 

2. Պրակտիկայի կազմակերպման նպատակն է` աջակցել սովորողին ձեռք բերելու իր 

մասնագիտական որակավորմանը համապատասխան աշխատանքային փորձ, տեսական 

գիտելիքները գործնականում կիրառելու փորձ, ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանք 

կատարելու հմտություններ և աշխատաշուկայում դառնալու առավել մրցունակ: 

 

2. ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՏԵՍԱԿ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏ 
 

3. Ակադեմիայի կրթական ծրագրերի ուսումնական պլաններով նախատեսվում է 8 (ութ) շաբաթ 

տևողությամբ կառավարչական և գիտահետազոտական պրակտիկա, որը, որպես կանոն, 

կազմակերպվում է մագիստրատուրայի ավարտական կուրսում:  

4. Կառավարչական և գիտահետազոտական պրակտիկան նպատակ ունի համակարգելու, 

ընդլայնելու և ամրապնդելու սովորողների գիտելիքները, ինչպես նաև հավաքագրելու անհրաժեշտ 

տեղեկատվական նյութեր մագիստրոսական ատենախոսության համար: 

5. Սովորողների պրակտիկան անցկացվում է Ակադեմիայի գիտական խորհրդի կողմից 

հաստատված՝ Ակադեմիայի ուսուցման գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցով 

սահմանված ժամկետներում:  
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3. ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 
 

6. Պրակտիկաների կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջները ձևակերպվում են 

Ակադեմիայի ամբիոնների կողմից` ելնելով մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրագրի 

բովանդակությունից: 

7. Յուրաքանչյուր մասնագիտության և կրթական ծրագրով համապատասխան ամբիոնում 

մշակվում են պրակտիկայի ծրագրերն ու օրագրերը, որոնք հաստատվում են Ակադեմիայի ռեկտորի 

կողմից: 

8. Սույն կարգի դրույթներին համապատասխան՝ պրակտիկաների ծրագրերը կազմվում են 

յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար: 

9. Պրակտիկաների ծրագրերն ու օրագրերը տրամադրվում են պրակտիկա անցնող բոլոր 

սովորողներին: 

10. Պրակտիկան կազմակերպվում է խմբերով (յուրաքանչյուր խմբում՝ մինչև տասը սովորող): 

11. Եթե սովորողների թիվը գերազանցում է տվյալ մարմնի համար նախատեսված անձանց 

թիվը, ապա պրակտիկայի տվյալ մարմնում ընդգրկվելու նախապատվությունը տրվում է առավել 

բարձր առաջադիմություն ունեցող սովորողին: 

12. Բացառիկ դեպքերում, ռեկտորի համաձայնությամբ, ընդառաջելով սովորողի կողմից 

ներկայացված հիմնավորված փաստարկներով դիմումին, պրակտիկան կարող է կազմակերպվել 

անհատական ձևով: 

 

4. ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ 
 

13. Սովորողների պրակտիկան կազմակերպվում է պետական և տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններում, ուսումնական և գիտահետազոտական հաստատություններում, մասնավոր 

ընկերություններում, ինչպես նաև տվյալ մասնագիտության ոլորտային այլ 

կազմակերպություններում, որոնք ունեն համապատասխան նյութատեխնիկական բազա և 

մասնագետներ: 

14. Սովորողների պրակտիկան կարող է կազմակերպվել նաև արտերկրում: 

15. Սովորողների պրակտիկան կազմակերպում է Վարչությունը՝ կրթական ծրագիրն 

իրականացնող ստորաբաժանման (ամբիոն) հետ համատեղ: 
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16. Պրակտիկայի պատշաճ կազմակերպման պատասխանատվությունը կրում են Ակադեմիայի 

պրակտիկայի ղեկավարը և ստորաբաժանման պրակտիկայի պատասխանատուն: 

17. Ակադեմիայի ռեկտորի հրամանով պրակտիկայի կազմակերպումն ու անցկացումն 

իրականացնում է Վարչությունը, իսկ պրակտիկայի ղեկավար է նշանակվում համապատասխան 

ամբիոնի վարիչը: 

18. Վարչության պետը/տեղակալը. 

1) պրակտիկայի կազմակերպման նպատակով Ակադեմիայի անունից բանակցում է 

կազմակերպությունների հետ, 

2) կազմում և ռեկտորատի նիստի քննարկմանն է ներկայացնում պրակտիկայի անցկացման 

վայրերի ցանկը, որը հավանության արժանանալուց հետո հաստատվում է ռեկտորի հրամանով, 

3) ըստ ժամանակացույցի համակարգում է պրակտիկայի ծրագրերի կազմման աշխատանքները և 

հետևում դրանց անցկացման ժամկետների պահպանմանը, 

4) սահմանված կարգով և պրակտիկայի ծրագրին համապատասխան վարում է սովորողների 

պրակտիկան և վերահսկում մասնակցությունը, 

5) Ակադեմիայի ռեկտորի հաստատմանն է ներկայացնում պրակտիկայի անցկացման 

հրամանների նախագծերը, պրակտիկայի ժամանակացույցը և վայրերը, 

6) ստորաբաժանումների պրակտիկայի պատասխանատուներից ստացված 

հաշվետվություններով կատարում է պրակտիկայի ամփոփում, 

7) ճշտում է անհատական պրակտիկայի մեկնող սովորողների ցանկը` նշելով յուրաքանչյուր 

սովորողի պրակտիկայի անցկացման կազմակերպության անվանումը, 

8) ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորին է ներկայացնում պրակտիկան ձախողած, 

չներկայացած, քննությանը «անբավարար» գնահատական (պրակտիկայի հաշվետվությունը 

չպաշտպանած) ստացած սովորողների անվանացանկը, 

9) իրականացնում է պրակտիկայի կազմակերպման հետ կապված այլ գործառույթներ: 

19. Ամբիոնի վարիչը պարտավոր է կազմել և վարչության պետին/տեղակալին ներկայացնել. 

1) պրակտիկայի օրագրեր՝ ըստ մասնագիտության/կրթական ծրագրի, 

2) առաջարկություն նախատեսվող պրակտիկայի անցկացման վայրերի վերաբերյալ, 

3) պրակտիկային սովորողների մասնակցության վերաբերյալ ցանկը՝ սովորողներին 

տեղաբաշխելով ըստ նախապես համաձայնեցված պրակտիկայի անցկացման վայրերի:  
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20. Մասնագիտությանը կամ մագիստրոսական ատենախոսության թեմայի բովանդակությանը 

համապատասխանելու դեպքում՝ ռեկտորատի որոշմամբ, աշխատող սովորողը կարող է 

պրակտիկան անցնել աշխատավայրում՝ ներկայացնելով աշխատավայրի կողմից դրա վերաբերյալ 

համաձայնությունը հաստատող տեղեկանք: 

21. Պրակտիկան սկսվելուց երկու շաբաթ առաջ Ակադեմիան պաշտոնական գրություն է 

ուղարկում պրակտիկայի անցկացման վայրեր: Գրության մեջ նշվում են պրակտիկայի նպատակը, 

սովորողների թիվը, մասնագիտություն(ներ)ը, կրթական ծրագիրը (կրթական ծրագրերը), 

պրակտիկայի տևողությունը, տեղում նրանց ղեկավար նշանակելու անհրաժեշտությունը և այլն: 

22. Սովորողների բաշխումը պրակտիկայի անցկացման վայրերի կատարվում է՝ նկատի 

ունենալով նրանց մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը և մագիստրոսական 

ատենախոսությունների թեմաները և այն պայմանները, որոնք օժանդակում են դրա պատրաստման 

աշխատանքներին: 

23. Ամբիոններում պրակտիկաների համար մշակված և հաստատված օրագրերի առկայությունը 

պարտադիր է: Դրանք տրվում են պրակտիկա մեկնող բոլոր սովորողներին: 

24. Պրակտիկայի բովանդակությունը, սովորողների պարտավորությունները և 

ուսումնասիրության ենթակա հիմնախնդիրները սահմանվում են պրակտիկայի ծրագրերով: 

25. Մինչև պրակտիկայի սկսվելը Վարչությունում և ամբիոններում կազմակերպվում են 

հանդիպումներ պրակտիկա մեկնող սովորողների հետ և հանձնվում են օրագրեր: 

26. Պրակտիկայի անցկացման վայրերի բաշխումից հետո սովորողների տեղափոխությունը մի 

վայրից մյուսը արգելվում է: Բացառիկ դեպքերում այն ռեկտորի կողմից թույլատրվում է մինչև 

պրակտիկայի սկսվելը՝ ընդառաջելով սովորողի կողմից ներկայացված հիմնավորված 

փաստարկներով դիմումին: 

27. Պրակտիկայի ընթացքում պրակտիկայի անցկացման վայրում սովորողները պարտավոր են 

ենթարկվել տվյալ կառույցի ներքին կարգապահական կանոններին: Պրակտիկայի վայրից ներքին 

կարգապահական կանոնների խախտման ահազանգ ստանալու դեպքում սովորողի հարցը 

քննարկվում է ռեկտորատի նիստում: 

28. Վարչությունը մինչև պրակտիկայի սկսվելը կազմում է հանդիպումների հաշվառման 

ժամանակացույց: 
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29. Յուրաքանչյուր շաբաթ մեկ անգամ սովորողները հանդիպում են վարչության 

պետին/տեղակալին և ամբիոնի վարիչին: Այդ հանդիպումներին վերջիններս ներկայանում են 

օրագրերով և ներկայացնում նախորդ շաբաթվա ընթացքում իրենց կողմից կատարված 

աշխատանքները: 

30. Ըստ ժամանակացույցի՝ կազմակերպված հանդիպումների 50 տոկոս և ավել չներկայանալու 

դեպքում վարչության պետը/տեղակալը զեկուցագիր է ներկայացնում ուսումնական 

աշխատանքների գծով պրոռեկտորին, որի հիմքով վերջինս ռեկտորատի քննարկմանն է 

ներկայացնում սովորողին Ակադեմիայից հեռացնելու հարցը: 

31. Կառավարչական և գիտահետազոտական պրակտիկայի բովանդակությունը, սովորողների 

պարտավորությունները և ուսումնասիրության ենթակա հիմնախնդիրները սահմանվում են 

պրակտիկայի ծրագրերով: 

 

5. ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
 

32. Պրակտիկայի ավարտին ամբողջությամբ լրացված օրագիրը, որտեղ զետեղված է 

պրակտիկայի ղեկավարի գնահատականը և կարծիք-բնութագիրը, հաստատվում է կնիքով: 

33. Պրակտիկան ավարտվելուց հետո սովորողը կազմում է 20 էջից ոչ պակաս գրավոր 

հաշվետվություն՝ պրակտիկայի օրագրի բովանդակության կետերի պահանջներին 

համապատասխան: 

34. Սովորողը պրակտիկայի ընթացքում կատարած աշխատանքների մասին գրավոր 

հաշվետվությունը օրագրի հետ միասին ներկայացնում է անձնակազմի կառավարման և ընդհանուր 

բաժին՝ հաստատված ժամանակացույցի համաձայն: 

35. Հաշվետվության առաջին էջի ներքևի աջ անկյունում դրվում է դրոշմակնիք, որի վրա նշվում 

են մտից գրանցման համարը, օրը, ամիսը և տարին:  

36. Սահմանված ժամկետում պրակտիկայի հաշվետվությունը չներկայացրած սովորողի հետագա 

ուսումնառության հարցը քննարկվում է ռեկտորատի նիստում: 

37. Պրակտիկայի ղեկավարը գնահատումից առաջ պետք է հաշվետվությունում հստակ նշումներ 

կատարի սովորողի կատարած աշխատանքի գնահատման վերաբերյալ, կոնկրետ նշելով 

աշխատանքի ուժեղ և թույլ կողմերը, անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնելով առաջարկներ՝ 

աշխատանքի բարելավման ուղղությամբ: 
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38. Ստուգված հաշվետվությունները պետք է պարունակեն դրանցում առկա թերությունների 

վերաբերյալ ստուգողների կատարած համապատասխան նշումներ, որոնք հնարավորություն կտան 

եզրահանգումներ անելու գնահատման հիմքում ընկած հանգամանքների մասին: 

39. Պրակտիկայի հաշվետվությունների պաշտպանությունը կատարվում է՝ ըստ ուսուցման 

գործընթացի կազմակերպման հաստատված ժամանակացույցի: 

40. Սովորողի պրակտիկայի ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքների և հմտությունների 

գնահատումը կատարվում է մանրամասն գրավոր հաշվետվության, ղեկավարի կարծիքի և 

հաշվետվության պաշտպանության հիման վրա: 

41. Հաշվետվության պաշտպանությունը կատարվում է հանձնաժողովի առջև: 

42. Հանձնաժողովները կազմվում են ռեկտորի հրամանով՝ ըստ մասնագիտությունների և/կամ 

կրթական ծրագրերի: 

43. Հանձնաժողովը կազմված է առնվազն երեք անդամից` ամբիոնի վարիչից, պրակտիկայի 

ղեկավարից և այլ մասնագետներից, որոնց նշանակում է Ակադեմիայի ռեկտորը: 

44. Հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ իրավունք ունի ծանոթանալու պրակտիկայի ստուգված 

հաշվետվությանը աշխատանքին և ներկայացնելու իր նկատառումները: 

45. Հանձնաժողովի աշխատանքները ղեկավարում է ամբիոնի վարիչը: 

46. Հանձնաժողովը՝  

1) Վարչությունից ստանում է պրակտիկայի հաշվետվությունների պաշտպանությանը 

ներկայացած սովորողների ցանկը և դրա անցկացման համար անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր, 

2) ստուգում է սովորողների  մասնագիտական պատրաստվածությունը և գործնական 

ունակությունները, 

3) յուրաքանչյուր սովորողի պրակտիկայի պաշտպանությունից անմիջապես հետո բաց 

քվեարկությամբ կայացնում է համապատասխան որոշում, 

4) ամփոփում է արդյունքները: 

47. Սովորողն իրավունք ունի դիմելու և հանձնաժողովից ստանալու իր գնահատականի 

վերաբերյալ լրացուցիչ բանավոր պարզաբանումներ:  

48. Պրակտիկայի հաշվետվության պաշտպանության արդյունքում սովորողի կուտակած 

առավելագույն միավորը (չափորոշիչ վարկանիշ) կազմում է 100.00 միավոր: 
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49. Պրակտիկան ձախողած կամ չներկայացած, կամ հաշվետվության պաշտպանության 

արդյունքում 40.00 միավորից ցածր կուտակած սովորողը հեռացվում է Ակադեմիայից: 

50. Պրակտիկայի ծրագիրը չկատարած, բացասական բնութագիր ստացած կամ պրակտիկայի 

պաշտպանության ժամանակ անբավարար գնահատական ստացած մագիստրոսի կրթական 

ծրագրով սովորողը հեռացվում է Ակադեմիայից:  

51. Սովորողն ստանում է ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցելու թույլտվություն, եթե 

ծրագրի առարկաների գծով դրական գանահատականներ ստանալու հետ համատեղ հաջողությամբ 

անցնում է պրակտիկան և պաշտպանում է հաշվետվությունը: 

52. Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը պրակտիկայի արդյունքների մասին 

ամփոփ հաշվետվություն է ներկայացնում գիտական խորհրդին: 

 

6. ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ 
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
53. Վարչության պետը պարտավոր է ապահովել փաստաթղթերի պահպանության 

համապատասխան պայմանների ստեղծումը: 

54. Պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման վերաբերյալ փաստաթղթերը պահպանվում 

են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

 

7. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

55. Սույն կարգն  ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հոկտեմբերի 1-ից և գործում անժամկետ: 

56. Կարգն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել Ակադեմիայի գիտական 

խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 27-ի նիստում (արձանագրություն N 34) որոշումը։ 

57. Կարգում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կարող է կատարել Ակադեմիայի 

գիտական խորհուրդը: 

58. Կարգի հետ կապված մեկնաբանությունները (պարզաբանումները) տրվում են 

Ակադեմիայի գիտական խորհրդի կողմից` վերջինիս նախաձեռնությամբ կամ շահագրգիռ անձի 

դիմումի (բողոքի) հիման վրա:  


