
 

Հավելված  
Հայաստանի Հանրապետության պետական  

կառավարման ակադեմիայի ռեկտորի  
2020 թվականի _________ ___-ի N ____-   հրամանի 

 
Հաստատված  է 

«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման  
ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության  

գիտական խորհրդի 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ի նիստում  
(Արձանագրություն № 12) 

  
 

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Վ Ո Ր   Կ Ա Ր Գ 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ» 
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 ԱՌՑԱՆՑ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ  
 

1. Սույն կարգը կանոնակարգում է «Հայաստանի Հանրապետության պետական 

կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում 

(այսուհետ՝ Ակադեմիա) քննությունների անցկացման գործընթացը Հայաստանի 

Հանրապետությունում նոր կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) հետևանքով 

առաջացած արտակարգ իրավիճակի պայմաններում։  

2. Հայաստանի Հանրապետությունում համաճարակային իրավիճակով 

պայմանավորված` քննություններն անցկացվելու են առցանց եղանակով՝ google.meet 

գործիքի միջոցով՝ Ակադեմիայի կողմից յուրաքանչյուր կրթական ծրագրի համար 

նախապես տրամադրված օգտահաշիվներով։ 

3. Առցանց քննությունների անցկացման գործընթացը ներառում է քննությունների 

կազմակերպումը, անցկացումը, ստուգումը, գնահատումը, արդյունքների 

հրապարակումը և բողոքարկումը: 

4. Առցանց քննությունները կազմակերպվում են հարցատոմսերի միջոցով՝ 

հաստատված առարկայական ծրագրերին համապատասխան: Դասախոսների կողմից 

հանձնարարված առանձին առարկաների անհատական աշխատանքները կարող են 

հաշվի առնվել քննության գնահատման ընթացքում: 

5. Դասախոսը քննության օրը ներկայանում է Ակադեմիա, ուսումնամեթոդական 

վարչությունը դասախոսին տրամադրում է լսարան, համակարգիչ, առարկայի տոմսերը 

և քննական տեղեկագիրը:   



6. Քննության ընթացքում ուսանողը պարտավոր է ապահովել անխափան 

տեսաձայնային կապ՝ հրապարակային քննության բնականոն ընթացքը ապահովելու 

նպատակով: Պատասխանող ուսանողի տեսախցիկը պետք է պարտադիր միացված 

լինի, հակառակ դեպքում կհամարվի, որ ուսանողը չի մասնակցել քննությանը: 

7. Ուսանողը պարտավոր է նստել համակարգչից այնպիսի հեռավորության վրա, որ 

քննության ողջ ընթացքում համակարգչի տեսախցիկով տեսանելի լինի սեղանի 

մակերեսը, ուսանողի դեմքը, ձեռքերը։ Երկար մազերը պետք է լինեն հավաքված։  

8. Հարցատոմսերի միջոցով քննության դեպքում մագիստրանտը google 

համակարգում տպում է պատահական թվերի գեներատոր (unique number generator), 

որից հետո ուսանողը «մինիմում մաքսիմում» (minimum maximum) վանդակում 

տեղադրում է տոմսերի քանակը և սեղմում է «գեներացնել» տողը: Համակարգն 

ընտրում է որևէ թիվ, որը համարվում է քննական տոմսի համարը, և սովորողն այդ 

մասին տեղեկացնում է դասախոսին (նկարը):  

 

9. Դասախոսն ուսանողին ցույց է տալիս տվյալ համարի տակ Ակադեմիայի կողմից 

տրամադրված՝ ստորագրված և կնքված տոմսը: Ուսանողը ծանոթանում է տոմսի 

հարցերին, գրառում է և ոչ ավել քան հինգ հետո դասախոսի թույլտվությամբ 

պատասխանում է դրանց:  

10. Քննությունների ընթացքը պարտադիր տեսաձայնագրվում է:  

11.  Հարցատոմսին պատասխանելուց հետո դասախոսը հայտարարում է ուսանողի 

գնահատականը և լրացնում է քննական տեղեկագրում:   



12. Քննության գնահատականի հետ անհամաձայնություն ունենալու դեպքում 

ուսանողը կարող է քննության արդյունքները հրապարակելուց հետո մեկ ժամվա 

ընթացքում info@paara.am էլեկտրոնային  հասցեին ներկայացնել բողոքարկման դիմում՝ 

նշելով անունը, ազգանունը, հայրանունը, կրթական ծրագիրը, քննության օրը, ժամը և 

հեռախոսահամարը: 

13. Ուսանողի դիմում-բողոքը քննարկվում է 2014 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 232-

Ա հրամանով հաստատված Ակադեմիայում քննությունների և ստուգարքների 

արդյունքների բողոքարկման կարգի (տե՛ս https://paara.am/wp-

content/uploads/2012/05/boxoqarkman-karg.pdf) համաձայն: 

14. Բողոքարկման նիստի ընթացքը պարտադիր տեսաձայնագրվում և սահմանված 

կարգով արխիվացվում է: 

 

 

 

 

                                       Ա. ԼՈՔՅԱՆ 
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