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Ֆակուլտետների դեկաններին, 

ամբիոնների վարիչներին 

 

 
Շրջաբերական 

 
Հեռակա բակալավրիատի 2020-2021 ուստարվա 1-ին կուրսի ուսումնական գործընթացի 
ժամանակացույց՝ առցանց և առերես իրականացմամբ։ 

 

2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակ 

N Գործընթաց ժամանակահատված մասնակցությ
ուն 

արդյունք 

1 ● Ուսանողների տվյալների 
էլեկտրոնային գրանցում 
ASPU Google-ում՝ ըստ 

նախնական կցվածության,  
● 1-ին կիսամյակի էլ․ 

դասընթացների ստեղծում 

● Առարկայական 
նկարագրերի և 

ուսումնական նյութերի 
տեղադրում 
համապատասխան ASPU 

Class-երում 

հոկտեմբերի 5-ից 23-

ը 

դեկանատ, 

ամբիոն, 
դասախոս 
առցանց 

● ուսանողների էլ․ 
էջեր, 

● ASPU Class-եր, 
● տեղադրված էլ․ 
ուսումնական 
նյութեր 
ուսանողների 

համար 

2 Խորհրդատվական հանդիպումներ 
ուսանողների հետ, 
վերապատրաստումներ ASPU 

Classroom-ից օգտվելու 
վերաբերյալ 

նոյեմբերի 15-ից 20-ը ուսանող, 
դասախոս, 
դեկանատ,ամ

բիոն, 
առերես կամ 
առցանց 

կտեղեկացվի 
հավելյալ՝ 
համաճարակա

յին 
իրավիճակով 
պայմանավոր

ված 

● առերես 
հանդիպումներ, 

ուսանողների էլ․ 
էջերի տվյալների 
փոխանցում 

● խորհրդատվությու
ն էլ․ հարթակից 
օգտվելու 

վերաբերյալ 

3 Էլեկտրոնային 
խորհրդատվություն Meet-ով և էլ․ 
հանձնարարականի տրամադրում 

Classroom Assignment-ով 

Դեկտեմբերի 7-ից 
11-ը 

դասախոս, 
ուսանող, 
առցանց 

● էլ․ քննարկման 
նախաձեռնում 

Meet-ով մինչև էլ․ 
հանձնարարական
ի տեղադրումը, 

● ընթացիկ էլ․ 
հանձնարարական
ի տեղադրում 
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համապատասխա
ն Class-երում 

առնվազն 7 օր 
վերջնաժամկետով 
/բաղադրիչ 2՝ 

Ընթացիկ 
ստուգում/ 

4 Տեսական ուսուցում Հունվարի 8-ից  21-ը դասախոս, 
ուսանող, 

առերես կամ 
առցանց 
կտեղեկացվի 

հավելյալ՝ 
համաճարակա
յին 

իրավիճակով 
պայմանավոր
ված 

● առերես ուսուցում, 
● էլ․ 
հանձնարարական
երի և 

միջանկյալների 
արդյունքերի 
ամփոփում 

● քննաշրջանի 
նախապատրաստ

ություն 

5 Էլեկտրոնային միջանկյալ 

Classroom Assignment, Meet 

Հունվարի 22-ից 29-ը դասախոս, 

ուսանող, 
առերես կամ 
առցանց 

կտեղեկացվի 
հավելյալ՝ 
համաճարակա

յին 
իրավիճակով 
պայմանավոր

ված 

● էլ․ միջանկյալի 
անցկացում  

6 Քննաշրջան /1-ին կիսամյակ/ Փետրվարի 1-ից 5-ը դասախոս, 
ուսանող, 
առերես կամ 

առցանց 
կտեղեկացվի 
հավելյալ՝ 

համաճարակա
յին 
իրավիճակով 

պայմանավոր
ված 

● ամփոփիչ 
ստուգումներ և 

ստուգարքներ՝ 
նախատեսված 
ուսումնական 

պլանով 

2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ 

N Գործընթաց ժամանակահատված մասնակցությ
ուն 

արդյունք 
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7 ● Տեսական ուսուցում, 
● էլ․ դասընթացների ստեղծում/ 

վերանվանում, 

● Ուսանողների տվյալների 
էլեկտրոնային թարմացում 
ASPU Google-ում և 2-րդ 

կիսամյակի, 
● էլ․ դասընթացների 

ստեղծում/վերանվանում, 

● Ուսումնական նյութերի 
ամբողջական տեղադրում 

համապատասխան ASPU Class-
ում 

 

փետրվարի 8-ից 19-ը դասախոս, 
ուսանող, 

առերես կամ 
առցանց 
կտեղեկացվի 

հավելյալ՝ 
համաճարակա
յին 

իրավիճակով 
պայմանավոր
ված 

 
ամբիոն, 

առցանց 

● առերես ուսուցում, 
● ստեղծված ASPU 

Class-եր 2-րդ 
կիսամյակ, 

● էլ․դասընթացների
ն կցված 

ուսանողներ, 
● առարկայական 
նկարագրերի և 

ուսումնական 
նյութերի 
տեղադրում 

համապատասխա
ն ASPU Class-ում, 

8 Արձակուրդ փետրվարի 22-ից 26-
ը 

- - 

9 1-ին կիսամյակի լուծարային 

քննաշրջան, 1-ին և 2-րդ փուլեր 

մարտի 1-ից 19-ը դասախոս, 

ուսանող, 
առերես կամ 
առցանց 

կտեղեկացվի 
հավելյալ՝ 
համաճարակա

յին 
իրավիճակով 
պայմանավոր

ված 

 

● ուսանողների 
հստակեցված էլ․ 
տվյալներ 

● լուծարային էլ․ 
հանձ 

10 էլեկտրոնային 

խորհրդատվություն 1, Meet 

մարտի 22-ից 26-ը դասախոս, 

ուսանող, 
առցանց 

● էլ․ քննարկման 
նախաձեռնում, 
Meet 

11 էլեկտրոնային 

խորհրդատվություն 2, Meet և էլ․ 
հանձնարարական Classroom 
Assignment 

ապրիլի 12-ից 16-ը դասախոս, 

ուսանող, 
առցանց 

● էլ․ քննարկման 
նախաձեռնում 
մինչև էլ․ 
հանձնարարական
ի տեղադրումը 

● ընթացիկ էլ․ 
հանձնարարական
ի տեղադրում 
համապատասխա

ն Class-երում 
առնվազն 7 օր 
վերջնաժամկետով 

/բաղադրիչ 2/ 
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12 էլեկտրոնային 
խորհրդատվություն 3, Meet 

մայիսի 10-ից 14-ը դասախոս, 
ուսանող, 

առցանց 

● էլ․ քննարկման 
նախաձեռնում 

● էլ․ 
հանձնարարական

ի արդյունքների էլ․ 
ամփոփում 

13 Էլեկտրոնային միջանկյալ, Meet և 

Classroom Assignment 

մայիսի 31-ից 

հունիսի 11-ը 

դասախոս, 

ուսանող, 
առցանց 

● էլ․ միջանկյալի 
անցկացում /էլ․ 
միջանկյալը 
տեղադրվում է 

մայիսի 31-ին` 
մինչև հունիսի 6-ը 
վերջնաժամկետով

, իսկ մինչև 
հունիսի 11-ը 
պլանավորել Meet-

ով հանձնած 
միջանկյալի 
բանավոր 

պատասխանները/ 

14 Քննաշրջան /2-րդ կիսամյակ/ հունիսի 21-ից 
հուլիսի 2-ը 

դասախոս, 
ուսանող, 
առերես կամ 

առցանց 
կտեղեկացվի 
հավելյալ՝ 

համաճարակա
յին 
իրավիճակով 

պայմանավոր
ված 

● ամփոփիչ 
ստուգումներ և 

ստուգարքներ՝ 
նախատեսված 
ուսումնական 

պլանով 

15 Արձակուրդ հուլիսի 5-ից 
օգոստոսի 20-ը 

- - 

16 2-րդ կիսամյակի լուծարային 
քննաշրջան 

օգոստոսի 25-ից 
սեպտեմբերի 10-ը 

դասախոս, 
ուսանող, 
առերես կամ 

առցանց 
կտեղեկացվի 
հավելյալ՝ 

համաճարակա
յին 
իրավիճակով 

պայմանավոր
ված 

● վերահանձնած 
քննություններ 
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Ֆակուլտետների դեկաններին, 

ամբիոնների վարիչներին 

 
Շրջաբերական 

 
Հեռակա բակալավրիատի 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կուրսի ուսումնական գործընթացի 

ժամանակացույց՝ առցանց և առերես իրականացմամբ։ 

 

2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակ 

N Գործընթաց ժամանակահատված մասնակցությ
ուն 

արդյունք 

1 ● Ուսանողների տվյալների 
էլեկտրոնային թարմացում 

ASPU Google-ում,  
● 1-ին կիսամյակի էլ․ 

դասընթացների ստեղծում ASPU 

Classroom-ում, 

● Առարկայական նկարագրերի և 
ուսումնական նյութերի 
տեղադրում համապատասխան 
ASPU Class-երում 

 

հոկտեմբերի 5-ից 9-ը դեկանատ, 
ամբիոն, 
դասախոս 

առցանց 

● ուսանողների 
թարմեցված էլ․ 
էջեր, 

● ASPU Class-եր, 
● տեղադրված էլ․ 
ուսումնական 

նյութեր 
ուսանողների 
համար 

2 էլեկտրոնային 
խորհրդատվություն 1, Meet 

նոյեմբերի 2-ից 6-ը դասախոս, 
ուսանող, 

առցանց 

● էլ․ քննարկման 
նախաձեռնում 

3 Էլեկտրոնային 
խորհրդատվություն 2, Meet և էլ․ 
հանձնարարական, Classroom 
Assignment 

նոյեմբերի 30-ից 
դեկտեմբերի 4-ը 

դասախոս, 
ուսանող, 

առցանց 

● էլ․ քննարկման 
նախաձեռնում 

մինչև էլ․ 
հանձնարարական
ի տեղադրումը 

● ընթացիկ էլ․ 
հանձնարարական

ի տեղադրում 
համապատասխա
ն Class-երում 

առնվազն 7 օր 
վերջնաժամկետով 
/բաղադրիչ 2/ 

4 Տեսական ուսուցում Հունվարի 8-ից  21-ը դասախոս, 

ուսանող, 
առերես կամ 
առցանց 

կտեղեկացվի 
հավելյալ՝ 
համաճարակա

● առերես 
ուսուցում, 

● էլ․ 
հանձնարարականե
րի և 
միջանկյալների 
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յին 
իրավիճակով 

պայմանավոր
ված 

արդյունքերի 
ամփոփում 

● քննաշրջանի 
նախապատրաստո

ւթյուն 

5 Էլեկտրոնային միջանկյալ 
Classroom Assignment, Meet 

Հունվարի 22-ից 29-ը դասախոս, 
ուսանող, 
առերես կամ 

առցանց 
կտեղեկացվի 
հավելյալ՝ 

համաճարակա
յին 
իրավիճակով 

պայմանավոր
ված 

● էլ․ 
միջանկյալի 

անցկացում  

6 Քննաշրջան /1-ին կիսամյակ/ Փետրվարի 1-ից 5-ը դասախոս, 
ուսանող, 

առերես կամ 
առցանց 
կտեղեկացվի 

հավելյալ՝ 
համաճարակա
յին 

իրավիճակով 
պայմանավոր
ված 

● ամփոփիչ 
ստուգումներ և 
ստուգարքներ՝ 
նախատեսված 

ուսումնական 
պլանով 

2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ 

N Գործընթաց ժամանակահատված մասնակցությ
ուն 

արդյունք 

7 ● Տեսական ուսուցում, 
● էլ․ դասընթացների 
ստեղծում/ վերանվանում, 

● Ուսանողների տվյալների 
էլեկտրոնային թարմացում ASPU 

Google-ում և 2-րդ կիսամյակի, 
● էլ․ դասընթացների 
ստեղծում/վերանվանում, 

● Ուսումնական նյութերի 
ամբողջական տեղադրում 

համապատասխան ASPU Class-ում 

 

փետրվարի 8-ից 19-ը դասախոս, 

ուսանող, 
առերես կամ 
առցանց 

կտեղեկացվի 
հավելյալ՝ 
համաճարակա
յին 

իրավիճակով 
պայմանավոր
ված 

 
ամբիոն, 

● առերես 
ուսուցում, 

● ստեղծված 
ASPU Class-եր 2-րդ 
կիսամյակ, 

● էլ․դասընթա
ցներին կցված 
ուսանողներ, 

● առարկայակ
ան նկարագրերի և 
ուսումնական 

նյութերի 
տեղադրում 
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առցանց համապատասխան 
ASPU Class-ում, 

8 Արձակուրդ փետրվարի 22-ից 26-

ը 
- - 

9 1-ին կիսամյակի լուծարային 
քննաշրջան, 1-ին և 2-րդ փուլեր 

մարտի 1-ից 19-ը դասախոս, 
ուսանող, 

առերես կամ 
առցանց 
կտեղեկացվի 

հավելյալ՝ 
համաճարակա
յին 

իրավիճակով 
պայմանավոր
ված 

 

● ուսանողներ
ի հստակեցված էլ․ 
տվյալներ 

● լուծարային 
էլ․ հանձ 

10 էլեկտրոնային 
խորհրդատվություն 1, Meet 

մարտի 22-ից 26-ը դասախոս, 
ուսանող, 

առցանց 

● էլ․ 
քննարկման 
նախաձեռնում, 
Meet 

11 էլեկտրոնային 

խորհրդատվություն 2, Meet և էլ․ 
հանձնարարական Classroom 
Assignment 

ապրիլի 12-ից 16-ը դասախոս, 

ուսանող, 
առցանց 

● էլ․ 
քննարկման 
նախաձեռնում 

մինչև էլ․ 
հանձնարարականի 
տեղադրումը 

● ընթացիկ էլ․ 
հանձնարարականի 
տեղադրում 

համապատասխան 
Class-երում 
առնվազն 7 օր 

վերջնաժամկետով 
/բաղադրիչ 2/ 

12 էլեկտրոնային 
խորհրդատվություն 3, Meet 

մայիսի 10-ից 14-ը դասախոս, 
ուսանող, 

առցանց 

● էլ․ 
քննարկման 
նախաձեռնում 

● էլ․ 
հանձնարարականի 
արդյունքների էլ․ 
ամփոփում 

13 Էլեկտրոնային միջանկյալ, Meet և 
Classroom Assignment 

մայիսի 31-ից 
հունիսի 11-ը 

դասախոս, 
ուսանող, 

● էլ․ 
միջանկյալի 
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առցանց անցկացում /էլ․ 
միջանկյալը 

տեղադրվում է 
մայիսի 31-ին` 
մինչև հունիսի 6-ը 

վերջնաժամկետով, 
իսկ մինչև հունիսի 
11-ը պլանավորել 

Meet-ով հանձնած 
միջանկյալի 
բանավոր 

պատասխանները/ 

14 Քննաշրջան /2-րդ կիսամյակ/ հունիսի 21-ից 
հուլիսի 2-ը 

դասախոս, 
ուսանող, 
առերես կամ 

առցանց 
կտեղեկացվի 
հավելյալ՝ 

համաճարակա
յին 
իրավիճակով 

պայմանավոր
ված 

● ամփոփիչ 
ստուգումներ և 

ստուգարքներ՝ 
նախատեսված 
ուսումնական 

պլանով 

15 Արձակուրդ հուլիսի 5-ից 
օգոստոսի 20-ը 

- - 

16 2-րդ կիսամյակի լուծարային 
քննաշրջան 

օգոստոսի 25-ից 
սեպտեմբերի 10-ը 

դասախոս, 
ուսանող, 
առերես կամ 

առցանց 
կտեղեկացվի 
հավելյալ՝ 
համաճարակա

յին 
իրավիճակով 
պայմանավոր

ված 

● վերահանձն
ած քննություններ 

 

 

Ուսումնական գործընթացների հարցերով պրոռեկտոր ____________________Մ․ Մել իք-Բախշյ ան 
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Ֆակուլտետների դեկաններին, 

ամբիոնների վարիչներին 
 

Շրջաբերական 
 

Հեռակա բակալավրիատի 2020-2021 ուստարվա 3-րդ կուրսի ուսումնական գործընթացի 
ժամանակացույց՝ առցանց և առերես իրականացմամբ։ 
 

2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակ 

N Գործընթաց ժամանակահատված մասնակցությ
ուն 

արդյունք 

1 ● Ուսանողների տվյալների 
էլեկտրոնային թարմացում 
ASPU Google-ում,  

● 1-ին կիսամյակի էլ․ 
դասընթացների ստեղծում ASPU 
Classroom-ում, 

● Առարկայական նկարագրերի և 
ուսումնական նյութերի 
տեղադրում համապատասխան 
ASPU Class-երում 

 

հոկտեմբերի 5-ից 9-ը դեկանատ, 
ամբիոն, 
դասախոս 
առցանց 

● ուսանողների 
թարմեցված էլ․ 
էջեր, 

● ASPU Class-եր, 
● տեղադրված էլ․ 
ուսումնական 
նյութեր 
ուսանողների 
համար 

2 էլեկտրոնային 
խորհրդատվություն 1, Meet 

նոյեմբերի 2-ից 6-ը դասախոս, 
ուսանող, 
առցանց 

● էլ․ քննարկման 
նախաձեռնում 

3 Էլեկտրոնային 
խորհրդատվություն 2, Meet և էլ․ 
հանձնարարական, Classroom 
Assignment 

նոյեմբերի 30-ից 
դեկտեմբերի 4-ը 

դասախոս, 
ուսանող, 
առցանց 

● էլ․ քննարկման 
նախաձեռնում 
մինչև էլ․ 
հանձնարարական
ի տեղադրումը 

● ընթացիկ էլ․ 
հանձնարարական
ի տեղադրում 
համապատասխա
ն Class-երում 
առնվազն 7 օր 
վերջնաժամկետով 
/բաղադրիչ 2/ 

4 Տեսական ուսուցում Հունվարի 8-ից  21-ը դասախոս, 
ուսանող, 
առերես կամ 
առցանց 
կտեղեկացվի 
հավելյալ՝ 
համաճարակա

● առերես 
ուսուցում, 
● էլ․ 
հանձնարարականե
րի և 
միջանկյալների 
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յին 
իրավիճակով 
պայմանավոր
ված 

արդյունքերի 
ամփոփում 
● քննաշրջանի 
նախապատրաստո
ւթյուն 

5 Էլեկտրոնային միջանկյալ 
Classroom Assignment, Meet 

Հունվարի 22-ից 29-ը դասախոս, 
ուսանող, 
առերես կամ 
առցանց 
կտեղեկացվի 
հավելյալ՝ 
համաճարակա
յին 
իրավիճակով 
պայմանավոր
ված 

● էլ․ 
միջանկյալի 
անցկացում  

6 Քննաշրջան /1-ին կիսամյակ/ Փետրվարի 1-ից 5-ը դասախոս, 
ուսանող, 
առերես կամ 
առցանց 
կտեղեկացվի 
հավելյալ՝ 
համաճարակա
յին 
իրավիճակով 
պայմանավոր
ված 

● ամփոփիչ 
ստուգումներ և 
ստուգարքներ՝ 
նախատեսված 
ուսումնական 
պլանով 

2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ 

N Գործընթաց ժամանակահատված մասնակցությ
ուն 

արդյունք 

7 ● Տեսական ուսուցում, 

● էլ․ դասընթացների 
ստեղծում/ վերանվանում, 
● Ուսանողների տվյալների 
էլեկտրոնային թարմացում ASPU 
Google-ում և 2-րդ կիսամյակի, 
● էլ․ դասընթացների 
ստեղծում/վերանվանում, 
● Ուսումնական նյութերի 
ամբողջական տեղադրում 
համապատասխան ASPU Class-ում 
 

փետրվարի 8-ից 19-ը դասախոս, 
ուսանող, 
առերես կամ 
առցանց 
կտեղեկացվի 
հավելյալ՝ 
համաճարակա
յին 
իրավիճակով 
պայմանավոր
ված 
 
ամբիոն, 

● առերես 
ուսուցում, 
● ստեղծված 
ASPU Class-եր 2-րդ 
կիսամյակ, 
● էլ․դասընթա
ցներին կցված 
ուսանողներ, 
● առարկայակ
ան նկարագրերի և 
ուսումնական 
նյութերի 
տեղադրում 
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առցանց համապատասխան 
ASPU Class-ում, 

8 Պրակտիկա փետրվարի 22-ից 
մարտի 19-ը 

դասախոս, 
ուսանող, 
առերես կամ 
առցանց 
կտեղեկացվի 
հավելյալ՝ 
համաճարակա
յին 
իրավիճակով 
պայմանավոր
ված 

իրականացված 
պրակտիկա 

9 1-ին կիսամյակի լուծարային 
քննաշրջան, 1-ին և 2-րդ փուլեր 

մարտի 1-ից 19-ը դասախոս, 
ուսանող, 
առերես կամ 
առցանց 
կտեղեկացվի 
հավելյալ՝ 
համաճարակա
յին 
իրավիճակով 
պայմանավոր
ված 
 

● ուսանողներ
ի հստակեցված էլ․ 
տվյալներ 
● լուծարային 
էլ․ հանձ 

10 էլեկտրոնային 
խորհրդատվություն 1, Meet 

մարտի 22-ից 26-ը դասախոս, 
ուսանող, 
առցանց 

● էլ․ 
քննարկման 
նախաձեռնում, 
Meet 

11 էլեկտրոնային 
խորհրդատվություն 2, Meet և էլ․ 
հանձնարարական Classroom 
Assignment 

ապրիլի 12-ից 16-ը դասախոս, 
ուսանող, 
առցանց 

● էլ․ 
քննարկման 
նախաձեռնում 
մինչև էլ․ 
հանձնարարականի 
տեղադրումը 
● ընթացիկ էլ․ 
հանձնարարականի 
տեղադրում 
համապատասխան 
Class-երում 
առնվազն 7 օր 
վերջնաժամկետով 
/բաղադրիչ 2/ 
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12 էլեկտրոնային 
խորհրդատվություն 3, Meet 

մայիսի 10-ից 14-ը դասախոս, 
ուսանող, 
առցանց 

● էլ․ 
քննարկման 
նախաձեռնում 
● էլ․ 
հանձնարարականի 
արդյունքների էլ․ 
ամփոփում 

13 Էլեկտրոնային միջանկյալ, Meet և 
Classroom Assignment 

մայիսի 31-ից 
հունիսի 11-ը 

դասախոս, 
ուսանող, 
առցանց 

● էլ․ 
միջանկյալի 
անցկացում /էլ․ 
միջանկյալը 
տեղադրվում է 
մայիսի 31-ին` 
մինչև հունիսի 6-ը 
վերջնաժամկետով, 
իսկ մինչև հունիսի 
11-ը պլանավորել 
Meet-ով հանձնած 
միջանկյալի 
բանավոր 
պատասխանները/ 

14 Քննաշրջան /2-րդ կիսամյակ/ հունիսի 21-ից 
հուլիսի 2-ը 

դասախոս, 
ուսանող, 
առերես կամ 
առցանց 
կտեղեկացվի 
հավելյալ՝ 
համաճարակա
յին 
իրավիճակով 
պայմանավոր
ված 

● ամփոփիչ 
ստուգումներ և 
ստուգարքներ՝ 
նախատեսված 
ուսումնական 
պլանով 

15 Արձակուրդ հուլիսի 5-ից 
օգոստոսի 20-ը 

- - 

16 2-րդ կիսամյակի լուծարային 
քննաշրջան 

օգոստոսի 25-ից 
սեպտեմբերի 10-ը 

դասախոս, 
ուսանող, 
առերես կամ 
առցանց 
կտեղեկացվի 
հավելյալ՝ 
համաճարակա
յին 
իրավիճակով 
պայմանավոր
ված 

● վերահանձն
ած քննություններ 
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