
ԳՊՀԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 

 2016-2017ՈՒՍՏԱՐՎԱՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆԾՐԱԳՐԻԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՊԼԱՆ 

հ/հ  

 Նպատակը 

  

Գործողություններ 

Պատաս- 

խանատու 

ստորաբա- 

ժանումները 

/պատաս- 

խանատու- 

ները 

Ժամ-

կետ-

ները 

Ռեսուրսները Հնարավորխոչ-

ընդոտները 

Արդյունավետու-

թյանգնահատ-

մանցուցիչը  

Առկա 

 

Պահանջվող 

1.  

Ֆակուլտետի 

ամբիոններում 

ուշադրության 

կենտրոնում պահել 

մանկավարժական 

կրթություն ապահովելու 

նպատակով 

մագիստրատուրայի և 

բակալավրիատի 

ուսպլաններում 

ներառված նորկրթական 

ծրագրերը, վերանայել և 

արդիականացնել գործող 

ծրագրերը: 

 

 

Հանդիպել հանրա-

կրթության ներկա- 

յացուցիչների հետ, 

հարցումներ անց- 

կացնել ուսուցիչ- 

ների, դպրոցի տնօ- 

րենների շրջանում, 

ուսումնասիրել այլ 

բուհերի պլաններն 

ու ծրագրերը, ամ- 

բիոննեում անել ա-  

ռաջարկություններ, 

արդյունքները քըն-

նարկել ֆակուլտե- 

տի խորհրդում 
 

դեկանատ, 

ամբիոներ 

մայիս ուսպլաններ, 

կրթ.ծրագրեր, 

կանոնակար- 

գեր և ընթա- 

ցակարգեր, 

հարցումներ 

այլ բուհերի 

ուսպլաններ, 

կրթական 

ծրագրեր 

Աշխատաշուկայի 

ուսումնասիրությ

ան 

դժվարություններ

ը 

Երեք ՄԿԾ-ների 

վերանայում, 

ՄԿԾ-ների 

մանկավարժակա

ն կրթամասի 

դասընթացների 

լրամշակում 

2.  

 Ֆակուլտետային և 

ամբիոնային տարեկան 

ծրագրերի կազմում և 

իրականացում՝ կապված 

ուսումնադաստիա 

րակչական, 

ուսումնասիրել 

նախորդ տարինե- 

րի փորձը, անցկա- 

ցընել տարբեր մի- 

ջոցառումներ, հա-

մագործակցել ու- 

սանողական ինք- 

դեկանատ, 

ամբիոններ, 

ուսխորհուրդ 

ՈՒԳԸ 

 

օգոստոս

- 

հունիս 

հաշվետվությո

ւններ, 

հարցումներ 

ուսանողների 

հետաքրքրութ

յունների 

խթանման 

միջոցներ 

ուսանողների 

ակտիվության 

պակաս 

1 

ֆակուլտետային,

2 ամբիոնային 

ծրագրեր 



գիտահետազոտական 

աշխատանքների 

արդյունավետության 

բարձրացման հետ: 

նակառավարման 

մարմինների, այլ 

բուհերի ամբիոն- 

ների և գիտական 

կազմակերպութ-

յունների հետ 

 

3. Համագործակցություն 

որակի ապահովման 

բաժնի համալսարանի 

մյուս կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների 

հետ՝ ուսանողների 

կարիքների 

բացահայտման 

նպատակով: 

 

որոշել հարցման 

ձևաչափը, պատ-

րաստել հարցա-

թերթիկները, խոր- 

հըրդակցել որակի 

ապահովման 

կենտրոնի աշխա-

տակիցների հետ, 

ամփոփել հարց-

ման արդյունքները 

 

դեկանատ, 

որակի ապա- 

հովման կենտ- 

րոն 

տարվա 

 

ընթաց- 

քում 

անցկացված 

հարցումների 

վերլուծությու-

ներ, ուսանո- 

ղական հար- 

ցումների վե- 

րաբերյալ 

կանոնակարգ

ը 

ֆակուլտետու

մ 

հարցաշարեր

ի մշակում 

հարցաթերթիկ- 

ների կազմման և 

հարցախույզի 

անցկացման, 

արդյունքների 

վերլուծության 

աշխատանքներին 

ուսխորհրդի չներ- 

գրավվածություն 

2 կիսամյակային 

հարցախույզի 

անցկացում 

4. Ուսանողների շրջանում 

գիտահետազոտական 

աշխատանքների 

շրջանակների 

ընդլայնում: Գիտական 

հետաքրքրություններ 

ունեցող ուսանողների 

ներգրավում 

ներբուհական և 

հանրապետական 

գիտաժողովներում: 

 
 

 

հանդիպումներ 

կազմակերպել դա- 

սապրոցեսից 

դուրս, հանձնարա- 

րել հետազոտա- 

կան բնույթի աշ- 

խատանքներ, ծա- 

նոթացնել միջազ- 

գային ծրագրերի 

հետ, կազմակեր- 

պել շնորհանդես- 

ներ արտասահմա- 

նում ուսանած ու- 

սանողների մաս- 

նակցությամբ 

ամբիոններ, 

ուսխորհուրդ, 

ՈՒԳԸ, 

դասախոսներ 

տարվա 

ընթաց- 

քում 

 

դեկտեմ- 

բեր 

միջազգային 

ծրագրեր, 

ԳՊՀ գիտական 

հոդվածների 

ժողովածու 

հրատարակչու- 

թյան առկայու- 

թյուն 

ուսանող-դասա- 

խոս կապի, 

ՈՒԳԸ-Ի պա- 

սիվություն 

Ներբուհական և 

հանրապետակա

ն 

գիտաժողովների 

մասնակցություն 



5. Ուսանողներին հուզող 

արդիական թեմաներով 

բանավեճերի և քննար- 

կումների կազմակեր- 

պում, անցկացում 

 

 

 

 

անցկացնել զրույց- 

ներ, կատարել 

հարցումներ ուսա- 

նողների շրջանում, 

հանձնարարել մի- 

ջոցառումների և 

բանավեճերի 

ծրագրեր կազմել և 

անցկացնել 

ամբիոններ, 

ուսխորհուրդ, 

ՈՒԳԸ, 

«Վերնատուն», 

կուրսղեկներ 

հոկտեմ- 

բեր-նոյեմ-

բեր 

 

մարտ-ապ  

րիլ 

համապատաս

խան 

ծրագրերի 

առկայություն 

ֆինանսական 

միջոցներ 

ուսխորհրդի ակ- 

տիվության պա- 

կաս 

Քննարկումներ և 

բանավեճեր 

6. Կազմակերպել արդի հայ 

և համաշխարհային 

գեղարվեստական 

գրականության 

լավագույն երկերի ըն-

թերցում և քննարկում, 

ծանոթացում հայամետ 

թուրք գրողների ստեղ-

ծագործությունների հետ 

 

 

ձեռք բերել համա- 

պատասխան գրա- 

կանություն և 

ընթերցել 

ամբիոններ, 

ուսխորհուրդ, 

ՈՒԳԸ, 

գրադարան, 

«Վերնատուն» 

ակումբ 

տարվա 

ընթաց- 

քում 

 

 

գրքային ֆոնդի 

և էլ.գրադարա- 

նի առկայու- 

թյուն 

թուրք 

գրողների եր- 

կեր, 

պարբերական-

ներ, գրախո- 

սություններ 

համապատաս- 

խան գրականու- 

թյան պակաս 

Կարդալ և 

քննարկել 3 

հայամետ 

գրողների երկեր և 

քննարկել 

7. Ուշադրության 

կենտրոնում պահել 

ակադեմիական 

ազնվության 

հայեցակարգի և 

հակակոռուպցիոն 

ռազմավարական 

ծրագրի իրականացման 

ընթացքը: 

 

 

 

 

 

 

ուշադրություն 

դարձնել ուսանող-

դասախոս, 

ուսանող-ուսանող, 

դասախոս-

դասախոսհարաբե

րություններին, 

հետևել 

քննությունների 

ընթացքին, 

արձագանքել 

դիմումներին 

ամբիոններ, 

դեկանատ, 

ակ. 

ազնվության 

հանձնաժողով 

տարվա 

ընթաց- 

քում 

Ակադեմիական 

ազնվության 

հայեցակարգ, 

հակակոռուպց

իոն 

ռազմավարակ

ան ծրագիր 

ուսանողների 

ակտիվություն 

տեղեկատվութ- 

յան անբավարու-

թյուն 

ակ.ազնվության 

նարցերը քննող 

հանձնաժողովի 

նիստեր 



8. Պատշաճ կերպով 

կազմակերպել և 

անցկացնել ամփոփիչ 

ատեստավորման 

քննությունները՝ ըստ 

հաստատված ժամա-

նակացույցի 

 

 

 

 

կազմել, վերանայել 

քննական հարցա-

շարերը, անցկաց- 

նել խորհրդատվու- 

թյուններ, ներկա- 

յացնել հաստատ- 

ման հանձնաժո- 

ղովների ցուցակ- 

ները, պատրաստել 

քննասենյակները 

դեկանատ 

ամբիոններ 

ապրիլ- 

հունիս 

քննական հար- 

ցաշարեր, ժա- 

մանակացույց, 

լսարաններ, 

հանձնաժողով- 

ներ, ձայնա- 

գրիչներ 

արդիական 

տեխմիջոցներ 

վարձավճարների 

ուշացումներ 

Ստեղծել 

աշխատանքային 

հանգիստ 

պայմաններ, 

ապահովել 

հարցաշարերը, 

հարցատոմսերը,

ձայնագրիչներ 

9. Վերահսկել կուրսային և 

ավարտական 

աշխատանքների, 

մագիստրոսական 

թեզերի կատարման 

որակը, ժամանակը և 

տեխնիկական կողմը: 

 

 

 

քննարկել և հաս- 

տատել թեմաներն 

ու ղեկավարներին, 

պահպանել ժամա- 

նակացույցը, անց- 

կացնել խորհրդա- 

տվություններ, հե-

տևել պահանջների 

կատարմանը, ա- 

պահովել կարծիք- 

ների առկայությու-

նը և ղեկավար- 

ների ու ընդդիմա- 

խոսների ներկա- 

յությունը 

 

դեկանատ 

ամբիոններ 

մարտ- 

հունիս 

կանոնակարգ, 

ժամանակա-

ցույց 

կանոնակարգ

երի 

իմացություն 

ժամանակացույ- 

ցի խախտում 

կատարել 

ժամանակացույց

ով նախատեսված 

գործողություննե

րը 

10. Անհատական, կուրսային 

աշխատանքների, 

միջանկյալ, ամփոփիչ. 

ատեստավորման քըն-

նությունների հարցա- 

շարերի վերանայում և 

թարմացում 

 

կազմել քննութ- 

յունների առարկա- 

յական հարցաշա- 

րերը, քննարկել 

ամբիոններ սեպտեմ-

բեր 

փետրվար 

 

հարցաշարեր, 

կուրսային 

աշխատանքնե

րի թեմաներ 

վերլուծությու

նների 

առկայություն 

կանոնակարգերի 

փոփոխություն 

բոլոր 

հարցաշարերի 

վերանայում 



 

 

11. Կատարել 

դասալսումներ, 

կրթական ծրագրերի 

կատարման 

պարբերական 

ստուգումներ և քըն-

նարկում, 

հանձնարարված 

գրական նյութերի 

ընթերցանության 

ստուգում 

 

 

 

ամբիոններում ճշ- 

տել կրթական ծը-

րագրերի կատար- 

ման ծավալները, 

կատարել հար- 

ցումներ, դասլը- 

սումներ 

դեկանատ, 

ամբիոններ, 

դասախոսներ, 

լաբորանտներ 

տարվա 

ընթաց- 

քում 

կանոնակարգ, 

կրթ.ծրագրեր, 

դասալսումնե- 

րի ձևաթղթեր 

կրթական 

ծրագրեր, գեղ. 

գրականությու

ն, 

էլ.գրադարան 

գեղարվեստակա

ն գրականության 

պակաս 

շաբաթական 1 

դասալսում, 2 

ամիսը մեկ 

ծրագրերի, 

ընթերցանության 

կատարման 

ստուգում 

12. Ուսանողներին 

պարբերաբար 

ծանոթացնել 

համալսարանի գործու- 

նեությունը կանոնա- 

կարգող իրավական 

փաստաթղթերին՝կանոն

ակարգերին և 

ընթացակարգերին: 

 

 

 

առանձնացնել հա- 

մապատասխան 

փաստաթղթերը, 

հանձնարարել 

կարդալ, կազմա- 

կերպել քննար- 

կումներ 

դեկանատ, 

ամբիոններ, 

որակի ապա- 

հովման ֆա-

կուլտետային 

կենտրոն 

տարվա 

ընթաց- 

քում 

75 

կանոնակար- 

գեր, հարցում- 

ների ձևաթըղ- 

թեր 

առկա 

ներբուհական 

կանոնակարգ

եր 

նոր 

կանոնակարգերի 

մշակման 

դժվարություններ

ը 

Ծանոթացում նոր 

կանոնակարգերի 

և 

ընթացակարգերի 

հետ 

13. Աշխատանք 

ուսանողական ինքնա- 

կառավարման մարմին- 

ների հետ 

համագործակցության 

սկզբունքով՝ ուսանողնե- 

րի կրթական կարիքնե- 

ուսանողների շըր- 

ջանում բացատրա- 

կան աշխատանք 

տանել ուսանողա- 

կան ինքնակառա- 

վարման մարմին- 

ների գործունեու- 

դեկանատ, 

ամբիոններ, 

ուսխորհուրդ 

տարվա 

ընթաց- 

քում 

ՈՒԽ և ՈՒԳԸ 

կանոնակարգ

եր 

ֆակուլտետայ

ին 

հարցախույզե

րի անցկացում 

և 

վերլուծությու

ններ 

ժամանակի   

պակաս 

Միջոցառումների 

գիտաժողովներ 

կազմակերպում, 

հանրային 

նշանակության 

նախագծերին 

մասնակցություն 



րի և հուզող խնդիրների 

բացահայտման 

նպատակով 

 

 

 

թյան կարևորութ- 

յան մասին, 

ձևավորել ուսխոր- 

հուրդ, ՈՒԳԸ 

14. Ամբիոններում և 

ֆակուլտետի խորհրդում 

քննարկել 

մանկավարժական 

կրթության ապահովման 

նպատակով մտցված 

դասընթացների 

ծրագրերի կատարման 

ընթացքը 

կատարել 

դասալսումներ, 

ստուգել ծրագրերի 

կատարման 

ընթացքը, 

անցկացնել 

հարցումներ, 

լրամշակել 

դասընթացների 

ծրագրերը 

դեկանատ, 

ամբիոններ 

դեկտեմ

բեր, 

մայիս 

Ֆակուլտետի 

խորհրդի 

որոշումներ, 

ուսպլաններ,

առարկայակա

ն ծրագրեր 

ներառական 

կրթության 

համար 

անհրաժեշտ 

միջոցներ 

ներառական 

կրթության 

համար 

անհրաժեշտ 

միջոցների 

անբավարարությ

ուն 

դասալսումներ, 

ամբիոնի և 

ֆակուլտետի 

խորհրդի նիստեր 

15. Ուսանողներին դեպի հա- 

մալսարանի էլեկտրոնա-

յին կայքերն ուղղորդելու 

աշխատանքների ակտի-

վացում, հետադարձ կապի 

ապահովում 

 

ներկայացնել ԳՊՀ 

համացանցային, 

տեղեկատվական 

կայքերի հնարա-

վորությունները, 

դրանք օգտագոր- 

ծելու առավելու- 

թյունները 

 

դեկանատ, 

ամբիոններ, 

ՏՏ բաժին 

տարվա 

ընթաց- 

քում 

համալս. հա- 

մացանցային 

կայքի առկա- 

յություն 

էլեկտրոնային, 

տեխնիկական 

միջոցների կա- 

տարելագոր- 

ծում   

ուսանողների՝ 

համակարգիչներ 

չունենալը 

ուսանողական 

համակազմը 

16.  

Համագործակցել և 

այցելություններ 

կազմակերպել 

գիտական, մշակութային 

կենտրոններ: 

Ակնարկային 

դասախոսությունների 

հրավիրել 

գիտնականների, 

նախապես պարզել 

ուսանողների նա- 

խասիրությունները 

ձեռք բերել պայմա-

նավորվածություն- 

ներ, կազմել հնա- 

րավոր ծրագիր 

 

ամբիոններ, 

ուսխորհուրդ, 

ՈՒԳԸ 

տարվա 

ընթաց- 

քում 

ավտոբուսի 

առկայություն 

ուսանողների 

շահագրգռված

ություն 

ֆինանսական 

միջոցների 

պակաս 

այցելություն 

լեզվի և 

գրականության 

ինստիտուտներ, 

Հայաստանի 

գրողների 

միություն 



մշակութային 

գործիչների: 

 

17. Համագործակցել մարզի 

կրթօջախների հետ, 

քննարկել դպրոցներից 

ստացված 

արձագանքները, դրանք, 

ըստ անհրաժեշտության, 

հաշվի առնել հետագա 

աշխատանքների 

ընթացքում: 

 

 

պայմանավորվել 

դպրոցների հետ, 

նրանց հրավիրել 

համալսարան, 

իրականացնել ու- 

սումնամեթոդա- 

կան խորհրդատը- 

վություն 

 

ամբիոններ, 

ուսխորհուրդ, 

ՈՒԳԸ 

տարվա 

ընթաց- 

քում 

համագործակ- 

ցության հու- 

շագրեր 

տրանսպոր- 

տային կապի 

ապահովում 

մարզի տարածա- 

շրջանների հետ 

տրանսպորտա- 

յին կապի բացա- 

կայություն 

այցելություններ 

դպրոցներ, 

հանդիպումներ 

աշակերտության 

հետ 

18.  

Ուսանողների շրջանում 

գիտահետազոտական 

աշխատանքների 

շրջանակների 

ընդլայնում: Գիտական 

հետաքրքրություններ 

ունեցող ուսանողների 

ներգրավում 

ներբուհական և 

հանրապետական 

գիտաժողովներում: 

համակարգել թե-

մաները, մասնա-

կցել գիտաժողով-

ների, հրապարա- 

կել հոդվածներ,  

 

ամբիոններ, 

ՈՒԳԸ 

տարվա 

ընթաց- 

քում 

համալսարան

ական 

գիտաժողովնե

րի 

առկայություն 

հանրապետա

կան 

գիտաժողովնե

րին 

մասնակցությ

ան միջոցների 

ապահովում  

մոտիվացիայի 

պակաս 

մասնակիցներ 

ներբուհական և 

հանրապետակա

ն 

գիտաժողովների

ն 

19. Կազմակերպել 

տարաբնույթ 

միջոցառումներ՝ 

նվիրված հայտնի 

մարդկանց, 

հոբելյանական 

տարեթվերի և 

իրադարձությունների: 

 

խորհրդակցել ուս- 

խորհրդի, կուրսե- 

րի ավագների հետ 

և կազմել ծրագիր 

 

ամբիոններ, 

ուսխորհուրդ, 

կուրսեր 

տարվա 

ընթաց- 

քում 

աշխատանքա- 

յին ծրագրերի 

առկայություն 

նյութատեխնի- 

կական միջոց- 

ների հարստա- 

ցում 

ժամանակի 

պակաս, ֆինան- 

սական միջոցնե- 

րի 

5-6 

ֆակուլտետային 

միջոցառումներ 



 

ԲՖ դեկան, բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտԹ.Ասոյան 

 


