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I. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

 

Թվարկել և վերլուծել Ֆակուլտետի գործունեությունը հաշվետու ժամանակահատվածում իր 

առաքելության և ռազմավարական պլանին համապատասխան: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում Ֆակուլտետում իրականացվել են հետևայլ 

աշխատանքները. 

1․ Ֆակուլտետի 4 մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը լրամշակվել են՝ հիմք 

ընդունելով 2021թ. նոյեմբերի 18-ի ՀՀ  կառավարության № 1902-Լ որոշմամբ 

հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2025 թթ․  գործունեության միջոցառումների 

ծրագրի 19․1 ենթակետը, համաձայն որի՝ հարկավոր է իրականացնել Կրթական 

ծրագրերի բովանդակության և կառուցվածքի վերանայում՝ ուղղելով դեպի 

ուսումնառության վերջնարդյունքներ՝ որակավորումների ազգային շրջանակի 

պահանջներին համապատասխան՝ հաշվի առնելով ՀՀ Կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով հաստատված «Ինֆորմատիկա» և 

«Մանկավարժություն» որակավորումների ոլորտային շրջանակների բնութագրերը։ 

2․ Մշակվել են նոր՝ «մաթեմատիկա-ֆիզիկա» և «մաթեմատիկա-ինֆորմատիկա» 

մասնագիտական կրթական ծրագրերը։ 

Այս կրթական ծրագրերով ուսումնառություն ստացած շրջանավարտները ձեռք կբերեն 

հանրակրթական հաստատություններում երկու առարկա դասավանդելու համար 

անհրաժեշտ հմտություններ ու կարողություններ։ Սա, իհարկե, կմեղմի փոքրաթիվ 

աշակերտական կազմ ունեցող դպրոցներում բնագիտամաթեմատիկական 

առարկաներ դասավանդող ուսուցիչները պահանջարկը։  

3․ Ապահովվել են դասախոսների մասնագիտական, հետազոտական և 

ստեղծագործական աշխատանքի համար անհրաժեշտ պայմանները։ 

Ստեղծվել են ամբիոններին կից դասախոսների աշխատասենյակներ, որոնք 

հագեցված են համակարգիչներով և ապահոված համացանցով։ Ստեղծված 

աշխատանքային մթնոլորտը նպաստում է ուսուցման որակի բարելավմանը, 

պայմաններ է ստեղծում ուսումնագիտական, ուսումնամեթոդական և գիտական 

հետազոտություններ կատարելու համար, բարձրացնում է կրթական և գիտական 

անցուդարձի վերաբերյալ դասախոսների տեղեկացվածության աստիճանը՝ 
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նախապայման ստեղծելով միջազգային և հանրապետական գիտական ծրագրերին ու 

մրցույթներին մասնակցության համար։ Արդյունքում, հաշվետու տարում 

ֆակուլտետի դասախոսների կողմից մշակվել և հրատարակվել են մեկ բուհական 

դասագիրք, մեկ մենագրություն, 7 ուսումնական ձեռնարկ, թարմացվել ու լրամշակվել 

են Google Classroom հարթակում տեղադրող դասախոսությունները և այլ 

ուսումնական նյութերը։ 

4․ Կիսամյակի ընթացքում իրականացվել են դասալսումներ, քննարկվել դրանց 

արդյունքներն համապատասխան ամբիոնների նիստերում։ Չնայած ընդհանուր 

դրական գնահատականի՝ վերհանվել են վերջարդյունքների, մնացորդային 

գիտելիքների հետ կապված խնդիրներ։ Այս խնդրի լուծման համար նախատեսվում է 

2023թ անցկացնել բակալավրիատի 1-ին և 2-րդ կուրսերի ուսանողների շրջանում 

մնացորդային գիտելիքների ստուգում առնվազն մեկ առարկայից։ 

Հաջորդ հիմնախնդիրը՝ սահուն սերնդափոխություն ապահովելն է․ ֆակուլտետի 

դասախոսների միջին տարիքը 60 է, ինչը վկայում է, որ գործընթացը դանդաղ է 

ընթանում, նվազ է ասպիրանտների և հայցորդների թվաքանակը (մաթեմատիկա 

մասնագիտությամբ՝ 3 ասպիրանտ, հայցորդ, ֆիզիկա մասնագիտությամբ՝ 0 

ասպիրանտ, հայցորդ, ինֆորմատիկա մասնագիտությամբ՝ 3 ասպիրանտ, հայցորդ, 

տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն մասնագիտությամբ՝ 2 ասպիրանտ, հայցորդ)։ 

5․ Շարունակվել և զարգացվել են նախորդ տարիներին հաստատված   

համագործակցությունները հանրապետության և արտերկրների համալսարանների, 

գիտահետազոտական հիմնարկների (Ֆրանսիայի Լորանի, Իտալիայի Պադովայի, 

Բելառուսի Մ․ Տանկի անվան մանկավարժական համալսարանի, Սոլիկամսկի 

մանկավարժական համալսարանի, ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների և 

Ֆիզիկական պրոբլեմների ինստիտուտների) հետ (տե՛ս համապատասխան բաժնում)։ 

6․ Ապահովվել է ֆակուլտետի շահակիցների ակտիվ մասնակցությունը և 

ներգրավվածությունը ֆակուլտետի կառավարման գործընթացներում, մեթոդական 

հանձնախմբերի կազմերում՝ բարձրացնելով Ֆակուլտետի գործունեության 

տեսանելիությունը և թափանցիկությունը։ 

7.  Հաշվետու տարում ուշադրության կենտրոնում է գտնվել նաև շրջանավարտների  

զբաղվածության խնդիրը․ կազմվել է շրջանավարտների տվյալների շտեմարան, 
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որտեղ գրառվել են տվյալները՝ մասնագիտությունը, բնակության վայրը, 

զբաղվածության աստիճանը։ Արդյունքում ավելի քան 25 շրջանավարտ ուղղուրդվել 

են դպրոցներ՝ «մաթեմատիկա», «ֆիզիկա», «ինֆորմատիկա», «տեխնոլոգիա» 

առարկաներ դասավանդելու համար։ 

8.  Հաշվետու տարում ուսանողների հավաքագրման միջոցառումների շրջանակում 

11–րդ և 12-րդ դասարանների աշակերտների համար անցկացվել է առցանց 

«Aspu.login-2022» մրցույթը «մաթեմատիկա» և «ֆիզիկա» առարկաներից։ Սակայն, 

նախորդ տարվա համեմատությամբ, աշակերտների մասնակցությունը խիստ նվազել 

է՝ 2021 թ․ մասնակցել էին շուրջ 40 աշակերտ, իսկ 2022 թ․՝ ընդամենը 8 աշակերտ։ 

Հավանաբար իր՝ ոչ դրական դերակատարումն են ունեցել ընդունելության 

քննությունների ցանկում կատարված կտրուկ փոփոխությունները։ 

Ի լրումն առցանց մրցույթի՝ ՀՊՄՀ դիմորդների համար կազմակերպվել են անվճար 

առերես  պարապմունքներ ԲՈՒՀ-ի ընդունելության ծրագրով մաթեմատիկա, ֆիզիկա 

և հայոց լեզու առարկաներից։ Այստեղ ևս դիմողների քանակը մեծ չէ՝ 8 աշակերտ, 

բայց հեռակա բաժին դիմողներից 3-ը բարեհաջող հանձնել են ընդունելության 

քննությունները և ընդունվել են «Մաթեմատիկա» և «Տեխնոլոգիա և 

ձեռնարկչություն» մասնագիտությամբ՝ հեռակա ուսուցման բաժին։    

 

II. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄՆ ՈՒ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 

Վերլուծել հաշվետու տարում ֆակուլտետի կազմակերպական կառուցվածքի 
արդյունավետությունը՝ ըստ Պլանավորում, Իրականացում, Գնահատում, Բարելավում 
շրջափուլի։ Խոսել ուսանողների, դասախոսների, գործատուների մասնակցության մասին։ 

ՄՖԻ Ֆակուլտետում գործում է չորս մասնագիտական ամբիոն՝ Ֆիզիկայի և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն, Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայիամբիոն, Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոն և Ինֆորմատիկայի և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն։ 

Հաշվի առնելով «ֆիզիկա» և «Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն» 

մասնագիտությունների բակալավրիական կրթական ծրագրերով սովորող 

ուսանողների թվաքանակի սակավությունը և ելնելով ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման նպատակահարմարությունից՝ ընթացիկ տարում ֆիզիկայի թիվ 401 
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և թիվ 408, տեխնոլոգիայի 415 ուսումնական լաբորատորիաները վերակահավորվել 

են լսարանների՝ ապահովելով համապատասխան լաբորատոր աշխատանքների 

կատարումն նշված ամբիոնների այլ լաբորատորիաներում։ Սա թույլ է տվել մեղմել 

ենթակառուցվածքային խնդիրները, որոնք ի հայտ էին եկել նախորդ տարիներին։  

  Ֆակուլտետի խորհուրդը կազմված է 27 անդամներից (նախկինում՝ 31-ի 

փոխարեն), որտեղ համաչափորեն ընդգրկված են ֆակուլտետի ամբիոնների 

դասախոսներ, բակալավրիատի և մագիստրատուրայի տարբեր 

մասնագիտությունների՝ թվով 6 ուսանողներ։ Նշենք, որ նախորդ տարիներում 

խորհրդի կազմում ներգրավում էին դպրոցների տնօրեններ, ուսուցիչներ։ Սակայն, 

տարիների փորձը ցույց տվեց, որ նրանց մասնակցությունը խորհրդի 

աշխատանքներին խիստ պասիվ է, սակայն պլանավորում ենք 2023թվականից 

խորհրդի կազմում ներգրավել նաև արտաքին շահակիցներին՝ դպրոցի տնօրեններ, 

ուսուցիչներ։ 

   Խորհրդին կից շարունակում է գործել խորհրդի անդամներից կազմված 

մեթոդական հանձնախումբը, որը քննարկում ու խորհրդին է ներկայացնում 

ուսումնական, ուսումնամեթոդական հարցեր՝ կապված ուսումնական և 

առարկայական ծրագրերի հետ։ Մեթոդական խորհրդի առկայությունը նպաստում է 

ֆակուլտետի խորհրդի աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը։ Ինչ 

վերաբերում է ֆակուլտետի խորհրդին կից նախկինում գործող «որակի 

հանձնախմբին», ապա այն լուծարվեց, քանի որ ուսուցման որակի ապահովումն 

իրականացվում է կազմակերպական այլ մեխանիզմով։ Ֆակուլտետն ունի որակի 

ապահովման պատասխանատու։ 

  Ընթացիկ տարում ֆակուլտետի ամբիոնները, ուսումնական 

լաբորատորտաները նոր սարքավորումներով չեն համալրվել. ամբիոնների և 

ուսումնական լաբորատորիաների տեխնիկական միջոցները, առկա լաբորատոր 

սարգավորումները թույլ են տալիս պատշաճ մակարդակով կազմակերպել 

ուսումնական գործընթացը։ 

 

III. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏի ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ  
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Վերլուծել ֆակուլտետում ՄԿԾ-ների  բարելավման  ուղղությամբ տարված աշխատանքները, 
նշել  ուսումնառության  ակնկալվող արդյունքների  համահունչ լինելը և համադրելիությունը  
մասնագիտական որակավորմանը և Որակավորումների ազգային շրջանակին: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում` որակավորումների ազգային շրջանակի 

պահանջներին համապատասխան վերանայվել և լրամշակվել են «Մաթեմատիկա», 

«Ֆիզիկա», «Ինֆորմատիկա» և «Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն» 

մասնագիտությունների բակալավրիական ու մագիստրոսական կրթական ծրագրերը՝ 

ապահովելով դրանց համադրելիությունը որակավորումների ազգային շրջանակին։ 

Մասնավորապես, ամբողջությամբ վերանայվել ու վերաձևակերպվել են «կրթական 

ելքային արդյունքներ» և «գնահատման մեթոդներ» բաժինները՝ հիմք ընդունելով 

ամբիոնների նիստերում քննարկումների արդյունքները (Ինֆորմատիկայի և 

նրադասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի նիստ թիվ 1, 24.01.2022թ; թիվ 5, 

18.05.2022, ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի թիվ 1 նիստ, 

30.08.2022; Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի թիվ 7 

նիստ, 26.01.2022; Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնի թիվ 6 նիստ, 25.01.22), 

համապատասխան մասնագիտությունների համար իրականացված բեչմարկինգի 

արդյունքները, ՀՀ ԿԳՄՍ-ի նախարարի հրամանով հաստատված «Ինֆորմատիկա» և 

«Մանկավարժություն» որակավորումների ոլորտային շրջանակների բնութագրերը։ 

Վերլուծել  ֆակուլտետում   ուսումնառության արդյունքներին համապատասխան 
ֆակուլտետում/ամբիոններում սահմանված գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները,  
ակադեմիական ազնվություն  ապահովող միջոցառումները,  գրագողության դեմ 
իրականացվող պայքարի քայլերի արդյունավետությունը /կատարել համառոտ մեջբերումներ 
համապատասխան հիմքերից/: 

 Ընթացիկ տարում պահպանվել են նախորդ տարվա գնահատման մեթոդները 

ու չափանիշները։ Առանձին առարկաների ուսումնառության արդյունքների 

գնահատումն իրականացվել է էլեկտրոնային առաջադրանքների, ընթացիկ, 

միջանկյալ, ամփոփիչ ստուգումների, ինչպես նաև կուրսային աշխատանքների և 

ռեֆերատների պաշտպանությունների, պրակտիկայի թղթապանակի 

պաշտպանության միջոցով։ Չեն փոխվել նաև ընդհանուր գնահատականը ձևավորող 

առանձին բաղադրիչների տոկոսային չափերը (բերված է ստորև)։ 

  Անհարկի արտագրություններից, գրագողության դրսևորումներից, թեմաների 

կրկնություններից խուսափելու համար ամբիոններում ստեղծվել են 

https://drive.google.com/drive/folders/1lwwaooXII4gk9FcfBUh_ub79-N9FDXXA?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lwwaooXII4gk9FcfBUh_ub79-N9FDXXA?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lwwaooXII4gk9FcfBUh_ub79-N9FDXXA?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lwwaooXII4gk9FcfBUh_ub79-N9FDXXA?usp=share_link
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համապատասխան թեմաների շտեմարաններ։ Ավարտական աշխատանքների և 

մագիստրոսական թեզերի թեմաները մանրամասն քննարկվում են ամբիոնների 

նիստերում և հաստատվում ֆակուլտետի խորհրդի (ՖԽ) կողմից։ Կուրսային 

աշխատանքների, ռեֆերատների, ավարտական աշխատանքների, մագիստրոսական 

թեզերի կատարման ընթացքը վերահսկվում է ամբիոնի կողմից և մինչ 

պաշտպանության ներկայացվելը գրախոսվում։ Ավարտական աշխատանքների և 

մագիստրոսական թեզերի պատրաստվածության աստիճանը՝ դրա հետ կապված 

խնդիրները քննարկվում են ՖԽ-ի նիստերում (6.04.22 ֆխ նիստի, 4.10.22  ֆխ նիստի, 

30.11.22 ՖԽ նիստի առձանագրություն)։ Նշեմ նաև, որ ֆակուլտետում մշակվել (իսկ 

2022 թվականին լրամշակվել) և գործառության մեջ է դրվել «մագիստրանտի 

ուսումնահետազոտական  աշխատանքների անհատական պլան» գրքույկը, որտեղ 

կիսամյակի կտրվածքով պլանավորվում է մագիստրոսի հետազոտական աշխատանքի 

ընթացքը։ Կատարված աշխատանքների հիման վրա՝ կիսամյակի քննաշրջանի 

ավարտին հաջորդող մեկ շաբաթվա ընթացքում համապատասխան ամբիոնի կողմից 

իրականացվում է մագիստրանտների ատեստավորվումը, որի արդյունքները 

ներկայացվում են ՖԽ-ի հաստատման։ «Ինֆորմատիկայի և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի» կողմից նման գործառույթ իրականացվում է նաև 

բակալավրիատի ուսանողների համար, որի նպատակով մշակվել է «բակալավրիատի 

ուսանողի աշխատանքային անհատական պլան» գրքույկը։ 

Գնահատումը կատարվում է 100 միավորանոց սանդղակով՝ ըստ հետևյալ 

բաղադրիչների. 

2 միջանկյալ ստուգումներով՝ առանց ամփոփիչ քննության ավարտվող 

դասընթացներ՝ 

1. Միջանկյալ ստուգում 1՝  40% 

2. Միջանկյալ ստուգում 2՝  40% 

3. Հաճախում՝                    5% 

4. Ընթացիկ ստուգում և գնահատվող էլեկտրոնային առաջադրանք՝   15% 

Ամփոփիչ ստուգմամբ և 2 միջանկյալ ստուգումներով ավարտվող 

դասընթացներ՝ 
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1. Միջանկյալ ստուգում 1՝    25% 

2. Միջանկյալ ստուգում 2՝    25% 

3. Հաճախում՝                     5% 

4. Ընթացիկ ստուգում և գնահատվող էլեկտրոնային առաջադրանք՝   15% 

  5.  Ամփոփիչ ստուգում՝    30% 

 Ամփոփիչ ստուգմամբ և 1 միջանկյալ ստուգումներով ավարտվող 

դասընթացներ (առկա բաժին)՝ 

1. Միջանկյալ ստուգում 1՝    40% 

2. Հաճախում՝                        5% 

3. Ընթացիկ ստուգում և գնահատվող էլեկտրոնային առաջադրանք՝  15% 

    4. Ամփոփիչ ստուգում՝          40% 

 Ամփոփիչ ստուգմամբ և 1 միջանկյալ ստուգումներով ավարտվող 

դասընթացներ (հեռակա բաժին)՝ 

1.     Միջանկյալ ստուգում 1՝   25% 

2. Հաճախում՝     5% 

3. Ընթացիկ ստուգում և գնահատվող էլեկտրոնային առաջադրանք՝  25% 

    4.   Ամփոփիչ ստուգում՝    45% 

 1 միջանկյալ ստումներով՝ առանց ամփոփիչ քննության ավարտվող 

դասընթացներ (հեռակա բաժին)՝ 

1. Միջանկյալ ստուգում 2՝     50% 

2. Հաճախում՝                               5% 

3.    Ընթացիկ ստուգում և գնահատվող էլեկտրոնային առաջադրանք՝  45% 

 Մանկավարժական պրակտիկա 

Հաճախում/մասնակցություն՝  25% 

Գործնական կարողություններ՝   25% 

Համագործակցային կարողություններ՝  10% 

Թղթապանակի պաշտպանություն՝ 40%    

Ֆակուլտետի աշխատանքները  ուսանողների և դասավանդողների շարժունությանը, 

միջազգայնացմանը նպաստելու ուղղությամբ: 

Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասպիրանտ 



9 

Գասպարյան Սաբինան 2022 թ. այցելել է Կիլիի համալսարան մաթեմատիկայի 

դասավանդման մեթոդիկայի հիմնախնդիրների ուսումնասիրման նվիրված 

ասպիրանտական հետազոտական աշխատանք կատարելու նպատակաով։ 

Լ. Ղուլղազարյանը և ամբիոնի ասիստենտ Գ. Ասատրյանը Էռազմուս+ ծրագրի 

շրջանակներում (դասախոսների շարժունության ծրագիր) այցելել են Կիլիի 

համալսարան։ 

Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս Անահիտ 

Ենոքյանը դրամաշնորհային ծրագրով 2022թ մեկնել է Ավստրիայի Գլագենֆորտի 

համալսարան մաթեմատիկայի դասավանդման արժեբանական հիմնախնդիրների 

ուսումնասիրման հետ կապված հետազոտական աշխատանք կատարելու 

նպատակով։  

 

 

IV. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ 

 

Ֆակուլտետում հաշվետու տարում  իրականացված   ուսանողների հավաքագրման 

աշխատանքները, մեխանիզմները:     

Ֆակուլտետում ուսանողների թիվը`ըստ կրթական ծրագրերի և ուսուցման ձևերի: 

Բակալավրի 
առկա 202  (որից՝ 25 շրջանավարտ) 
հեռակա 275   (որից՝ 56 շրջանավարտ) 

Մագիստրոսի 
առկա 127   (որից՝ 45 շրջանավարտ) 

հեռակա 97     (որից՝ 24 շրջանավարտ) 

Ուսումնառողների շարժը հաշվետու տարվա կտրվածքով 

Ուսանողների արտահոսք 

Հաստատություն/երկիր թիվ 

1 Մեկնել են ազգային բանակ առկա՝     3      հեռակա ՝ 3 

2 Ազատվել են իրենց դիմումի համաձայն առկա բակալավր՝      4, 
առկա մագիստր ՝       9           
հեռակա բակալավր՝   6 

հեռակա մագիստր ՝    3 

3 Հեռացվել են անբավարար առաջադիմության, 
ուսման վարձավճարի պարտքի պատճառով 

առկա բակալավր ՝     9   
առկա մագիստր՝        3 

հեռակա  բակալավր ՝ 14 

4 Հեռակայից տեղափոխվել են առկա բակալավր ՝ 4 

մագիստրատուրա ՝ 2 

5 Առկայից տեղափոխվել են հեռակա բակալավր ՝   3 

Ուսանողների ներհոսք 

Հաստատություն/երկիր թիվ 
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1 սփյուռք՝ /Վրաստան/ առկա՝    3 

2 այլ բուհից առկա՝    2   հեռակա՝   3 

3 շարունակական կրթությամբ հեռակա՝   21 

4 Վերականգել են ուսանողական իրավունքները առկա բակալավր՝ 5 

առկա մագիստր ՝   2 

հեռակա բակալավր՝ 9 

Հեռացումներ և վերականգնումներ տոկոս թիվ 

1 Դուրս մնացած ուսանողների տոկոսը/ թիվը 7,56% 53 

2 Վերականգնված ուսանողների տոկոսը/ թիվը 5.99% 42 

Վերլուծել ֆակուլտետի ուսանողների հավաքագրման իրականացման մեխանիզմների  
արդյունավետությունը։  
 

Ուսանողների հավաքագրմանը, աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված 

իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները. 

1. Սկսած 2022 թ. հոկտեմբեր ամսից ֆակուլտետի աշխատակիցները աշակերտների 

մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով այցելություններ են կատարել մի շարք 

կրթական հաստատություններ՝ Բյուրեղավանի ավագ դպրոց, Նոր Հաճնի, Էջմիածնի թիվ 2, 

10 և 5, Մարտունու Տ. Աբրահամյանի անվան, Աբովյանի թիվ 4 ավագ դպրոցներ, Նոր Գեղի 

թիվ 2, գ. Զոլաքարի թիվ 1 և 2, Ջրառատի միջնակարգ դպրոցներ, Երևանի թիվ 16, 105, 139, 

184, 54, 83, 198, 148, 190 և 46 ավագ դպրոցներ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

Երևանի հումանիտար, թիվ 1 տարածաշրջանային պետական և թեթև արդյունաբերության 

քոլեջներ, թիվ 4 արհեստագործական ուսումնարան։ Կազմակերպվել են Երևանի և մարզերի 

մի շարք դպրոցների աշակերտների այցելությունները ֆակուլտետ։  

Դպրոցների այցելությունների ժամանակ կազմակերպվել հանդիպումներ բննագիտական 

առարկաների ուսուցիչների, 11-րդ և 12-րդ դասարանների աշակերտների հետ, քննարկվել 

են մաթեմատիկա, ֆիզիկա, ինֆորմատիկա, տեխնոլոգիա առարկաների դասավանդման 

գործընթացի հետ առնչվող խնդիրներ, կազմակերպվել են բաց դասեր։ Սակայն, պետք է 

արձանագրել, որ իրականացված միջոցառումները արդյունավետ չեն առկա համակարգում 

սովորել ցանկացող դիմորդներ հավաքագրելու համար։ Բանն այն է, որ բնագիտական 

առարկաները գրավիչ չեն (միգուցե նաև դասավանդման ցածր որակի պատճառով) բարձր 

դասարանների աշակերտների համար և մի քանի հանդիպման միջոցով հնարավոր չէ 

ռադիկալ փոխել իրավիճակը։ Ասուհանդերձ քոլեջների այցելությունները որոշակի դրական 

ազդեցություն են ունեցել շարունակական կրթությամբ ուսանողների հավաքագրման վրա։  

2. 2022 թ, նախորդ տարիների նմանությամբ, կազմակերպվել են մաթեմատիկա և ֆիզիկա 
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առարկաներից «ASPU.login 2022» առցանց մրցույթներ՝ 11-րդ և 12-րդ դասարանների 

աշակերտների համար։ Սակայն, աշակերտների մասնակցությունը խիստ նվազել է 

համեմատած նախորդ տարիների հետ։ Մրցույթին մասնակցել են 5 աշակերտ։  

3. ՀՊՄՀ դիմորդների համար ֆակուլտետում առցանց և առերես ձևաչափերով 

կազմակերպվել են անվճար պարապմունքներ մաթեմատիկա (Ա. Գրիգորյան), ֆիզիկա (Գ. 

Դեմիրխանյան) և հայոց լեզու (Կ․ Աղաբաբյան) առարկաներից։ Ըստ որում, 

պարապմունքներին կամավորական սկզբունքով ներգրավվել են մաթեմատիկա 

մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողները։ Արդյունքում 3 դիմորդ ընդունվել են մաթեմատիկա և 

տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն մասնագիտություններով հեռակա բաժին։ Նշեմ, որ 

պարապմուքները կվերսկսվեն 2023 թ փետրվարին՝ ընդունելության քննությունների առաջին փուլի 

ավարտից հետո։ 

4. 2022 թ․ շարունակել են ակտիվ գործել ֆակուլտետի և ամբիոնների ֆեյսբուքյան էջերը, 

որտեղ տեղադրվել են ընդունելության հետ կապված տեղեկատվություններ և գովազդային 

տեսանյութեր, հետադարձ կապի միջոցով իրականացվել է շահառուների հետ անմիջական 

շփում՝ հարց ու պատասխանի միջոցով։ Սակայն, մեր գնահատմամբ, ֆեյսբուքյան էջերը, 

որոնք արդյունավետ գործիք են տեղեկատվություն հաղորդելու և գովազդային նյութեր 

տարածեհու համար, բավարար չեն ուսանողների հավաքագրման խնդրի լուծման համար։  

Վերհանել հեռացումների և վերականգնումների պատճառները։  

Համալսարանից ուսանողի հեռացումը և վերականգնումը կատարվել է ստորև թվարկած 

պատճառներով (2022 թ համալսարանից ազատված և վերականգնված ուսանողների 

թվաքանակը բերված է IV բաժնի աղյուսակում)։   

• Հեռացվել է համալսարանից՝ ակադեմիական անբավարար առաջադիմության, 

ուսման վարձավճարը սահմանված ժամանակահատվածում չվճարելու և անհարգելի (90 և 

ավելի ժամ) բացակայությունների  դեպքում։  

• Ազատվել է համալսարանից իր դիմումի համաձայն՝ հետագայում ուսանողական 

իրավունքները վերականգնելու պայմանով։ 

• Ուսման ընթացքը ընդհատվել է ազգային բանակ մեկնելու պատճառով և 

վերականգնվել ազգային բանակից զորացրվելուց հետո՝ իր դիմումի հանաձայն։ 

• Ուսման ընթացքը ընդհատվել է հղիության, ծննդաբերության և երեխայի խնամքի 

հիմքով։ 
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• Ուսման ընթացքը վերականգնվել է հղիության, ծննդաբերության և երեխայի խնամքի 

հիմքով տարկետման ժամկետի ավարտից հետո։ 

 

Հաշետու տարում ֆակուլտետի ուսանողների  ներգրավվածությունը  մասնագիտական 

գիտահետազոտական աշխատանքներում:  

Ֆակուլտետի  գերակա գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավված ուսանողների թիվը։ 

Բակալավր - 

Մագիստրոս 3 

Ընդհանուր 3 

Ուսումնառողների մասնակցությամբ իրականացվող ծրագրերի ցանկը և դրանցում ներգրավված 

ուսանողների թիվը 

 Գիտահետազոտական ծրագիր ուսանողների թիվ 

1 

Հայ-Իտալական համագործակցային ծրագիր՝ «Yb3+ և 
Tm3+ իոններով լեգիրված լազերային ակտիվ YAG, LuAG և 
YSAG կերամիկական և միաբյուրեղ նռնաքարերի 
կառուցվածքային և սպեկտրալ-կինետիկական 
հատկությունների համեմատական ուսումնասիրություն» 

1 

2 

Առաջատար հետազոտությունների դրամաշնորհ 21AG-
1C053՝ «Գալակտիկաների էվոլյուցիայի վաղ փուլերի 
բացահայտումն ակտիվ գալակտիկաների բազմալիքային 
ուսումնասիրության միջոցով» 

1 

3 
Գրաֆենի ստացման եղանակների և ֆիզիկական 
հատկությունների ուսումնասիրումը։ 

1 

Ուսումնառողների հեղինակությամբ և/կամ համահեղինակությամբ տպագրված աշխատանքների 

թիվը 

 Տպագրված աշխատանք ուսանողների թիվ 

1 
Փորձարարական-հետազոտական աշխատանքները 
մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում, Հանրահաշվի 
հիմնական հասկացությունները բնական լեզուներում  

Ղարիբյան Մ.Ա. 
Մաթեմատիկական կրթություն, 
10-րդ միջազ, գիտաժողովի 
նյութերի ժողովածու, Երևան, 
Էդիթ Պրինտ, 2022 թիվ, 4 էջ 

2 
Հանրահաշվի հիմնական հասկացությունները բնական 
լեզուներում  

Մանուկյան Ա.Վ. 
Մաթեմատիկական կրթություն, 
10-րդ միջազ, գիտաժողովի 
նյութերի ժողովածու, Երևան, 
Էդիթ Պրինտ, 2022 թիվ, 4 էջ 

3 
Հանրահաշվի կիրառական միջավայրի խնդիրների 
մոդելավորումը համախմբերի միջոցով  

Մկրտչյան Ա.Տ., Լագզյան Ա.Ա. 
Մաթեմատիկական կրթություն, 
10-րդ միջազ, գիտաժողովի 
նյութերի ժողովածու, Երևան, 
Էդիթ Պրինտ, 2022 թիվ, 6 էջ 

4 
Դիտարկումներ հանրահաշվի դասընթացում 
հավասարումների և անհավասարումների ներմուծման 
խնդրի շուրջ  

Մկրտչյան Ա.Տ., Շահնազարյան 
Մ.Գ. Մաթեմատիկական 
կրթություն, 10-րդ միջազ, 
գիտաժողովի նյութերի 
ժողովածու, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 
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2022 թիվ, 6 էջ 

5 Multi wavelength search for and studies of active galaxies  

.M. Mickaelian, R.R. Andreasyan, 
H.V. Abrahamyan, G.M. Paronyan, 
G.A. Mikayelyan, A.G. Sukiasyan, 
V.K. Mkrtchyan․  Astronomical and 
Astrophysical Transactions (AApT r), 
2021, Vol. 32, Issue 4, pp. 331–354․  

 

V. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ 

 

Վերլուծել ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատանքի 
արդյունավետությունը հաշվետու տարում և մասնագիտական որակների 
համապատասխանությունը ֆակուլտետի մասնագիտական կրթական ծրագրերի 
նպատակներին:  

Ֆակուլտետում դասավանդում են բարձր մասնագիտական կարողություններ և 

փորձառություն ունեցող դասախոսներ. հիմնական հաստիքով 43 (այդ թվում՝ 9 

ֆ․մ․գ․դ., 3 մ․գ․դ., տ․գ․ 1 դոկտոր) և հրավիրված 12 (այդ թվում՝ ֆ․մ․գ․ 3 և մ․գ․ 1 

դոկտոր, ԳԱԱ –ի 2 ակադեմիկոս՝ ֆիզիկա և մաթեմատիկա մասնագիտությամբ)։ 

Դասախոսների թվաքանակի բաշխումը ըստ ամբիոնների բերված է ստորև։ 

                1.  Մաթեմատիտկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 

Անվանում Կանայ

ք 

դոկտո

ր 

Պրոֆեսո

ր 
գիտ.թեկ

ն 

դոցեն

տ 
Ասիստեն

տ 

Դասախո

ս 

Ընդ

. 

Հաստիքային 6 6 7 8 7 1 3 18 

Համատեղող 0 1 1 2 2 0 0 3 

Ժամավճարային 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Ընդամենը 6 7 8 10 9 1 3 21 

ՊԴԱ-ի միջին տարիք Մինչև 
31 

31-40 41-50 51-60 61-70 
70-ից 
բարձր   

61 1 2 3 1 5 10 21 
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2. Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 

  Անվանում Կանայ

ք 

դոկտո

ր 

Պրոֆեսո

ր 

գիտ.թեկ

ն. դոցեն

տ 

Ասիստեն

տ 

դասախո

ս 

Ընդ-

նը 

Հաստիքային 2 2 3 5 5 0 1 7 

Համատեղող 1 2 2 1 1 0 0 3 

Ժամավճարային 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Ընդամենը 3 4 5 6 5 0 1 10 

ՊԴԱ-ի միջին տարիք 
Մինչև 
31 31-40 41-50 51-60 61-70 70 

բարձր 

  

59 - 2 1 2 3 2 10 

3. Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոն 

Անվանում 

Կանայք դոկտո

ր 

պրոֆեսո

ր 

գիտ.թեկ. դոցեն

տ 

ասիստեն

տ 

դասախո

ս 

Ընդ-

նը 

Հաստիքային 2 1 2 4 5 0 0 6 

Համատեղող 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ժամավճարային 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Ընդամենը 2 1 2 4 5 0 0 6 

ՊԴԱ-ի միջին տարիք 
Մինչև 31 

31-40 41-50 51-60 61-70 70 
բարձր 
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64 - 0 1 2 1 2 6 

4. Ինֆորմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 

Անվանում 

Կանայ
ք 

դոկտո
ր 

պրոֆեսո
ր 

գիտ.թեկ
ն 

դոցեն
տ 

Ասիստեն
տ 

դասախո
ս 

Ընդ
-նը 

Հաստիքային 2 0 0 10 8 2 2 12 

Համատեղող 0 1 1 2 1 1 0 3 

Ժամավճարային 
0 2 2 1 1 0 0 3 

Ընդամենը 2 3 3 13 10 3 2 18 

ՊԴԱ-ի միջին տարիք 
Մինչև 31 

31-40 41-50 51-60 61-70 
70 բարձր 

  

55 - 4 4 5 5 0 18 

 Ֆակուլտետի դասախոսական կազմի մասնագիտական որակների և աշխատանքի 

գնահատումն իրականացվել է. 

1. Ամբիոնների կողմից իրականացված պլանային դասալսումների միջոցով 

(համապատասխան արձանագրությունները պահվում են ամբիոններում)։ 

2.  Ուսանողների շրջանակներում անցկացված ծպտյալ հարցումների միջոցով, 

որոնց արդյունքում վեր են հանվել առկա խնդիրները՝ կապված մատուցվող 

նյութի մատչելիության, ուսումնական նյութերի հասանելիության, 

գնահատման թափանցելիության հետ։ Արդյունքները քննարկվել են 

համապատասխան ամբիոնների նիստերում և դեկանատի նիստերում և ստացել 

են համապատասխան լուծումներ։ 

3.  Դեկանի և նրա տեղակալների կողմից ուսանողների հետ պարբերաբար 

անցկացվող զրույցների և բովանդակային քննարկումների միջոցով։ 

Իրականացված միջոցառումների արդյունքները փաստում են, որ հաշվետու տարում 

ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի աշխատանքի 
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արդյունավետությունը բավարարից բարձր մակարդակի վրա, իսկ նրանց 

մասնագիտական որակները լիովին համապատասխանում են ֆակուլտետի 

մասնագիտական կրթական ծրագրերի նպատակներին: Սակայն պետք է փաստել, որ 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի սերնդափոխությունը դանդաղ տեմպերով 

է ընթանում. ամբիոնների ասպիրանտների և հայցորդների քանակը փոքր է։ 

 

VI. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ 

 

Ֆակուլտետը  հաշվետու տարում իրականացրել է հետազոտական ոլորտում իր 

հետաքրքրությունները և հավակնություններն արտահայտող ռազմավարություն:  

Վերլուծել հաշվետու տարում ֆակուլտետում հետազոտական ոլորտում 
հետաքրքրությունների և հավակնությունների ռազմավարության 
արդյունավետությունը և արդիականությունը /կատարել համառոտ մեջբերումներ 
համապատասխան հիմքերից/:  
 

Հաշվետու ժամանակահատվածում ֆակուլտետի ամբիոնների աշխատակիցները կազմել 

և հրատարակել են՝ 2 դասագիրք, 5 ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ։ Կազմակերպվել և 

անց է կացվել թվով 10-րդ «Մաթեմատիկական կրթություն» խորագրով միջազգային 

գիտաժողովը, 6-7.10.2022թ., հրատարակվել է գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն (Էդիտ 

Պրինտ, ISBN978-9939-75-879-4, 2022, 192 էջ)։ 2022 թ դեկտեմբերի 15-ից 16-ը 

անցկացված «Բարձրագույն մանկավարժական կրթության հիմնախնդիրները և 

զարգացման հեռանկարները» միջազգային գիտաժողովի շրջանակներում 

(բնագիտամաթեմատիկական սեկցիա) անց են կացվել  «Ժամանակակից մաթեմատիկան 

եվ նորարարական մոտեցումները ուսուցման մեթոդիկայում» թեմայի հետ առնչվող 

խնդիրների քննարկումներ։ 

Ֆակուլտետի գործունեությունը հետազոտական գործունեության միջազգայնացման 
ուղղությամբ: 

ԱՊՀ երկրներում գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում հրապարակումների թիվ 

 Ամսագիրը (երկիրը) 
Վարկանիշ
ը 

Հրապարակումների թիվ 

1 
ԱՊՀ-ի գիտական տեղեկագիր։ 
Բնական գիտություններ 

- 2 

2    

Օտարերկրյա միջազգային գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում հրապարակումների 
ցանկը 

 Ամսագիրը (երկիրը) 
Վարկանիշ
ը 

Հրապարակումների թիվ 

1 J. of Solid State Chemistry, USA Scopus 1 

https://aspu.am/hy/content/qnnarkvecin_matematikakan_krtutyan_himnakhndirnery/#%20sthash.RAUMzpFd.fknfaS6C.dpbs
https://aspu.am/hy/content/qnnarkvecin_matematikakan_krtutyan_himnakhndirnery/#%20sthash.RAUMzpFd.fknfaS6C.dpbs
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2 
Advanced Problem in Mechanics II,  
Switzerland 

Scopus 3 

3 
Journal of Materials 
Science and Engineering, USA 

Scopus 1 

ՀՀ-ում գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում հրապարակումների ցանկը 

 Ամսագիրը  
Վարկանիշ
ը 

Հրապարակումների թիվ 

1 Armenian Journal of Physics 
ԲՈԿ-ի 
ցանկ 

1 

2 Известия НАН РА. Физика Scopus 2 

3 
ՀԱՊՀ, Լրաբեր, գիտական 
հոդվածների ժողովածու 

ԲՈԿ-ի 
ցանկ 

1 

4 Scientific News. ASPU - 1 

5 Մաթեմատիկան դպրոցում - 2 

6 Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր 
ԲՈԿ-ի 
ցանկ 

1 

7 
Ճգնաժամային կառավարում և 
տեխնոլոգիաներ: Գիտական 
հանդես 

ԲՈԿ-ի 
ցանկ 

1 

8 ՀՊՄՀ տեղեկագիր 
ԲՈԿ-ի 
ցանկ 

2 

9 
Հայ-ռուսական Համալսարանի 
Գիտական տեղեկագիր 

ԲՈԿ-ի 
ցանկ 

1 

10 
ՀԱՊՀ Բանբեր. Էլեկտրատեխնիկա, 
Էներգետիկա 

ԲՈԿ-ի 
ցանկ 

1 

11 Հայաստանի ԳԱԱ զեկույցներ 
ԲՈԿ-ի 
ցանկ 

1 

Վերլուծել ֆակուլտետի հետազոտական գործունեության միջազգայնացման  
աշխատանքները հաշվետու տարում:  
 

Ֆակուլտետում գործող գիտության կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող «Քվանտային 

էլեկտրոնիկայի և ինտեգրալային օպտիկայի նոր նյութերի լաբորատորիան» հաշվետու 

տարում շարունակել է իրականացնել գիտական ծրագրեր՝ համագործակցելով 

Ֆրանսիայի Լորանի, Իտալիայի Պադովայի, ինչպես նաև ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական 

հետազոտությունների ինստիտուտի հետ։ Հրատարակվել են համատեղ գիտական 

հոդվածներ բարձր վարկանիշ ունեցող գիտական ամսագրերում։ Անց է կացվել «Laser-

2022» միջազգային գիտաժողովը (Աշտարակ, 2022), որտեղ զեկույցով հանդես են եկել 

նաև ֆիզիկա մասնագիտության մագիստրանտները։ 

Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը շարունակաբար 

համագործակցում է Մեծ Բրիտանիայի Կիլիի համալսարանի, ՌԴ-ն Ստեկլովի անվան 

Մաթեմատիկայի ինստիտուտի, Մ․ Տանկի անվան Բելոռուսի պետական 
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մանկավարժական համալսարանի հետ։ Անհատական զուգահեռ գիտական կապեր են 

հաստատված ՌԴ-ն Պենզայի և Սոլիկամսկի պետական մանկավարժական 

համալսարանների, Ուկրանիայի Սումիի պետական և Չերկաս ազգային 

համալսարանների Հետ։ Կազմակերպվել են համատեղ միջազգային գիտաժողովներ՝ 

նվիրված մաթեմատիկական կրթության արդի հարցերին («Մաթեմատիկական 

կրթություն» 10-րդ միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2022թ; «Ժամանակակից 

մաթեմատիկա եվ նորարարական մոտեցումներն ուսուցման մեթոդիկայում» միջազգային 

գիտաժողով, Երևան, 2022թ), հրատարակվել են համատեղ գիտական հոդվածներ։ 

Ամբիոնի աշխատակիցներ Հ. Միքայելյանը, Ա. Ենոքյանը և Ա. Մկրտչյանը մասնակցել են 

Բելառուսում կազմակերպված համատեղ միջազգային գիտաժողովներին, իսկ Լ.Գ. 

Ղուլղազարյանը, Գ.Ռ. Ղուլղազարյանը և Լ.Գ. Արաբաջյանը՝ Մոսկվայում և Սանկտ 

Պետերբուրգում անցկացված միջազգային գիտաժողովներին: 

Ինֆորմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը գիտահետազոտական 

կապեր է հաստատել Բաթումիի Շ. Ռուստավելու անվան Պետական և Վրացական 

տեխնիկական համալսարանների, ինչպես նաև Գերմանիայի արհեստական 

բանականության հետազոտական կենտրոնի հետ։  

Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնի համատեղ գիտահետազոտական աշխատանքներն 

Կիևի Ի․ Սիկորսկու անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտի և Գերկարծր նյութերի 

ինստիտուտի հետ հայտնի պատճառներով ընդհատվել են: 

Հարկ է նշել, որ արտերկրների գործընկերների հետ շարունակական 

համագործակցությունը նպաստում է ոչ միայն ֆակուլտետի ներուժի դինամիկ 

զարգացմանը՝ հնարավոր է դարձնելով համատեղ գիտահետազոտական 

աշխատանքների պլանավորումն ու իրականացումը, այլ նաև ուղիներ է հարթում 

համալսարանի գիտական և գիտամեթոդական գործունեության գործընթացներում նրանց 

ներգրավման համար։ Այսպես, Ֆլորենցիայի օպտիկակայի ազգային ինստիտուտի և 

կիրառական ֆիզիկայի ինստիտուտի չորս հետազոտողներ ներգրավվել են «ՀՊՄՀ 

գիտական տեղեկագիր» ամսագրի խմբագրական կազմում։ 

Ֆակուլտետի աշխատանքները  հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի 
փոխկապակցման ուղղությամբ: 

Հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի 
փոխկապակցվածության վերլուծություն:  Հետազոտական գործունեությունը և 
ուսումնական գործընթացի փոխկապակցումն արտահայտող հիմքեր (գիտական 
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աշխատանքներ ուսանողների մասնակցությամբ, հետազոտությունների շնորհիվ 
վերանայված ծրագրեր, այլ աշխատանքներ):  
 

Ինչպես Ֆակուլտետում, այնպես էլ համագործակցության շրջանակներում իրականացվող 

գիտահետազոտական աշխատանքներին մասնակցություն ունեն մագիստրատուրայի 

ուսանողները։ Այսպես, ֆիզիկա մասնագիտության մագիստրատուրայի ուսանողուհիներ 

Մ. Մարգարյանը, Վ. Մկրտչյանը, Ֆ. Ոսկանյանը, Ս. Գալստյանը ընդգրկված են տարբեր 

դրամաշնորհային ծրագրերում (Հայ-Իտալական համագործակցության (scs.am/files/cank-

GK-IAX-2019.pdf), Բյուրականի աստղադիտարանում կատարվող թեմատիկ 

ֆինանսավորման (www.bao.am/activities/projects/21AG-1C053/) ծրագրերում, ԵՖԻ 

գիտական խմբի կազմում)։ Նրանք մասնակցել են միջազգային «Laser-2022» 

գիտաժողովին (ipr.sci.am/lp/archive/LP_ 2022_abstracts.pdf), Դուբնայում անցկացված 

աշխատանքաժողովին (indico.jinr.ru/event/3084/)։  

Մաթեմատիկա մասնագիտության ուսանողները մասնակցել են «Մաթեմատիկական 

կրթություն» միջազգային գիտաժողովին (aspu.am/hy/content/qnnarkvecin_matematikakan_ 

krtutyan_himnakhndirnery/#sthash.RAUMzpFd.ak5vG4P7.dpbs), «Բարձրագույն 

մանկավարժական կրթության հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները» 

միջազգային գիտաժողովի մասնաճյուղի աշխատանքին։  

Ուսանողներից ոմանք արդեն ունեն համահեղինակությամբ տպագրված գիտական 

հոդվածներ, ինչպես գիտաժողովների նյութերի ժողովածուներում, այնպես էլ գիտական 

ամսագրեում։ Այս առումով նվազ ակտիվ են Ինֆորմատիկա և Տեխնոլոգիա և 

ձեռնարկչություն մասնագիտության մագիստրանտները։ 

Մագիստրանտների թեզերի և ավարտական աշխատանքների թեմաների, ընտրովի 

առարկաների  ընտրությունը մեծամասամբ շաղկապվել է ամբիոնում իրականացվող 

գիտական, գիտամեթոդական հետազոտական աշխատանքների հետ, ինչն ապահովում է 

ընտրված թեմաների արդիականությունը, մեծացնում ուսանողների հետաքրքրությունը և 

նվազեցնում գրագողության ռիսկերը։ 

 

VII. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ  

 

Վերլուծել առկա մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի իրականացման համար 
անհրաժեշտ ուսումնական միջավայրի՝ լսարանների, լաբորատորիաների, ուսումնական 
կաբինետների, արվեստանոցների, արհեստանոցների արդյունավետությունը՝ նշելով 
շահակիցների բավարարվածության աստիճանը: 

http://aspu.am/hy/content/hpmh-um_meknarkec_mijazgayin_gitazhoghov/#sthash.WOuwrXGW.7YReGGxu.dpbs
http://aspu.am/hy/content/hpmh-um_meknarkec_mijazgayin_gitazhoghov/#sthash.WOuwrXGW.7YReGGxu.dpbs
http://aspu.am/hy/content/hpmh-um_meknarkec_mijazgayin_gitazhoghov/#sthash.WOuwrXGW.7YReGGxu.dpbs
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2022 թ. ֆակուլտետի կազմում գործել են 10 ուսումնական լաբորատորիա (այդ թվում՝ 

ռոբոտոտեխնիկայի լաբորատորիա), 8 համակարգչային լսարան, աստղագիտության 

ուսումնական կաբինետ և աստղադիտարան, համակարգչային լսարան-պորտալ և 2 

արհեստանոց։ Ֆակուլտետի տրամադրության տակ գտնվում են 13 լսարաններ, 

որոնցից չորսում տեղադրված են համակարգիչներ պրոյեկտորներ կամ համացանցին 

միացված լայնէկրան հեռուստացույցներ։ Վերջիններս տեղադրված են նաև 7 

լաբորատորիաներում և լսարան-պորտալում։ Լսարան-պորտալում հավաքված է և 

ուսանողների օգտագործմանն է հանձնած մեծաթիվ մասնագիտական գրականություն։ 

Բացի այդ, ֆակուլտետում գործում է ազատ օգտագործման էլեկտրոնային գրադարան, 

որը պարունակում է ավելի քան 10000 անուն մասնագիտական գրականություն։ 

 Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի իրականացման համար ուսումնական 

լաբորատորիաների հագեցվածությունը լափորատոր սարքերով և համակարգչային 

տեխնիկայով՝ կրթական ծրագրերն իրականացնելու համար բավարար է։ Սակայն, 

հաշվի առնելով տեխնիկական միջոցների զարգացման տեմպերը, անհրաժեշտ է 

համակարգիչների բազան պարբերաբար լրացնել, ուսումնական արհեստանոցների 

լաբորատոր սարքավորումները և տեխնիկական միջոցների արդիականացնել։ 

 

VIII. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 

Հաշվետու տարում ֆակուլտետի  հաշվետվողականության  գործընթացների 
թափանցիկությունը և հասանելիությունը հասարակությանը, հասարակության հետ կապերի 
ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի  մեխանիզմներ:  

Ֆակուլտետում հաշվետվողականության գործընթացների թափանցիկության ու 

հասարակությանը հասանալիության ապահովման նպատակով իրականացվել են 

հետևյալ միջոցառումները. 

1. ֆակուլտետի խորհրդի նիստերում՝ խորհրդի տարեկան աշխատանքային պլանի 

համաձայն լսվել են ամբիոնների հաշվետվությունները կատարած աշխատանքի 

վերաբերյալ, յուրաքանչյուր մասնագիտության պրակտիկաների 

պատասխանատուների և ուսուցման որակի ամբիոնների ու ֆակուլտետի 

պատասխանուտենի  հաշվետվությունները,  ներկայացվել են ուսանողների շարժը և 

կրթական գործընթացների հետ կապված այլ հարցեր։   

2. Classroom-ում գործում է ֆակուլտետի տեղեկատվության հարթակը, որտեղ 
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տեղադրվել են ուսումնական և կազմակերպական հարցերի հետ առնչվող 

հայտարարություններ (https://classroom.google.com/c/NDU1MDAwODE2MFpa)։  

3. Facebook-ում շարունակում են գործել «Ի՞նչ մասնագիտություն ընտրել» 

(https://www.facebook.com/groups/980571215322299), «Հեռավար 

ֆիզիկամաթեմատիկական անվճար դպրոց» 

(www.facebook.com/profile.php?id=100057433060478), «մաթեմատիկական 

կրթություն» (https://www.facebook.com/groups/485220014979605) և 

«Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն» 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100014223007248) ֆեյսբուկյան խմբերը, 

ֆակուլտետի ֆեյսբուկյան էջը (https://www.facebook.com/aspufizmath), որոնց 

անդամակցում են մեծաթիվ (շուրջ 18000) շահառուներ, այդ թվում՝ ուսուցիչներ, 

դասախոսներ, աշակերտներ։ 

4. ՀՊՄՀ-ի լրատվական կենտրոնի կողմից նկարահանվել և տեղադրվել են Youtube-ում 

«Հաջողության բանաձեվ» տեսահոլովակներ՝ նվիրված ֆակուլտետի 

մասնագիտությունների  խնդիրների լուսաբանմանը։ 

 

IX. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ 

 

Ֆակուլտետի  համագործակցությունը  տեղական և միջազգային հաստատությունների և 

կառույցների հետ հաշվետու տարում: 

Ներկայացնել արտաքին կապերի և միջազգայնացման գործընթացներում  ֆակուլտետի 
միջոցառումները և  հիմնական ձեռքբերումները: Վերլուծել  համագործակցության 
արդյունավետությունը:  

2022 թ. միջազգայնացման գործընթացների շրջանակներում իրականացվել են 

հետևյալ միջոցառումները ըստ ամբիոնների. 

  Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը շարունակել է 

արդյունավետ համագործակցությունը Ֆրանսիայի Լորենի, Իտալիայի Պադովայի, 

Ամերիկայի Միացյալ նահանգների Բոզեմանի և Սան Անտոնիոյի համալսարանների, 

Ֆլորենցիայի Օպտիկայի Ազգային Ինստիտուտի և Կիրառական Ֆիզիկայի 

Ինստիտուտի հետ։ Համագործակցության արդյունքում մշակվել և իրականացվել են 

համատեղ գիտական ծրագրեր, հրատարակվել համատեղ գիտական հոդվածներ։ 

Աշխատանքներին մասնակից են եղել նաև ֆիզիկա մասնագիտության 2-րդ կուրսի 
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ուսանողները. Ս. Գասպարյանն կրկնակի այցելություն է կատարել Դուբնայի 

միջուկային ֆիզիկայի ինստիտուտ միջազգային գիտաժողովին և աշխատաժողովին 

մասնակցելու նպատակով։ Մ. Մարգարյանը ընդգրկված է գիտական խմբի կազմում, 

որը հայտ է ներկայացրել Հայ-Իտալական գիտատեխնիկական 

համագործակցության շրջանակներում հայտարարված դրամաշնորհային ծրագրի 

մրցույթին մասնակցելու համար։ 

      Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը գիտական 

հետազոտությունների ոլորտում համագործակցում է Կիլի համալսարանի (Մեծ 

Բրիտանիա), Ստեկլովի անվան Մաթեմատիկական ինստիտուտի (Ռուսաստան), 

Սոլիկամսկի պետական մանկավարժական ինստիտուտի (Ռուսաստան), Մ. Տանկի 

անվան պետական մանկավարժական համալսարան (Բելոռուսիա) հետ: Ամբիոնի 

ասպիրանտ Սաբինա Գասպարյանը 2022 թ. այցելել է Կիլիի համալսարան 

մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի հիմնախնդիրների ուսումնասիրման 

նվիրված ասպիրանտական հետազոտական աշխատանք կատարելու նպատակաով։ 

Լ. Ղուլղազարյանը և ամբիոնի ասիստենտ Գ. Ասատրյանը Էռազմուս+ ծրագրի 

շրջանակներում (դասախոսների փոխանակման ծրագիր) այցելել են Կիլիի 

համալսարան։ Այցելության ընթացքում կայացել են մասնագիտական 

քննարկումներ՝ կապված մաթեմատիկական առարկաների՝ մաթանալիզի, 

հանրահաշվի, երկրաչափության դասավանդման արդի մեթոդիկաների, 

մաթեմատիկա մասնագիտության ուսումնական և առարկայական ծրագրելի հետ։ 

Արդյունքում վերանայվել են մաթեմատիկա մասնագիտության ուսումնական 

ծրագիրը, որը՝ ընթացիկ տարում ֆակուլտետի մեթոդական հանձնախմբի 

քննարկումից հետո կներկայացվի ֆակուլտետի խորհրդին։  

2022 թ ամբիոնի դասախոս Ա. Ենոքյանը դրամաշնորհային ծրագրով մեկնել է 

Ավստրիա Կլագենֆուրտի համալսարանի «Մաթեմատիկիայի դիդակտիկայի 

ինստիտուտ» հետազոտություններ կատարելու նպատակով։ 

Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնը համագործակցում Կիևի «Ի. Սիկորսկու 

անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտի» և «Վ. Բակուլի անվան գերկարծր 

նյութերի ինստիտուտի» հետ։ Ամբիոնիչ վարիչ Ա. Սահրադյանը հանդիսանում է 

Կիևի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի «Приборостроение» և «Ukrainian Journal of 
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Mechanical Engineering and Materials Science» ամսագրերի խմբագրական 

խորհրդի անդամ։ 

Վերլուծել հաշվետու տարում ֆակուլտետի արտաքին կապերին և միջազգայնացմանը 
նպաստող աշխատանքները, ֆակուլտետի տարեկան գործողությունների ծրագիրը, դրանց  
արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումները /կատարել համառոտ մեջբերումներ 
համապատասխան հիմքերից/:  

Ֆակուլտետի արտաքին կապերի զարգացման և միջազգայնացման գործընթացին 

նպաստող իրականացված աշխատանքներն են.  

Ֆակուլտետի բազամյա սերտ համագործակցությունը ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական 

հետազոտությունների ինստիտուտի (ՖՀԻ), Բյուրականի աստղադիտարանի և 

Ալեխանյանի անվան ֆիզիկայի ինստիտուտի հետ։ Ֆիզիկայի և նրա 

դասավանդման ամբիոնի աշխատակիցները և ֆիզիկա մասնագիտությամբ 

մագիստրանտ Մ. Մարգարյանը մասնակցել են ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական 

հետազոտությունների ինստիտուտում (ՖՀԻ) անցկացված «Լազեր – 2022» 

միջազգային գիտաժողովին (ipr.sci.am/lp/archive/LP_2022_abstracts.pdf)։ Ակտիվ 

գիտահետազոտական աշխատանքներ են վարում մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի 

ուսանողուհիները՝ Վ. Մկրտչյանը ընդգրկված է Բյուրականի աստղադիտարանի 

գիտական խմբի կազմում (www.bao.am/activities/projects/21AG-1C053/), Մ. 

Մարգարյանը ընդգրկված է ՖՀԻ-ի գիտական խմբի կազմում, որը Ֆլորենցիայի 

օպտիկայի ազգային ինստիտուտի հետ համատեղ զբաղվում է լազերային 

կերամիկական նյութերի սպեկտրադիտական հատկությունների ուսումնասիրմամբ 

(scs.am/files/cank-SC-CNR-2023.pdf), Ստելլա Գասպարյանն ակտիվ գիտական 

գործունեություն է ծավալել՝ ընդգրկվելով Ալեխանյանի անվան ֆիզիկայի 

ինստիտուտի նանոտեխնոլոգիաների լաբորատորիայի կազմի մեջ, որի 

ուղղորդմամբ մասնակցել և զեկույցով հանդես է եկել Դուբնայի միջուկային 

ֆիզիկայի ինստիտուտում կազմակերպած միջազգային գիտաժողովում 

(indico.jinr.ru/event/3084/)։   

   Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնը սերտորեն համագործակցում է ՀՀ ԳԱԱ 

Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտի (ՖԿՃԻ) «Նյութագիտության» 

լաբորատորիայի հետ, ՀԱՃՀ-ի «Մետալուրգիայի և նյութագիտության» գիտական 

լաբորատորիայի, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների Նաիրի կոնսորցիումի հետ 
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հետ, ինչը նպաստում է արտաքին կապերի հաստատմանը և զարգացմանը։  

   Ինֆորմատտիկայի և նրա դասավանդման ամբիոնը սերտորեն համագործակցում 

է ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտի հետ, որի 

շրջանակներում արդեն 5 տարի ամբիոնը Հայաստանի ակադեմիական 

գիտահետազոտական կոմպյուտերային ցանցի լիիրավ անդամ է, ամբիոնում 

գործում է անվճար Eduroam անլար միջազգային համացանցային կապը, որին 

միացված է աշխարհի շուրջ 100 երկրի խոշորագույն գիտահետազոտական և 

կրթական հաստատություններ։ Հայ-Հնդկական ՏՀՏ գերազանցության կենտրոնի 

համագործակցության շրջանակներում ամբիոնի դոցենտ Կ․ Պետրոսյանը 

մասնագիտական դասընթացներ է վարել (https://www.armindia.am/arm/home/)։ 

Ամբիոնը համագործակցում է նաև Microsoft ընկերության Հայաստանյան 

ներկայացչության հետ, որի շրջանակներում ամբիոնի դասախոս Վ. Խառատյանը 

վարել է մասնագիտական դասընթացներ։  

Այսպիսով, հաշվետու տարում հանրապետական կրթական և գիտական 

հաստատությունների, ինչպես նաև ՀՀ-ու գործող արտասահմանյան գիտական 

մասնաճյուղերի հետ իրականացված համատեղ աշխատանքները հնարավորություն 

կնձեռեն ընդրայնել ֆակուլտետի արտաքին կապերը։ 

 

X. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

 

Ներկայացնել և վերլուծել ֆակուլտետի որակի ապահովման ներքին համակարգի 
արդյունավետությունը: 

Ֆակուլտետում գործող ուսուցման որակի մշտադիտարկման հանձնախումբ, որի մեջ 

ներգրաված են ուսուցման որակի ամբիոնների և ֆակուլտետի 

պատասխանատուները, իրականացրել է հետևյալ միջոցառումները. 

• ըստ հաստատված ժամանակացույցի հրավիրվել են նիստեր, որտեղ քննարկվել 

են ուսուցման որակի հետ առնչվող հարցեր՝ առցանց դասավանդման մեթոդների 

կիրառման աստիճանը, դասավանդման ընթացքում ծրագրային միջոցների 

օգտագործման ինտենսիվությունը, ուսանողների և դասախոսների 

ներգրավվածության աստիճանը Google classroom հարթակում և այլն։ 

• Ֆակուլտետում շրջանառության մեջ է դրված մագիստրոսների 

աշխատանքային պլանը, որտեղ կիսամյակի կտրվածքով պլանավորվում են 
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յուրաքանչյուր մագիստրանտի հետազոտական և ուսումնական աշխատանքի 

փուլերը, նշվում են կատարման ու հաշվետվության ժամկետները։ 

• Յուրաքանչյուր մագիստրանտ կիսամյակի ավարտին ատեստավորվում է 

համապատասխան ամբիոնի նիստում, ինչը վավերացվում է ֆակուլտետի խորհրդի 

հաստատմամբ։ Ատեստավորում չանցած մագիստրանտը ներկայացվում է հեռացման։ 

Սա նպաստում է դրական վերջնարդյունքների ստացմանը և, փաստորեն, արգելակում 

հանպատրաստի թեզերի պաշտպանությունը, փոքրացնում է գրագողության ռիսկերը։ 

• Ֆակուլտետում մշակվել և կիրառվում է մագիստրոսական թեզերի և ամփոփիչ 

ավարտական աշխատանքների գրախոսման ձևաչափ, ինչը ապահովում է 

գրախոսությունների պատշաճ մակարդակը։ 

Ներկայացնել որակի ներքին ապահովման գործընթացներում ներքին և արտաքին 
շահակիցների ներգրավվածության աստիճանը:  

Ուսուցման որակի ներքին ապահովման գործընթացներում ներգրաված են. 

• Ֆակուլտետի ուսանողական խորհուրդը, որը համապատասխան 

հարցադրումներ է անում ֆակուլտետի խորհրդի և դեկանիտի նիստերում, 

• Խորհրդի անդամներից երկու ուսանող ներգրաված է մեթոդական հանձնախմբի 

կազմում, 

• Ֆակուլտետի դեկանը և որակի պատասխանատուն պարբերաբար հանդիպում 

են կուրսերի ներկայացուցիչների (այդ թվում՝ ավագների) հետ, որտեղ ի թիվս 

ընթացիկ հարցերի քննարկվում են ուսուցման որակի հետ կապված խնդիրներ, 

• ուսման որակի հետ կապված խնդիրները (որոնք ի հայտ են եկել 

դասալսումների քննարկումների կամ ուսանողների հարցադրումների առդյունքում) 

քննարկվել են ամբիոնների նիստերում և ֆակուլտետի խորհրդում։ 

• ուսման որակի հարցերը քննարկվել են դպրոցների տնօրենների և 

ուսուցչակազմի հետ ուսանողների հավաքագրման շրջանակներում կազմակերպված 

հանդիպումներում, ինչպես նաև մանկավարժական պրակտիկան կազմակերպող 

դտրոցների ուսուցիչների հետ։       
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Ֆակուլտետի ինքնագնահատում (SWOT) վերլուծություն) 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

·Գիտամանկավարժական 

դասախոսական ներուժի առկայությունը, 

· Դասավանդման գործընթացում արդի 

տեխնիկական միջոցների կիրառումը, 

· Անհրաժեշտ ուսումնական 

սարգավորումներով հագեցված 

ուսումնական լաբորատորիաների 

առկայությունը, 

· Գիտական լաբորատորիայի 

առկայությունը, 

· Ակտիվ համագործակծությունը այլ (այդ 

թվում արտասահմանյան) գիտական և 

կրթական հաստատությունների հետ, 

· Գիտական հոդվածների հրատարակում 

բարձր վարկանիշ ունեցող ամսագրերում 

· Բակալավրիատի մասնագիտական 

ծրագրերի ցածր գրավչություն, 

· Հետազոտական աշխատանքներում 

ընդգրկված  ուսանողների նվազ 

թվաքանակը, 

· Մասնագիտական իրազեկման 

աշխատանքների ցածր 

արդյունավետություն, 

·   Փորձարարական եղանակներով ուսուցման 

որակի ստուգման բացակայություն 

·  Բակալավրիատի ուսանողների՝ հատկապես 

ֆիզիկա և տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն 

մասնագիտությունների թվաքանակի  

սակավություն, 

·   Մագիստրատուրայի  դիմորդների հոսքի 

նվազում 

·   Դասախոսական կազմի 

սերնդափոխության ցածր տեմպերը: 
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Հնարավորություններ Վտանգներ 

·  Դրամաշնորհների մրցույտներին 

ավելի ակտիվ մասնակցություն 

·  Դասախոսների և ուսանողների 

փոխանակման ծրագրերին ավելի 

ինտենսիվ մասնակցություն, 

·  Դպրոցների հետ 

համագործակցության 

բովանդակության խորացում 

·   Բնագիտամաթեմատիկական 

առարկաների հանդեպ հասարակական 

պահանջարկի նվազում, 

·   Դասախոսական աշխատանքի հանդեպ 

երիտասարդ մասնագետների 

մոտիվացիայի նվազումը 

  

 

Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 

 

1. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ  

 

Հաշվետու տարում ամբիոնի  ուսումնական աշխատանքների ծրագրված ծավալը, կատարված 

ուսումնական աշխատանքի ծավալը: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ամբիոնի ուսումանական աշխատանքների ծավալը կազմում է 

12652 ժամ, որը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 162 ժամով, և կատարվել է ամբողջությամբ: 

Հաշվետու տարում ամբիոնի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի ուսումնառության 

ակնկալվող արդյունքներին համապատասխան դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների 

ընտրության մոտեցումներն ու քաղաքականությունը, որքանով է այն նպաստել  

ուսանողակենտրոն ուսուցմանը: 

Ամբիոնի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի ուսումնառության ակնկալվող 

արդյունքներին համապատասխան դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների ընտրության 

մոտեցումներն ու քաղաքականությունը պարբերաբար քննարկվել են ամբիոնի նիստերում, 

իրականացվել են աշխատանքային քննարկումներ դասախոսների և ուսանողների շրջաններում, 

ինչպես նաև կազմակերպվել են գիտաժողովներ, որտեղ զեկուցել են նաև Մաթեմատիկա 

մասնագիտության ուսանողները: 

Հաշվետու տարում ամբիոնում  կիրառված ուսանողների գնահատման համակարգը, գնահատման 

բաղադրիչների ձևավորման մոտեցումները, ուսումնառության արդյունքներից հետ կապը և  

ակադեմիական ազնվության ապահովմանն ուղղված աշխատանքները: 

Ամբիոնը կիրառում է ուսանողների գնահատման այն համակարգը, որը ընդունել և հաստատել է 
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համալսարանի գիտական խորհուրդը, իսկ գնահատման բաղադրիչները ընտրելիս առաջնորդվել է 

ուսումնական գործընթացների հարցերով պրոռեկտորի տրամադրած շրջաբերականներով և 

ֆակուլտետային խորհրդի ընդունած որոշումները: Ամբիոնի կողմից մշակվել են գնահատման 

բաղադրիչները և չափանիշները ռեֆերատների, PP ներկայացումների, գրավոր աշխատանքների, 

ընթացիկ աշխատանքների, հանրագումարային ամփոփիչ ստուգումների համար․ 

 

 

ՌԵՖԵՐԱՏԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ ԵՎ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

 Ռեֆերատի կատարումը ենթադրում է ուսանողի կողմից ներքոհիշյալ 3 բաղադրիչների 

կատարում՝ 100%=20%+40%+40%. 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ 1. Ռեֆերատի ձևավորման համապատասխանությունը դասախոսի կողմից 

ներկայացված չափանիշներին և 

(20%)            պահանջներին: 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ 2.   Ռեֆերատի բովանդակության համապատասխանությունը դասախոսի կողմից 

ներկայացված չափանիշներին և 

(40%)            պահանջներին: 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ 3.   Ուսանողի կողմից ռեֆերատի բովանդակությանը տիրապետման և  ներկայացման 

մակարդակը: 

(40%)             

 Վերոնշյալ բաղադրիչների ամբողջական և արդյունավետ կատարման համար ուսանողը 

գնահատվում է առավելագույնը 100 միավոր հետևյալ չափանիշներով: 

ՌԵՖԵՐԱՏԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

  

ԲԱՂԱԴՐԻՉ ՉԱՓԱՆԻՇԵՐ 

1-ԻՆ 16-20 միավոր 11-15 միավոր 6-10 միավոր 0-5 միավոր 
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Ռեֆերատի 

ձևավորման 

համապատասխ

անությունը 

դասախոսի 

կողմից 

ներկայացված 

չափանիշներին 

և 

պահանջներին: 

  

  

  

Առավելագույնը՝ 

  

20 միավոր 

  

Ռեֆերատն 

ամբողջությամբ 

ճիշտ է 

ձևավորված. 

ընդհանուր 

կառուցվածքը,  

տիտղոսաթերթը, 

լուսանցքները, 

տառաչափը, 

տողերի միջև 

հեռավորությունը, 

տառատեսակը, 

համապատասխա

նում են 

դասախոսի 

կողմից 

ներկայացված 

պահանջներին։ 

Բանաձևերը, 

աղյուսակները, 

դիագրամները, 

գրաֆիկները, 

գծագրերը 

ձևավորված են 

հստակ և 

պատկերավոր։ 

Ճիշտ են 

կատարված 

հղումները, 

պահանջվող 

ձևաչափով են 

ներկայացված 

գրական 

աղբյուրները։ 

Ռեֆերատը գրեթե 

ամբողջությամբ 

ճիշտ է 

ձևավորված. 

կառուցվածքը,  

լուսանցքները, 

տառաչափը, 

տողերի միջև 

հեռավորությունը, 

տառատեսակը ոչ 

ամբողջությամբ 

են 

համապատասխա

նում  դասախոսի 

կողմից 

ներկայացված 

պահանջներին, 

կան որոշ 

անհամապատաս

խանություններ 

բանաձևերի, 

աղյուսակների, 

դիագրամների, 

գրաֆիկների, 

գծագրերի 

ձևավորումների 

մեջ։ Գրական 

աղբյուրները և 

հղումները 

ներկայացված են 

որոշ սխալներով։ 

Ռեֆերատը  

ձևավորված է 

բազմաթիվ 

սխալներով. 

կառուցվածքը,  

լուսանցքները, 

տառաչափը, 

տողերի միջև 

հեռավորությունը

, տառատեսակը 

հիմնականում 

չեն 

համապատասխա

նում  դասախոսի 

կողմից 

ներկայացված 

պահանջներին, 

կան բավականին 

շատ 

անհամապատաս

խանու-թյուններ 

բանաձևերի, 

աղյուսակների, 

դիագրամների, 

գրաֆիկների, 

գծագրերի 

ձևավորումների 

մեջ։ Գրական 

աղբյուրները և 

հղումները 

ներկայացված են 

սխալներով։ 

Ռեֆերատը  

ամբողջությամբ 

սխալ է 

ձևավորված. 

կառուցվածքը,  

լուսանցքները, 

տառաչափը, 

տողերի միջև 

հեռավորությունը

, տառատեսակը 

չեն 

համապատասխա

նում  դասախոսի 

կողմից 

ներկայացված 

պահանջներին, 

անհրաժեշտ 

բանաձևերի, 

աղյուսակների, 

դիագրամների, 

գրաֆիկների, 

գծագրերի 

ձևավորումները 

անհստակ են և 

անկանոն։  

Գրական 

աղբյուրները և 

հղումները 

բացակայում են 

կամ 

ներկայացված են 

էական 

սխալներով։ 

  

2-ՐԴ 30-40 միավոր 15-29 միավոր 6-14 միավոր 0-5 միավոր 
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Ռեֆերատի 

բովանդակությա

ն 

համապատասխ

անությունը 

դասախոսի 

կողմից 

ներկայացված 

չափանիշներին 

և 

պահանջներին: 

  

  

  

Առավելագույնը՝ 

  

40 միավոր 

  

Ռեֆերատի 

բովանդակություն

ը 

համապատասխա

նում է թեմային: 

Բովանդակություն

ն ամբողջությամբ 

համապատասխա

նում է 

ներկայացվող 

պահանջներին: 

Ներածությունը 

բովանդակում է 

թեմայի 

վերաբերյալ 

ժամանակակից 

մոտեցումները, 

խնդրո առարկայի 

մշակման 

բազային 

տվյալների 

հիմնավորումը, 

արդիականություն

ը: Ճիշտ են 

ձևակերպված 

նպատակը, 

խնդիրները, 

մեթոդները, որոնք 

կազմում են 

տրամաբանական 

ամբողջություն: 

Հիմնական մասն 

ընդգրկում է 

կատարված 

աշխատանքի 

բովանդակություն

ը, հիմնական 

արդյունքները 

ամփոփիչ 

տվյալները, 

առաջադրված 

խնդիրների 

լուծման 

մեթոդները, 

Ռեֆերատի 

բովանդակություն

ը հիմնականում 

համապատասխա

նում է թեմային: 

Բովանդակություն

ը հիմնականում 

համապատասխա

նում է 

ներկայացվող 

պահանջներին: 

Ներածությունը 

հիմնականում 

բովանդակում է 

թեմայի 

վերաբերյալ 

ժամանակակից 

մոտեցումները, 

խնդրո առարկայի 

մշակման 

բազային 

տվյալների 

հիմնավորումը, 

արդիականություն

ը: Թեև կան որոշ 

սխալներ, սակայն 

հիմնականում 

ճիշտ են 

ձևակերպված 

նպատակը, 

խնդիրները, 

մեթոդները, չի 

ապահովված 

տրամաբանական 

ամբողջությունը: 

Հիմնական մասն 

ընդգրկում է 

կատարված 

աշխատանքի 

բովանդակություն

ը, առաջադրված 

խնդիրների 

լուծման 

մեթոդները, 

Ռեֆերատի 

բովանդակությու

նը մասամբ է 

համապատասխա

նում թեմային: 

Բովանդակությու

նը հիմնականում 

չի 

համապատասխա

նում  

ներկայացվող 

պահանջներին: 

Ներածությունը 

հիմնականում չի 

բովանդակում 

թեմայի 

վերաբերյալ 

ժամանակակից 

մոտեցումները, 

խնդրո 

առարկայի 

մշակման 

բազային 

տվյալների 

հիմնավորումը, 

արդիականությու

նը: Հիմնականում 

սխալ  են 

ձևակերպված 

նպատակը, 

խնդիրները, 

մեթոդները, 

տրամաբանական 

ամբողջությունը 

խախտված է: 

Հիմնական մասը 

գրեթե չի 

պարունակում 

կատարված 

աշխատանքի 

բովանդակությու

նը, առաջադրված 

խնդիրների 

լուծման 

Ռեֆերատի 

բովանդակությու

նն 

ամբողջությամբ  

չի 

համապատասխա

նում  

ներկայացվող 

պահանջներին: 

Ներածությունը չի 

բովանդակում 

թեմայի 

վերաբերյալ 

ժամանակակից 

մոտեցումները, 

արդիականությու

նը: 

Ամբողջությամբ 

սխալ  են 

ձևակերպված 

նպատակը, 

խնդիրները, 

մեթոդները, 

բացակայում է 

տրամաբանական 

ամբողջությունը: 

Հիմնական մասը 

չի պարունակում 

կատարված 

աշխատանքի 

բովանդակությու

նը, առաջադրված 

խնդիրների 

լուծման 

մեթոդները, 

ուղիները և 

դրանց 

համեմատական 

վերլուծությունը, 

մշակված 

գործողություննե

րի սկզբունքները 

և բնութագրերը 

ներկայացված 
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ուղիները և դրանց 

համեմատական 

վերլուծությունը, 

արդյունքների 

գնահատումը և 

ընդհանրացումը: 

Եզրակացությունն 

արտացոլում է 

աշխատանքի 

ամփոփումը: 

Եզրահանգումներ

ն ու 

առաջարկությունն

երը ներկայացված 

են առանձին 

կետերով, հակիրճ, 

մատչելի, հստակ, 

ամբողջությամբ 

համապատասխա

նում են 

նպատակին և 

խնդիրներին: 

Շարադրված է 

գրագետ, ճիշտ են 

օգտագործված 

մասնագիտական 

հասկացություննե

րը: Ուսանողն 

օգտագործել է 

նոր, 

ժամանակակից 

գրականություն: 

ուղիները և դրանց 

համեմատական 

վերլուծությունը, 

արդյունքների 

գնահատումը և 

ընդհանրացումը: 

Եզրակացությունը 

հիմնականում 

արտացոլում է 

աշխատանքի 

ամփոփումը: 

Եզրահանգումներ

ն ու 

առաջարկությունն

երը ներկայացված 

են ոչ շատ հստակ,  

մի փոքր երկար ու 

խրթին են 

ձևակերպված, ոչ 

ամբողջությամբ 

են 

համապատասխա

նում նպատակին 

և խնդիրներին: 

Շարադրված է 

հիմնականում 

գրագետ, կան  

սխալ  

օգտագործված 

մասնագիտական 

հասկացություննե

ր: 

Ուսանողը 

հիմնականում 

օգտագործել է 

ժամանակակից 

գրականություն: 

մեթոդները, 

ուղիները և 

դրանց 

համեմատական 

վերլուծությունը, 

մշակված 

գործողություննե

րի սկզբունքները 

և բնութագրերը 

գրեթե 

ներկայացված 

չեն: 

Եզրակացություն

ը հիմնականում 

չի արտացոլում  

աշխատանքի 

ամփոփումը:  

Եզրահանգումներ

ն ու 

առաջարկություն

ները 

ներկայացված են 

անհստակ, երկար 

ու խրթին են 

ձևակերպված, 

գրեթե չեն  

համապատասխա

նում նպատակին 

և խնդիրներին: 

Շարադրված է ոչ 

գրագետ, կան  

բազմաթիվ սխալ  

օգտագործված 

մասնագիտական 

հասկացությունն

եր: Ուսանողն 

օգտագործել է 

հիմնականում ոչ  

ժամանակակից 

գրականություն: 

չեն: 

Եզրակացություն

ը չի արտացոլում  

աշխատանքի 

ամփոփումը: 

Եզրահանգումներ

ն ու 

առաջարկություն

ները հստակ 

առանձին 

կետերով 

ներկայացված չ 

են, ձևակերպված 

են երկար ու 

խրթին, չեն  

համապատասխա

նում նպատակին 

և խնդիրներին: 

Շարադրված է ոչ 

գրագետ, կան  

բազմաթիվ սխալ  

օգտագործված 

մասնագիտական 

հասկացությունն

եր: Ուսանողը 

անհրաժեշտ 

գրականություն 

չի օգտագործել, 

օգտվել է միայն 

էլեկտրոնային 

պատրաստի 

նյութերից՝ 

առանց 

լրամշակման և 

տեղայնացման: 

3-ՐԴ 30-40 միավոր 15-29 միավոր 1-14 միավոր 0 միավոր 
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Ռեֆերատի 

բովանդակությա

նը ւսանողի 

տիրապետման և 

ներկայացման 

մակարդակը: 

  

  

Առավելագույնը՝ 

  

40 միավոր 

  

Ուսանողն 

ամբողջությամբ 

տիրապետում է 

ռեֆերատի 

բովանդակության

ը,  կարողանում է 

գրագետ և սահուն 

ներկայացնել այն, 

մեկնաբանել 

հիմնական 

հասկացություննե

րը, կատարել 

ինքնուրույն 

վերլուծություններ

, 

համեմատությունն

եր, 

եզրահանգումներ: 

Դասախոսի 

հարցերին տալիս 

է սպառիչ և 

ամբողջական, 

գրագետ, 

տրամաբանված 

պատասխաններ: 

Ուսանողը 

հիմնականում 

տիրապետում է 

ռեֆերատի 

բովանդակության

ը,  կարողանում է 

գրագետ 

ներկայացնել այն, 

դժվարությամբ 

մեկնաբանել 

հիմնական 

հասկացություննե

րը, կատարել 

ինքնուրույն 

վերլուծություններ

, 

եզրահանգումներ: 

Դասախոսի 

հարցերին տալիս 

է ոչ սպառիչ և ոչ 

ամբողջական, 

սակայն 

հիմնականում 

տրամաբանված 

պատասխաններ: 

Ուսանողը 

մասամբ է 

տիրապետում 

ռեֆերատի 

բովանդակության

ը,  չի 

կարողանում 

գրագետ 

ներկայացնել 

այն, 

հիմնականում 

սխալ է 

մեկնաբանում 

հասկացությունն

երը, չի 

կարողանում 

ինքնուրույն 

վերլուծություննե

ր, 

եզրահանգումներ 

կատարել: 

Դասախոսի 

հարցերին չի 

կարողանում 

հստակ, 

համակարգված և 

տրամաբանված 

պատասխանել: 

Ուսանող  չի 

կարողանում 

ներկայացնել 

ռեֆերատի 

բովանդակությու

նը,   մեկնաբանել 

հիմնական 

հասկացությունն

երը: Դասախոսի 

հարցերին 

ընդհանրապես չի 

կարողանում 

պատասխանել: 

  

  

  

  

   

PP ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ ԵՎ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

 PP ներկայացման կատարումը ենթադրում է ուսանողի կողմից ներքոհիշյալ 3 բաղադրիչների 

կատարում՝ 100%=30%+30%+40%. 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ 1. PP ներկայացման ձևավորման համապատասխանությունը դասախոսի կողմից 

ներկայացված չափանիշներին և 

(30%)            պահանջներին: 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ 2.   PP ներկայացման բովանդակության համապատասխանությունը դասախոսի 

կողմից ներկայացված չափանիշներին և պահանջներին: 

(30%)              

ԲԱՂԱԴՐԻՉ 3.   Ուսանողի կողմից PP ներկայացման բովանդակությանը տիրապետման և 
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ներկայացման մակարդակը: 

(40%)             

Վերոնշյալ բաղադրիչների ամբողջական և արդյունավետ կատարման համար ուսանողը 

գնահատվում է առավելագույնը 100 միավոր հետևյալ չափանիշներով: 

PP ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ ՉԱՓԱՆԻՇԵՐ 

1-ԻՆ 

PP 

ներկայացման 

ձևավորման 

համապատասխ

անությունը 

դասախոսի 

կողմից 

ներկայացված 

չափանիշներին 

և 

պահանջներին: 

  

  

  

Առավելագույնը՝ 

  

30 միավոր 

  

25-30 միավոր 17-24 միավոր 9-16 միավոր 0-8 միավոր 

PP ներկայացումն 

ամբողջությամբ 

ճիշտ է 

ձևավորված. 

ընդհանուր 

կառուցվածքը,  

տիտղոսաթերթը, 

տառաչափը, 

տողերի միջև 

հեռավորությունը, 

տառատեսակը, 

համապատասխա

նում են 

դասախոսի 

կողմից 

ներկայացված 

պահանջներին: 

Բանաձևերը, 

աղյուսակները, 

դիագրամները, 

գրաֆիկները, 

գծագրերը 

պատկերված են 

հստակ և 

ընկալելի, 

տեքստային 

ձևակերպումները 

հակիրճ են և 

արտահայտիչ, 

պահանջվող 

ձևաչափով են 

ներկայացված 

PP ներկայացումը 

գրեթե 

ամբողջությամբ 

ճիշտ է 

ձևավորված. 

կառուցվածքը,  

տառաչափը, 

տողերի միջև 

հեռավորությունը, 

տառատեսակը ոչ 

ամբողջությամբ 

են 

համապատասխա

նում  դասախոսի 

կողմից 

ներկայացված 

պահանջներին, 

կան որոշ 

անհամապատաս

խանություններ 

բանաձևերի, 

աղյուսակների, 

դիագրամների, 

գրաֆիկների, 

գծագրերի 

ձևավորումների 

մեջ, տեքստային 

ձևակերպումների 

հակիրճությունը 

պահպանված են 

ոչ միշտ։ Գրական 

աղբյուրները 

PP ներկայացումը  

ձևավորված է 

բազմաթիվ 

սխալներով. 

կառուցվածքը,  

տառաչափը, 

տողերի միջև 

հեռավորությունը

, տառատեսակը 

հիմնականում 

չեն 

համապատասխա

նում  դասախոսի 

կողմից 

ներկայացված 

պահանջներին, 

կան բավականին 

անհամապատաս

խանու-թյուններ 

բանաձևերի, 

աղյուսակների, 

դիագրամների, 

գրաֆիկների, 

գծագրերի 

ձևավորումների 

մեջ, չի 

պահպանված 

տեքստային 

ձևակերպումների 

հակիրճությունը։ 

Գրական 

աղբյուրները 

PP ներկայացումն 

ամբողջությամբ 

սխալ է 

ձևավորված. 

կառուցվածքը,  

տառաչափը, 

տողերի միջև 

հեռավորությունը

, տառատեսակը 

չեն 

համապատասխա

նում  դասախոսի 

կողմից 

ներկայացված 

պահանջներին, 

ծավալը 5 

սլայդից պակաս 

է: տեքստային 

շարադրանքը 

ներկայացված է 

երկարաշունչ 

նախադասությու

ններով, տեքստը 

և գրական 

աղբյուրները 

ներկայացված են 

բազմաթիվ 

սխալներով։ 
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գրական 

աղբյուրները։ 

ներկայացված են 

որոշ սխալներով։ 

ներկայացված են 

սխալներով։ 

2-ՐԴ 

  

PP 

ներկայացման 

բովանդակությա

ն 

համապատասխ

անությունը 

դասախոսի 

կողմից 

ներկայացված 

չափանիշներին 

և 

պահանջներին: 

  

  

  

Առավելագույնը՝ 

  

30 միավոր 

  

25-30 միավոր 17-24 միավոր 9-16 միավոր 0-8 միավոր 

PP ներկայացման 

բովանդակություն

ը 

համապատասխա

նում է թեմային։ 

Բովանդակություն

ն ամբողջությամբ 

համապատասխա

նում է 

ներկայացվող 

պահանջներին, 

պատկերված 

բանաձևերը, 

աղյուսակները, 

դիագրամները, 

գրաֆիկները, 

գծագրերը 

նպատակային են, 

լրացնում են 

բովանդակություն

ը։ 

Շարադրված է 

գրագետ, ճիշտ են 

օգտագործված 

մասնագիտական 

հասկացություննե

PP ներկայացման 

բովանդակություն

ը հիմնականում 

համապատասխա

նում է թեմային։ 

Բովանդակություն

ը հիմնականում 

համապատասխա

նում է 

ներկայացվող 

պահանջներին: 

Պատկերված 

բանաձևերը, 

աղյուսակները, 

դիագրամները, 

գրաֆիկները, 

գծագրերը 

հիմնականում 

համապատասխա

նում են 

բովանդակության

ը։ Շարադրված է 

հիմնականում 

գրագետ, կան  ոչ 

տեղին 

օգտագործված 

PP ներկայացման 

բովանդակությու

նը մասամբ է 

համապատասխա

նում թեմային։ 

Բովանդակությու

նը հիմնականում 

չի 

համապատասխա

նում  

ներկայացվող 

պահանջներին: 

Պատկերված 

բանաձևերը, 

աղյուսակները, 

դիագրամները, 

գրաֆիկները, 

գծագրերը 

անկանոն են և 

քիչ են 

նպաստում 

բովանդակության 

ներկայացմանը։ 

Շարադրված է ոչ 

գրագետ, կան  

բազմաթիվ սխալ  

PP ներկայացման 

բովանդակությու

նն 

ամբողջությամբ  

չի 

համապատասխա

նում  

ներկայացվող 

պահանջներին: 

Շարադրված է ոչ 

գրագետ, կան  

բազմաթիվ սխալ  

օգտագործված 

մասնագիտական 

հասկացությունն

եր: Ուսանողը չի 

օգտագործել 

բովանդակության 

ներկայացման 

վերաբերյալ 

բանաձևեր, 

աղյուսակներ, 

դիագրամներ, 

գրաֆիկներ, 

գծագրեր կամ էլ 

դրանք 
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րը: Ուսանողն 

օգտագործել է 

ժամանակակից 

տեխնոլոգիական 

հնարներ: 

մասնագիտական 

հասկացություննե

ր: 

Ուսանողը 

հիմնականում 

օգտագործել է 

ժամանակակից 

տեխնոլոգիական 

հնարներ: 

օգտագործված 

մասնագիտական 

հասկացությունն

եր: Ուսանողը 

արդյունավետ չի 

օգտագործել 

ժամանակակից 

տեխնոլոգիական 

հնարները։ 

ներկայացված են 

էական 

սխալներով։ 

Ուսանողը 

արդյունավետ չի 

օգտագործել 

ժամանակակից 

տեխնոլոգիական 

հնարները։ 

3-ՐԴ 

PP 

ներկայացման 

բովանդակությա

նը ուսանողի 

տիրապետման և 

ներկայացման 

մակարդակը: 

  

  

  

Առավելագույնը՝ 

  

40 միավոր 

  

30-40 միավոր 15-29 միավոր 1-14 միավոր 0 միավոր 

Ուսանողը 

կարողանում է 

դասընթացի 

շրջանակներում 

ընտրված 1 

թեմային 

համապատասխա

ն պատրաստել և 

ներկայացնել 

ներկայացում 

(սլայդ շոու): 

Ներկայացումը 

կառուցված է 

ուսումնական 

նյութի, թեմայի 

բովանդակության

ը 

համապատասխա

ն, առանձնացված 

են հիմնական, 

առանցքային 

դրույթները, 

սլայդների 

հաջորդականությ

ան մեջ  

պահպանված է 

նյութի 

տրամաբանությու

Ուսանողը 

կարողանում է 

դասընթացի 

շրջանակներում 

ընտրված 1 

թեմային 

համապատասխա

ն պատրաստել և 

ներկայացնել 

ներկայացում 

(սլայդ շոու): 

Ներկայացումը 

կառուցված է 

ուսումնական 

նյութի, թեմայի 

բովանդակության

ը 

համապատասխա

ն, հստակ չեն 

առանձնացված 

հիմնական, 

առանցքային 

դրույթները, 

սլայդերի 

հաջորդականությ

ան մեջ  

պահպանված է 

նյութի 

Ուսանողը 

կարողանում է 

դասընթացի 

շրջանակներում 

ընտրված 1 

թեմային 

համապատասխա

ն պատրաստել և 

ներկայացնել 

ներկայացում 

(սլայդ շոու): 

Ներկայացումը 

կառուցված չէ 

ուսումնական 

նյութի, թեմայի 

բովանդակության

ը 

համապատասխա

ն, առանձնացված 

չեն հիմնական, 

առանցքային 

դրույթները, 

սլայդերի 

հաջորդականությ

ան մեջ  

պահպանված չէ 

նյութի 

տրամաբանությո

Ուսանողը չի 

կարողանում 

դասընթացի 

շրջանակներում 

ընտրված 1 

թեմային 

համապատասխա

ն պատրաստել և 

ներկայացնել PP-

ներկայացում 

(սլայդ շոու): 

  

  

  



36 

նը: Սլայդերը 

գունային, 

կոնտրաստային, 

տեխնիկական 

առումով 

հաջողված են, 

ներառված են 

աղյուսակներ, 

գրաֆիկներ, 

դիագրամներ, 

սխեմաներ: 

Ուսանողը 

կարողանում է 

ներկայացմանը 

համապատասխա

ն գրագետ, 

մասնագիտական 

լեզվով 

ներկայացնել 

նյութը, հիմնավոր 

պատասխաններ 

տալ դասախոսի 

կողմից 

առաջադրված 

հարցերին։ 

տրամաբանությու

նը: Սլայդերը 

գունային, 

կոնտրաստային, 

տեխնիկական 

առումով 

հաջողված չեն, 

աղյուսակներ, 

գրաֆիկներ, 

դիագրամներ, 

սխեմաներ շատ 

քիչ են 

ընդգրկված: 

Ուսանողը 

դժվարանում է 

ներկայացմանը 

համապատասխա

ն գրագետ, 

մասնագիտական 

լեզվով 

ներկայացնել 

նյութը։ 

ւնը: Սլայդերը 

գունային, 

կոնտրաստային, 

տեխնիկական 

առումով շատ 

թույլ են, 

աղյուսակներ, 

գրաֆիկներ, 

դիագրամներ, 

սխեմաներ 

ընդգրկված չեն: 

Ուսանողը չի 

կարողանում 

ներկայացմանը 

համապատասխա

ն ներկայացնել 

նյութը: 

   

  

ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ ԵՎ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

  

Ընթացիկ աշխատանքների կատարումը ենթադրում է ուսանողի կողմից ներքոհիշյալ 2 

բաղադրիչների կատարում՝ 100%=40%+60% 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ 1. Գործնական աշխատանքներին ուսանողների մասնակցության ակտիվությունը: 

(40%)             

ԲԱՂԱԴՐԻՉ 2. Գործնական պարապմունքների ընթացքում դասախոսի կողմից տրված 

հանձնարարությունների 

(60%)            կատարման արդյունավետությունը: 

  

Վերոնշյալ բաղադրիչների ամբողջական և արդյունավետ կատարման համար ուսանողը 

գնահատվում է առավելագույնը 100 միավոր հետևյալ չափանիշներվ: 
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ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

  

ԲԱՂԱԴՐԻՉ ՉԱՓԱՆԻՇԵՐ 

1-ԻՆ 

Գործնական 

աշխատանքներին 

ուսանողների 

մասնակցության 

ակտիվությունը 

  

Առավելագույնը՝ 

  

40 միավոր 

  

  

30-40 միավոր 19-29 միավոր 5-19 միավոր 0-4 միավոր 

Ուսանողը 

մասնակցել է 

դասացուցակով 

նախատեսված 

բոլոր գործնական 

պարապմունքներ

ին: Ակտիվություն 

է դրսևորել 

սեմինար և 

գործնական 

պարապմունքներ

ի համար 

նախատեսված 

թեմաների 

քննարկման, 

հանձնարարությու

նների, 

անհատական և 

խմբային 

գործնական 

աշխատանքների 

կատարման, 

բանավեճերի, 

տեսաֆիլմերի 

քննարկման, 

դերային խաղերի 

ընթացքում: 

Ուսանողն ինքն է 

նախաձեռնել որոշ 

դերային խաղեր, 

առաջարկել 

թեմաներ 

քննարկման, 

բանավեճերի 

համար: 

Ուսանողը 

մասնակցել է 

դասացուցակով 

նախատեսված 

գործնական 

պարապմունքնե

րի 50-70%-ին: 

Սեմինար և 

գործնական 

պարապմունքնե

րի համար 

նախատեսված 

թեմաների 

քննարկման, 

հանձնարարությ

ունների, 

անհատական և 

խմբային 

գործնական 

աշխատանքների 

կատարման, 

բանավեճերի, 

տեսաֆիլմերի 

քննարկման, 

դերային 

խաղերի 

ընթացքում եղել 

է հիմնականում 

ակտիվ, 

քննարկման, 

բանավեճերի 

թեմաներ չի 

առաջարկել: 

  

  

Ուսանողը 

մասնակցել է 

դասացուցակով 

նախատեսված 

գործնական 

պարապմունքներ

ի 20-50%-ին: 

Սեմինար և 

գործնական 

պարապմունքներ

ի համար 

նախատեսված 

թեմաների 

քննարկման, 

հանձնարարությո

ւնների, 

անհատական և 

խմբային 

գործնական 

աշխատանքների 

կատարման, 

բանավեճերի, 

տեսաֆիլմերի 

քննարկման, 

դերային խաղերի 

ընթացքում 

հիմնականում 

ակտիվ չի եղել, 

քննարկման, 

բանավեճերի 

թեմաներ չի 

առաջարկել: 

Ուսանողը 

մասնակցել է 

դասացուցակով 

նախատեսված 

գործնական 

պարապմունքնե

րի 0-20%-ին: 

Սեմինար և 

գործնական 

պարապմունքնե

րի համար 

նախատեսված 

թեմաների 

քննարկման, 

հանձնարարությ

ունների, 

անհատական և 

խմբային 

գործնական 

աշխատանքների 

կատարման, 

բանավեճերի, 

տեսաֆիլմերի 

քննարկման, 

դերային 

խաղերի 

ընթացքում 

ընդհանրապես 

ակտիվ չի եղել, 

քննարկման, 

բանավեճերի 

թեմաներ չի 

առաջարկել: 
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2-ՐԴ 

  

Գործնական 

պարապմունքների 

ընթացքում 

դասախոսի կողմից 

տրված 

հանձնարարությու

նների կատարման 

արդյունավետությ

ունը 

                                                                        

                                                                         

 կատարման 

արդյունավետությ

ունը 

  

  

Առավելագույնը՝ 

  

60 միավոր 

50-60 միավոր 30-49 միավոր 9-29 միավոր 0-8 միավոր 

Ուսանողն 

արդյունավետորե

ն  կատարել է 

սեմինար և 

գործնական 

պարապմունքներ

ի համար 

նախատեսված 

հանձնարարությու

նները, 

արդյունքում 

ներկայացրել է 

ուսումնասիրված 

թեմաների 

շրջանակներում 

ինքնուրույն 

եզրահանգումներ 

ու 

առաջարկությունն

եր:  Գործնական 

հանձնարարությու

նների, 

անհատական և 

խմբային 

գործնական 

աշխատանքների 

կատարման, 

բանավեճերի, 

տեսաֆիլմերի 

քննարկման, 

դերային խաղերի 

ընթացքում 

դրսևորել է 

նախաձեռնողակա

նություն, 

ստեղծագործակա

նություն,  

ինքնուրույնությու

ն, մտքերն ու 

կարծիքները եղել 

են ինքնատիպ: 

Ուսանող 

կատարել է 

սեմինար և 

գործնական 

պարապմունքնե

րի համար 

նախատեսված 

հանձնարարությ

ունները, 

արդյունքում 

ներկայացրել է 

ուսումնասիրված 

թեմաների 

շրջանակներում 

որոշ 

եզրահանգումնե

ր:  Գործնական 

որոշ 

հանձնարարությ

ունների, 

անհատական և 

խմբային 

գործնական 

աշխատանքների 

կատարման, 

բանավեճերի, 

տեսաֆիլմերի 

քննարկման, 

դերային 

խաղերի 

ընթացքում 

ավելի քիչ է 

դրսևորել 

նախաձեռնողակ

անություն,  

ինքնուրույնությ

ուն: 

Ուսանողը 

մասնակիորեն 

կատարել է 

սեմինար և 

գործնական 

պարապմունքներ

ի համար 

նախատեսված 

հանձնարարությո

ւնները, սակայն 

արդյունքների 

մասին չի 

ներկայացրել 

եզրահանգումներ

:  Գործնական 

որոշ 

հանձնարարությո

ւնների, 

անհատական և 

խմբային 

գործնական 

աշխատանքների 

կատարման, 

բանավեճերի, 

տեսաֆիլմերի 

քննարկման, 

դերային խաղերի 

ընթացքում գրեթե 

չի դրսևորել 

նախաձեռնողակ

անություն,  

ինքնուրույնությո

ւն ընդհանրապես 

չի դրսևորել: 

Ուսանողը 

կատարել է 

սեմինար և 

գործնական 

պարապմունքնե

րի համար 

նախատեսված 

հանձնարարությ

ունների շատ 

փոքր մասը,  

արդյունքների 

մասին չի 

ներկայացրել 

եզրահանգումնե

ր:  Այդ փոքր 

քանակով 

գործնական 

հանձնարարությ

ունների, 

անհատական և 

խմբային 

գործնական 

աշխատանքների 

կատարման, 

բանավեճերի, 

տեսաֆիլմերի 

քննարկման, 

դերային 

խաղերի 

ընթացքում չի 

դրսևորել 

նախաձեռնողակ

անություն,  

ինքնուրույնությո

ւն: 
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ԳՐԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ ԵՎ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

Գրավոր աշխատանքը ենթադրում է ուսանողի կողմից միջանկյալ քննության ընթացքում 

հարցատոմսում ընդգրկված 3-5 հարցերին տրվող գրավոր պատասխաններ: Տեսական հարցերը 

գնահատվում են առավելագույնը 30%, իսկ գործնականը՝ 70%: Տոմսում ընդգրկված հարցերին 

ամբողջական և հստակ գրավոր պատասխանելու դեպքում ուսանողը գնահատվում է 

առավելագույնը 100 միավոր հետևյալ չափանիշներով`100%=30%+70%: 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ ՉԱՓԱՆԻՇԵՐ 

ՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐՑԵՐ: 

  

Առավելագույն

ը՝ 

  

30 միավոր 

  

  

Յուրաքանչյուրը 

25-30 միավոր 

Յուրաքանչյուրը 

11-24 միավոր 

Յուրաքանչյուրը 

1-10 միավոր 

Յուրաքանչյուրը 

 0 միավոր 

Ուսանողը 

հարցերին տվել է 

հստակ, 

ամբողջական, 

սպառիչ գրավոր 

պատասխան: 

Հարցերի 

բովադակության 

մասին բացի 

դասախոսության 

նյութերում 

ընդգրկված 

ծավալը ուսանողը 

ներկայացրել է 

լրացուցիչ, 

ինքնուրույն ձեռք 

բերված  

տեղեկատվություն

: 

Տեղեկատվություն

ը մշակված է 

տարբեր 

աղբյուրներից, 

վերջին 

տարիներին 

տպագրված 

գրականությունից, 

բովանդակում է 

Ուսանողը 

հարցերին թեև 

գրավոր 

պատասխանել է, 

բայց ոչ հստակ, ոչ 

ամբողջական: 

Հարցերի 

բովադակության 

մասին 

ներկայացրել է 

միայն  

դասախոսության 

նյութերում 

ընդգրկված 

ծավալը, 

լրացուցիչ, 

ինքնուրույն 

տեղեկատվություն 

ձեռք չի բերել: 

Ուսանողը 

գիտամասնագիտ

ական առումով 

հիմնականում 

գրագետ է 

շարադրել 

պատասխանը, 

ինչը վկայում է, որ 

նա մասնակի է 

Ուսանողը 

հարցերին 

պատասխանել է ոչ 

հստակ, չի 

կարողացել 

կառուցել գրավոր 

խոսքը: Հարցերի 

բովադակության 

մասին 

դասախոսության 

նյութերում 

ընդգրկված ծավալը 

ներկայացրել է 

մասնակիորեն, ոչ 

ամբողջական, 

լրացուցիչ, 

ինքնուրույն 

տեղեկատվություն 

ձեռք չի բերել: 

Ուսանողը 

գիտամասնագիտա

կան առումով 

գրագետ չի 

կարողացել 

շարադրել 

պատասխանը, 

գրավոր խոսքը 

տրամաբանական 

Ուսանողը 

ընդհանրապես 

չի կարողացել 

պատասխանել 

հարցերին, ինչը 

վկայում է, որ նա 

չի տիրապետում, 

ծանոթ չէ 

դասախոսությա

ն նյութին: 
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տվյալ գիտության 

ոլորտում վերջին 

ձեռքբերումները: 

Ուսանողը 

գիտամասնագիտ

ական առումով 

գրագետ է 

շարադրել 

պատասխանը, 

ինչը վկայում է, որ 

նա 

ամբողջությամբ 

տիրապետում է 

նյութին, 

կարողացել է 

հստակորեն 

մեկնաբանել 

հիմնական 

հասկացություննե

րը, կատարել 

ինքնուրույն 

վերլուծություններ, 

եզրահանգումներ: 

տիրապետում 

նյութին, չի 

կարողացել 

հստակորեն 

մեկնաբանել 

հիմնական 

հասկացություննե

րը, կատարել 

ինքնուրույն 

վերլուծություններ, 

եզրահանգումներ: 

  

հաջորդականությու

ն չունի, չի 

կարողացել 

մեկնաբանել 

հիմնական 

հասկացություններ

ը և կատարել 

ինքնուրույն 

վերլուծություններ, 

եզրահանգումներ: 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 

ՀԱՐՑԵՐ: 

  

Առավելագույն

ը՝ 

  

70 միավոր 

55-70 միավոր 39-54 միավոր 1-38 միավոր 0 միավոր 

Ուսանողը բոլոր 

առաջադրանքների

ն տվել է հստակ, 

ամբողջական, 

սպառիչ գրավոր 

լուծում։ 

Առաջադրանքների 

կատարման 

ընթացքում 

ցուցաբերել է 

ինքնուրույն 

մտածելակերպ, 

գրագետ շարադրել 

պատասխանը, 

հիմնավորել 

պատասխանի 

ընթացքում 

օգտագործված 

ա. Ուսանողը 

բոլոր 

առաջադրանքները 

կատարել է, 

սակայն ոչ բոլոր 

առաջադրանքների

ն է տվել  հստակ և 

ամբողջական կամ 

հիմնավոր 

պատասխան, 

թերացել է 

մեթոդների 

ընտրության մեջ 

կամ  լուծման 

ընթացքում թերի է 

կիրառել 

մեթոդները։ 

Ուսանողը 

առաջադրանքների 

45 %–ը կատարել է 

նկատելի 

թերություններով, 

սակայն  

առաջադրանքների 

55 %–ը չի 

կատարել կամ 

կատարել է 

բազմաթիվ էական 

սխալներով։ 

Բաղադրիչը 

կատարված չէ։ 

Ուսանողը 

ընդհանրապես 

չի կարողանում 

պատասխանել 

հարցերին, չի 

տիրապետում և 

ծանոթ չէ 

լուծման 

մեթոդներին։ 
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մեթոդների 

ընտրությունը։ 

բ.Գործնական 

առաջադրանքների 

առնվազն 55%–ը 

կատարել է տալով 

ինքնուրույն, 

ամբողջական և 

հիմնավոր 

պատասխան, 

սակայն 45%–ը 

կատարել է 

ակնհայտ 

թերացումներով։ 

  

ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ ԵՎ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

Ամփոփիչ քննությունը ենթադրում է ուսանողի կողմից քննության ընթացքում հարցատոմսում 

ընդգրկված 3-5 հարցերին բանավոր պատասխաններ: Տեսական հարցերը գնահատվում են 

առավելագույնը 60%, իսկ գործնականը՝ 40%: Տոմսում ընդգրկված հարցերին ամբողջական և 

հստակ պատասխանելու դեպքում ուսանողը գնահատվում է առավելագույնը 100 միավոր հետևյալ 

չափանիշներով`100%=60%+40%: 

ԲԱՂԱԴՐԻՉ ՉԱՓԱՆԻՇԵՐ 

ՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐՑԵՐ: 

  

60 միավոր 

  

  

50-60 միավոր 26-49 միավոր 1-25 միավոր 0 միավոր 

Ուսանողը 

հարցերին տալիս է 

հստակ, 

ամբողջական, 

սպառիչ 

պատասխան: 

Հարցերի 

բովադակության 

մասին բացի 

դասախոսության 

նյութերում 

ընդգրկված 

ծավալը ուսանողը 

ներկայացնում է 

լրացուցիչ, 

ինքնուրույն ձեռք 

բերված  

տեղեկատվություն

Ուսանողը 

հարցերին թեև 

պատասխանում է, 

բայց ոչ հստակ, ոչ 

ամբողջական: 

Հարցերի 

բովադակության 

մասին 

ներկայացնում է 

հիմնականում 

միայն  

դասախոսության 

նյութերում 

ընդգրկված 

ծավալը, 

լրացուցիչ, 

ինքնուրույն 

տեղեկատվություն 

Ուսանողը 

հարցերին 

պատասխանում է 

դժվարությամբ, ոչ 

հստակ, չի 

կարողանում 

կառուցել խոսքը: 

Հարցերի 

բովադակության 

մասին 

դասախոսության 

նյութերում 

ընդգրկված ծավալը 

ներկայացնում է 

մասնակիորեն, ոչ 

ամբողջական, 

լրացուցիչ, 

ինքնուրույն 

Ուսանողը 

ընդհանրապես 

չի կարողանում 

պատասխանել 

հարցերին, չի 

տիրապետում, 

ծանոթ չէ 

դասախոսությա

ն նյութին: 
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: 

Տեղեկատվություն

ը մշակված է 

տարբեր 

աղբյուրներից, 

վերջին 

տարիներին 

տպագրված 

գրականությունից, 

բովանդակում է 

տվյալ գիտության 

ոլորտում վերջին 

ձեռքբերումները: 

Ուսանողը 

գիտամասնագիտ

ական առումով 

գրագետ է 

շարադրում 

պատասխանը, 

ամբողջությամբ 

տիրապետում է 

նյութին, 

կարողանում է 

հստակորեն 

մեկնաբանել 

հիմնական 

հասկացություննե

րը, կատարել 

ինքնուրույն 

վերլուծություններ, 

եզրահանգումներ: 

ձեռք չի բերել: 

Ուսանողը 

գիտամասնագիտ

ական առումով 

հիմնականում 

գրագետ է 

շարադրում 

պատասխանը, 

մասնակի է 

տիրապետում 

նյութին, չի 

կարողանում 

հստակորեն 

մեկնաբանել բոլոր 

հիմնական 

հասկացություննե

րը, կատարել 

ինքնուրույն 

վերլուծություններ, 

հիմնավոր 

եզրահանգումներ: 

  

տեղեկատվություն 

ձեռք չի բերել: 

Ուսանողը 

գիտամասնագիտա

կան առումով 

գրագետ չի 

կարողանում 

շարադրել 

պատասխանը, 

խոսքը 

տրամաբանական 

հաջորդականությու

ն չունի, չի 

կարողանում 

մեկնաբանել 

հիմնական 

հասկացություններ

ը և կատարել 

ինքնուրույն 

վերլուծություններ, 

եզրահանգումներ: 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 35-40 միավոր 23-34 միավոր 1-22 միավոր 0 միավոր 
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ՀԱՐՑԵՐ: 

  

Առավելագույն

ը՝ 

  

40 միավոր 

Ուսանողը բոլոր 

առաջադրանքների

ն տվել է հստակ, 

ամբողջական, 

սպառիչ գրավոր 

լուծում և 

դասախոսի 

կողմից 

առաջադրման 

դեպքում 

կարողանում է 

հիմնավոր 

պատասխաններ 

տալ լուծմանը 

վերաբերող 

հարցերին։ 

Առաջադրանքների 

կատարման 

ընթացքում 

ցուցաբերել է 

ինքնուրույն 

մտածելակերպ, 

գրագետ շարադրել 

պատասխանը, 

հիմնավորել 

պատասխանի 

ընթացքում 

օգտագործված 

մեթոդների 

ընտրությունը։ 

ա. Ուսանողը 

բոլոր 

առաջադրանքները 

կատարել է, 

սակայն ոչ բոլոր 

առաջադրանքների

ն է տվել  հստակ և 

ամբողջական կամ 

հիմնավոր 

պատասխան, 

թերացել է 

մեթոդների 

ընտրության մեջ 

կամ  լուծման 

ընթացքում թերի է 

կիրառել 

մեթոդները։ 

բ.Գործնական 

առաջադրանքների 

առնվազն 55 %–ը 

կատարել է տալով 

ինքնուրույն, 

ամբողջական և 

հիմնավոր 

պատասխան, 

սակայն 45%–ը 

կատարել է 

ակնհայտ 

թերացումներով։ 

Ուսանողը 

առաջադրանքների 

45 %–ը կատարել է 

նկատելի 

թերություններով, 

սակայն 55 %–ը չի 

կատարել կամ 

կատարել է 

բազմաթիվ էական 

սխալներով։ 

Բաղադրիչը 

կատարված չէ։ 

Ուսանողը 

ընդհանրապես 

չի կարողանում 

պատասխանել 

հարցերին, չի 

տիրապետում և 

ծանոթ չէ 

լուծման 

մեթոդներին։ 

  

  

 

 

Հաշվետու տարում ամբիոնի նիստերում քննարկված հիմնական հարցերը, իրականացված 

աշխատանքների  գնահատման և բարելավման ուղղությամբ ընդունված որոշումները և 

հաստատված մեխանիզմները: 

Հաշվետու տարում ամբիոնի նիստերում քննարկված հարցերը, իրականացված աշխատանքների 

գնահատման և բարելավման ընդունված որոշումները նշված են ստորև բերված աղյուսակում։ 

      

Հաշվետու տարում ամբիոնի նիստերում քննարկված հիմնական հարցերը, իրականացված 

աշխատանքների  գնահատման և բարելավման ուղղությամբ ընդունված որոշումները և 

հաստատված մեխանիզմները: 
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Արձ.N, ամսաթիվ Քննարկման հարցերը Ընդունված որոշումները 

N 7, 26.01 

Ամբիոնի 2021–2022 ուստարվա 2–րդ 

կիսամյակի աշխատանքային պլանի 

քննարկում և հաստատում: 

 

Հաստատել 2021–2022 ուստարվա 2–րդ 

կիսամյակի աշխատանքային պլանը: 

N 7, 26.01 

 2021-2022 ուստարվա 2-րդ 

կիսամյակի առարկայական 

նկարագրերի, թեմատիկ 

տրոհումների և առկա ու հեռակա 

ուս. ձևերի ընտրովի դասընթացների 

հաստատում: 

Հաստատել 2-րդ կիսամյակի 

առարկայական նկարագրերը, 

թեմատիկ տրոհումները և առկա ու 

հեռակա ուս. ձևերի 

մագիստրատուրայում ընտրովի 

դասընթացները: 

N 7, 26.01 

   2021–2022 ուս. տարվա առկա և 

հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի 

արդյունքների ամփոփում։ 

 

1-ին կիսամյակի քննությունների 

արդյունքները համարել բավարար: 

N 7, 26.01 

Առկա մագիստրատուրա 2-րդ, 

հեռակա մագիստրատուրա 2-րդ 

կուրսերի մագիստրոսական թեզերի 

և առկա բակալավր 4-րդ և հեռակա 

բակալավր 5-րդ կուրսերի 

ավարտական աշխատանքների 

ատեստացիա: 

Առկա մագիստրատուրա 2-րդ կուրսի  

մագիստրոսական թեզերի 

ատեստացիան կազմակերպել 

փետրվարի 4-ին: 

Հեռակա մագիստրատուրա 2-րդ կուրսի 

մագիստրոսական թեզերի 

ատեստացիան կազմակերպել 

փետրվարի 8-ին: 

Առկա բակալվր 4-րդ կուրսի 

ավարտական աշխատանքների 

ատեստացիան կազմակերպել 

փետրվարի 7-ին: Հեռակա բակալավր 

5-րդ կուրսի ատեստացիան՝ մարտի 10-

ին: 

N 7, 26.01 

Classroom էլեկտրոնային հարթակում  

1–ին կիսամյակի մոնիթորինգի 

արդյունքների ամփոփում: 

Ամբիոնի որակի պատասխանատուն 

ներկայացրել է 1-ին կիսամյակի 

մոնիտորինգի արդյունքները։ 

Կիսամյակի ընթացքում շտկվել են 

բոլոր թերությունները, արդյունքները 

ներկայացվել են ամբիոնի որակի 

պատասխանատույի 

հաշվետվությունում։ 

N 8, 28.02 
Ամբիոնի հայցորդներ Աննա 

Ներսեսյանի և Մանե Սևաչյանի 

գիտական  թեմաների և 

Հաստատել հայցորդ Աննա 

Ներսեսյանի    ատենախոսության  

թեման՝ «Վերառարկայական 
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ղեկավարների քննարկման և 

հաստատման հարցը։ 

կարողությունների ձևավորումը 

բնագիտամաթեմատիկական 

առարկաների ուսուցման 

գործընթացում» (ԺԳ.00.02 

Դասավանդման և ուսուցման 

մեթոդիկա մասնագիտությամբ) և 

թեմայի գիտական ղեկավար նշանակել 

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, ֆիզ. 

մաթ. գիտությունների թեկնածու 

Մանուկ Մկրտչյանին։ 

Առաջարկել հայցորդ Մանե Սևաչյանի    

ատենախոսության  թեման՝ 

«Ֆունկցիոնալ հավասարումները 

միակողմանի քվազիխմբերում» (Ա 

01.06–Հանրահաշիվ և թվերի 

տեսություն մասնագիտությամբ) և 

թեմայի գիտական ղեկավար նշանակել 

ֆիզ. մաթ. գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ Դավիդով Սերգեյին։ 

N 8, 28.02 
Ատեստացիայի արդյունքների 

ամփոփում: 

Ատեստավորվել են բոլոր 

ուսանողները։ Տեղ գտած 

թերությունները քննարկվել են 

ուսանողի և ղեկավարի հետ 

համատեղ։ Որոշել են շտկել մինչև 

հաջորդ հանդիպումը։ 

N 9, 24.03 
Միջազգային գիտաժողովի 

նախապատրաստում։  

Ամբիոնը որոշեց մասնակցել ՀՊՄՆ -ի 

100 ամյակին նվիրված “Բարձրագույն 

մանկավարժական կրթության 

հիմնախնդիրները և զարգացման 

հեռանկարները” խորագրով 

միջազգային գիտաժողովին առանձին 

բաժանմունքով։ 

N 9, 24.03 

Գ.Ռ. Ղուլղազարյանի և Լ.Գ. 

Ղուլղազարյանի «Մաթեմատիկական 

անալիզ։  Ինտեգրալ հաշիվ» 

ուսումնական ձեռնարկի 

տպագրության երաշխավորելու 

հարցը : 

( 16 կողմ , 1 ձեռնպահ քվեարկության 

արդյունքում) ՝  Գ․Ռ․Ղուլղազարյանի և 

Լ․Գ․ Ղուլղազարյանի 

«Մաթեմատիկական անալիզ։  

Ինտեգրալ հաշիվ» 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկը 

երաշխավորել տպագրության, և 

ուղարկել ՄՖԻ խորհուրդ միջնորդելու 

ՀՊՄՀ –ի գիտական խորհրդին 

տպագրության երաշխավորություն 
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ստանալու համար: 

N 10, 04.04 

Բակալավր 4-րդ կուրսի ա խմբի  

ավարտական աշխատանքների 

ատեստավորում: 

Ատեստավորել ներկայացված 

աշխատանքները և երաշխավորել 

նախապաշպանության: 

N 11, 04.04 

Բակալավր 4-րդ կուրսի բ խմբի  

ավարտական աշխատանքների 

ատեստավորում: 

Ատեստավորել ներկայացված 

աշխատանքները և երաշխավորել 

նախապաշպանության: 

N 12, 14.04 

Մագիստրատուրա 2-րդ կուրսի 

մագիստրոսական թեզերի 

ատեստավորում: 

Ատեստավորել ներկայացված 

աշխատանքները և երաշխավորել 

նախապաշպանության: 

N 13, 26.04 
2021-2022 ուս տարվա 2-րդ 

կիսամյակի քննաշրջանի ամփոփում: 
Ընդունել ի գիտություն: 

N 13, 26.04 

Հեռակա բակալավրիատ 3-րդ կուրսի 

մանկավարժական պրակտիկայի  

ավարտի մասին: 

Քննարկվեց հեռակա բակալավրիատ 3-

րդ կուրսի մանկավարժական 

պրակտիկայի արդյունքները։ 

Արտառոց դեպքեր չեն գրանցվել, 

պրակտիկան անցել է բավարար։ 

N 13, 26.04 

Առկա բակալավրիատ 4-րդ կուրսի 

ավարտական աշխատանքների և 

առկա մագիստրատուրա 2-րդ կուրսի 

մագիստրոսական թեզերի 

նախապաշտպանության ամփոփում: 

Քննարվել են 

նախապաշտպանությունների 

արդյունքները։  Որոշվել է բոլորին 

երաշխավորվել պաշտպանության 

N 13, 26.04 

2021-2022 ուսումնական տարվա 

առկա մագիստրատուրայի ամփոփիչ 

որակավորման պետական 

քննությունների 

նախապատրաստում ։ 

Քննարվել են 

նախապաշտպանությունների 

արդյունքները։  Որոշվել է բոլորին 

երաշխավորվել պաշտպանության 

N 14, 19.05 

Առկա բակալավրիատ 3-րդ կուրսի 

մանկավարժական պրակտիկայի 

ավարտի մասին: 

Քննարկվեց առկա բակալավրիատ 3-րդ 

կուրսի մանկավարժական 

պրակտիկայի արդյունքները։ 

Արտառոց դեպքեր չեն գրանցվել, 

պրակտիկան անցել է բավարար։ 

N 14, 19.05 

2021-2022 ուսումնական տարվա 

հեռակա բակալավրիատ 5-րդ կուրսի 

ամփոփիչ որակավորման պետական 

քննության նախապատրաստում: 

Քննարվել են 

նախապաշտպանությունների 

արդյունքները։  Որոշվել է բոլորին 

երաշխավորվել պաշտպանության 

N 14, 19.05 
2021-2022 ուսումնական տարվա 

CLASSROOM հարթակում 

մաթեմատիկայի և նրա 

Ամբիոնի որակի պատասխանատուն 

ներկայացրել է տարվա մոնիտորինգի 

արդյունքները։ Արդյունքները 
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դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի դասընթացների 

մշտադիտարկումների արդյունքներ 

ներկայացվել են ամբիոնի որակի 

պատասխանատույի 

հաշվետվությունում։ 

N 15, 30.06 

Առկա համակարգի ավարտական 

աշխատանքների և 

մագիստրոսական թեզերի 

պաշտպանությունների ամփոփում: 

Քննարվել են պաշտպանությունների 

արդյունքները։  Արտառոց դեպքեր չեն 

գրանցվել։ Պաշտպանությունները 

անցել են բնականոն եղանակով։ Բոլոր 

ուսանողների ու մագիստրոսների 

ներկայացրած աշխատանքները 

հաղթահարել եմ դրական շեմը։ 

Աչդյունքները ամփոփված են 

Ավարտական պետական քննության 

ամփոփագրերում։ 

N 1, 29.08 
Մագիստրոսական թեզերի 

ղեկավարների փոփոխության հարց: 

Հաստատել համապատասխան 

ղեկավարների փոփոխությունները։ 

N 2, 26.09 

2022–2023 ուս տարվա 1–ին 

կիսամյակի աշխատանքային պլանի 

քննարկման և հաստատման հարցը։ 

Հաստատել 2022–2023 ուս տարվա 1–

ին կիսամյակի աշխատանքային 

պլանը: 

N 2, 26.09 

“Մաթեմատիկա” մասնագիտության 

կրթական ծրագրերի մասնագրերի 

վերանայման և հաստատման հարցը 

Հաստատել վերանայված և 

լրամշակած “Մաթեմատիկա” 

մասնագիտության բակալավրի և 

մագիստրատուրայի կրթական 

ծրագրերի մասնագրերը  

N 2, 26.09 

2022-2023 ուս. տարվա ավարտական 

աշխատանքների, առկա և հեռակա 

մագիստրոսական թեզերի թեմաների 

քննարկում  և հաստատում : 

Հաստատել  ավարտական 

աշխատանքների և մագիստրոսական 

թեզերի թեմաները: 

N 2, 26.09 
Միջանկյալ և ամփոփիչ քննակական 

տոմսերի հաստատում: 

Հաստատել միջանկյալ և ամփոփիչ 

քննակական տոմսերը: 

N 3, 18.10 

2022-2023 ուստարվա հեռակա 

բակալավրիատի ավարտական 

աշխատանքների քննարկում և 

հաստատում : 

Հաստատել 2022-2023 ուստարվա 

հեռակա բակալավրիատի 

ավարտական աշխատանքների 

թեմաները:  

N 3, 18.10 
Նոր ընտրովի դասընթացների 

քննարկում և հաստատում: 

Հաստատել նոր ընտրովի 

դասընթացները: 

 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմը 
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 Կանայք Դոկտոր 
Պրոֆե 

սոր 

Գիտ.թ

եկն․ 
Դոցենտ 

Ասիս- 

տենտ 

Դասա 

խոս 
Ընդ-նը 

Հաստիք

ային 
 6  6  7  9  7  1  3  18 

Համա 

տեղող 
 -  1  1  2  2  -  -  3 

Ժամա 

վճարայ

ին 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

Ընդա- 

մենը 
 6 7 8 11 9  1  3  21 

 

 

Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմում ընդգրկված են՝  

ֆ․մ․գ․ դոկտոր մ․գ․ դոկտոր ֆ․մ․գ․ 
թեկնածու 

մ․գ․ թեկնածու փ․գ․ թեկնածու 

5 2 6 4 1 

 

 

2. ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ամբիոնը ուսումնամեթոդական գործունեությունը հաշվետու տարում: 

Ամբիոնի ուսումնամեթոդական գործունեությունը գտնվում է ամբիոնի մշտական ուշադրության 

ներքո: Կատարված աշխատանքները յուրաքանչյուր ամիս ներկայացվում են ամբիոնի նիստերին, 

որակի ապահովման հանձնախմբի աշխատանքային քննարկումներին: Աշխատանքների 

արդյունքներին կարելի է ծանոթանալ համապատասխան նիստի արձանագրությունից և ամբիոնի 

որակի պատասխանատուի հաշվետվությունից: Էլեկտրոնային տարբերակով հրատարակվում է 

“Մաթեմատիկան դպրոցում” պարբերականը։ Ամբիոնի դասախոսները մասնակցում են որպես 

վերապատրաստողներ ՀՀ ԳԿՄՍ նախարարության կողմից  հաստատված ուսուցիչների 

պարտադիր վերապատրաստման գործընթացին 

https://aspu.am/hy/content/havastagrer_verapatrastvatsnerin/#sthash.T8VbyBrD.dpbs, 

 ինչպես նաև «Մանկավարժահոգեբանական ու ուսումնամեթոդական հմտություններ ապահովող 

https://aspu.am/hy/content/havastagrer_verapatrastvatsnerin/#sthash.T8VbyBrD.dpbs
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մոդուլներով իրականացվող 30 կրեդիտի միջոցով մանկավարժի հավաստագրման» վճարովի 

հիմունքներով կրթական  ծրագրի գործընթացին։ 

 

Ամբիոնի աշխատակիցների ուսումնամեթոդական հրատարակումների քանակը 

Դասագրքեր Ուսումնական ձեռնարկներ 

ՀՊՄՀ  

դասիչով 

ՀՀ ԿԳՆ 

դասիչով 

Այլ 

դասիչներով 
ՀՊՄՀ դասիչով 

ՀՀ ԿԳՆ 

դասիչով 

Այլ 

դասիչներով 

 1 1   2 

 

Ամբիոնի  մեթոդական կոնֆերանսների և սեմինարների քանակը 

Միջազգային 
Հանրապետակ

ան 
Քաղաքային 

Համալսարան

ական 
Ամբիոնային 

կոնֆ. սեմ. կոնֆ. սեմ. կոնֆ. սեմ. կոնֆ. սեմ. կոնֆ. սեմ. 

“ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ 

ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 

ՄԵԹՈԴԻԿԱՅՈՒՄ” 

բաժանմունք, ՀՊՄՆ -

ի 100 ամյակին 

նվիրված 

“Բարձրագույն 

մանկավարժական 

կրթության 

հիմնախնդիրները և 

զարգացման 

հեռանկարները” 

խորագրով 

միջազգային 

գիտաժողով, 2022, 

դեկտեմբեր 15-16 

https://aspu.am/hy/con

tent/mijazgayin_gitazh

oghovn_ampopum_e_

ashkhatanqnery/#stha

sh.9ASrBJRv.dpbs 

 

        1 

https://aspu.am/hy/content/mijazgayin_gitazhoghovn_ampopum_e_ashkhatanqnery/#sthash.9ASrBJRv.dpbs
https://aspu.am/hy/content/mijazgayin_gitazhoghovn_ampopum_e_ashkhatanqnery/#sthash.9ASrBJRv.dpbs
https://aspu.am/hy/content/mijazgayin_gitazhoghovn_ampopum_e_ashkhatanqnery/#sthash.9ASrBJRv.dpbs
https://aspu.am/hy/content/mijazgayin_gitazhoghovn_ampopum_e_ashkhatanqnery/#sthash.9ASrBJRv.dpbs
https://aspu.am/hy/content/mijazgayin_gitazhoghovn_ampopum_e_ashkhatanqnery/#sthash.9ASrBJRv.dpbs
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Մաթեմատիկական 

կրթություն 10, 

հոկտեմբեր, 

https://aspu.am/hy/con

tent/qnnarkvecin_mat

ematikakan_krtutyan_

himnakhndirnery/#sth

ash.cFa8XIhJ.dpbs 

 

         

 

Գիտաուսումնական և գիտամեթոդական  դրամաշնորհներ 

Անվանում Ժամկետ Ֆինանսավորման ծավալ 
Ամբիոնի մասնակից-

անդամների քանակ 

    

 

3. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

Ամբիոնի հետազոտական գործունեությունը:  

Ամբիոնի բոլոր անդամները հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականցրել են հետազոտական 

աշխատանքներ իրենց գիտական հետաքրքրությունների շրաջանակում: Կատարված 

աշխատանքները արդիական են և բխում են մաթեմատիկայի, մաթեմատիկական կրթության առջև 

ծառացած խնդիրներից: Համապատասխան աշխատանքների ցանկը ներկայացված է 

համալսարանի գիտահետազոտական կենտրոն: 

Ամբիոն ՊԴԱ և ուսանողների գիտակահետազոտական աշխատանքները, հրապարակումները, 

անցկացրած կոնֆերանսները, սեմինարները, օլիմպիադաները հաշվետու տարում: 

Ամբիոնը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում գիտահետազոտական աշխատանքների 

իրականացման գործընթացը, կազմակերպում է միջազգային կոնֆերանսներ, սեմինարներ, որտեղ 

ընդգրկում է նաև ուսանողներին (հրապարակումները ներկայացվում են ստորև): Ամբիոնի 

աշխատակիցները պարբերաբար հանդես են գալիս արտասահմանյան և հայաստանյան 

գիտաժողովներում: 

Ամբիոնի հաշվետու տարում իրականացրած  հետազոտական գործունեության և ուսումնական 

գործընթացի փոխկապակցման միջոցառումները: 

Ամբիոնի աշխատակիցների որոշ աշխատանքներ անմիջականորեն կապված են ուսումնական 

գործընթացի, նրա բարելավման խնդիրների հետ, ավելին, որոշ աշխատանքներ անմիջականորեն 

օգտագործվում են ուսուցման գործընթացում` որպես ուսումնական դասընթացներ: 

 

https://aspu.am/hy/content/qnnarkvecin_matematikakan_krtutyan_himnakhndirnery/#sthash.cFa8XIhJ.dpbs
https://aspu.am/hy/content/qnnarkvecin_matematikakan_krtutyan_himnakhndirnery/#sthash.cFa8XIhJ.dpbs
https://aspu.am/hy/content/qnnarkvecin_matematikakan_krtutyan_himnakhndirnery/#sthash.cFa8XIhJ.dpbs
https://aspu.am/hy/content/qnnarkvecin_matematikakan_krtutyan_himnakhndirnery/#sthash.cFa8XIhJ.dpbs
https://aspu.am/hy/content/qnnarkvecin_matematikakan_krtutyan_himnakhndirnery/#sthash.cFa8XIhJ.dpbs
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Ա. Պրոֆեսորադասախոսական 

Ամբիոնի գիտական ուղղություններ /նաև՝ տնտ, պայմանագրային, դրամաշնորհային/ 

Ուղղության 

անվանումը 
Աշխ-ի տեսակը Ֆին.աղբյուր Ֆին.ծավալ Կատարողներ 

 Հիմնարար    

Ամբիոնի ՊԴԱ կազմի գիտական հետաքրքրությունների ուղղություններ /նաև՝ տնտ, 

պայմանագրային, դրամաշնորհային/ 

Ուղղության 

անվանումը 
Աշխ-ի տեսակը Ֆին.աղբյուր Ֆին.ծավալ Կատարողներ 

ՀՀ ԳԿ գիտական 

թեմա “21T-

2C075”  

դրամաշնորհ 

գիտահետազոտա

կան 

 

ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ  
Լ․ Ղուլղազարյան 

Փ․ Համբարձումյան 

ՀՀ ԳԿ ԵԳ “22AA-

2C008” 

https://aspu.am/hy/

content/kfinansavo

rvi_hpmh-

i_haycordi_gitakan

_teman/#sthash.Jo

IqhKdk.dpbs 

 

դրամաշնորհ 

գիտահետազոտա

կան 

ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ  

Փ․ Համբարձումյան 

Լ․ Ղուլղազարյան 

 

ՀՀ ԳԿ գիտական 

թեմա “21T-

2C257”  

դրամաշնորհ 

գիտահետազոտա

կան 

ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ  Գ․ Բաղդասարյան 

Հոծ միջավայրի 

մեխանիկա 
գիտական ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ  

Լ․ Ղուլղազարյան, 

Գ․ Բաղդասարյան 

 Կիրառական    

 

ՊԴԱ-ի կողմից հրատարակված մենագրություններ/գրքեր/դասագրքեր 

Հեղինակ Ա.Ա.Հ.  

  

  

Մենագրության/գրքի/դասագրքի 

անվանումը 

Հր.անուն և  

տարի 

Ծավալ 

https://aspu.am/hy/content/kfinansavorvi_hpmh-i_haycordi_gitakan_teman/#sthash.JoIqhKdk.dpbs
https://aspu.am/hy/content/kfinansavorvi_hpmh-i_haycordi_gitakan_teman/#sthash.JoIqhKdk.dpbs
https://aspu.am/hy/content/kfinansavorvi_hpmh-i_haycordi_gitakan_teman/#sthash.JoIqhKdk.dpbs
https://aspu.am/hy/content/kfinansavorvi_hpmh-i_haycordi_gitakan_teman/#sthash.JoIqhKdk.dpbs
https://aspu.am/hy/content/kfinansavorvi_hpmh-i_haycordi_gitakan_teman/#sthash.JoIqhKdk.dpbs
https://aspu.am/hy/content/kfinansavorvi_hpmh-i_haycordi_gitakan_teman/#sthash.JoIqhKdk.dpbs
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Գ․Ռ․Ղուլղազարյան, Լ․Գ․ 

Ղուլղազարյան 

Մաթեմատիկական անալիզ։ Ինտեգրալ 

հաշիվ 

Աստղիկ 

Գրատուն, 

2022 

430 էջ 

 

Ամբիոնի աշխատակիցների գիտական հոդվածներ և ժողովածուներ, զեկույցներ և թեզիսներ 

Հեղինակ Ա.Ա.Հ.  Հոդվածի , զեկույցի անվանումը Ծավալ 

G.R. Ghulghazaryan,  

L.G. Ghulghazaryan 

Free Vibrations of Thin Elastic Orthotropic Cantilever 

Cylindrical Panel (Advanced Problem in Mechanics II. Lecture 

Notes in Mechanical Engineering), Springer, 2022 Springer, 

Cham, pp 441–462. 

22p 

L. Aghalovyan,  

L. Ghulghazaryan,  

P. Hambardzumyan 

3D dynamic problems for three-layered shells with 

delamination between the layers (Advanced Structured 

Materials. Mechanics of High-Contrast Elastic Solids) Springer, 

2023 

16p 

G.R. Ghulghazaryan,  

L.G. Ghulghazaryan 

Free localized vibrations of a thin elastic composite panel 

(Advanced Structured Materials. Mechanics of High-Contrast 

Elastic Solids) Springer, 2023 

32p 

Л.Г. Арабаджян 

Об интегральных уравнениях Вольтерра и Винера-Хопфа и 

соответствующих уравнениях первого рода. Доклады НАН 

Армении, 2022 

11 с 

G.R.Ghulghazaryan,  

L.G.Ghulghazaryan 

Free vibrations of thin elastic orthotropic cylindrical panel with 

rigid – clamped edge generator, Scientific News. Armenian 

state pedagogical university after Kh. Abovyan, 2023 

20էջ 

Հ․Ս․ Միքայելյան 

Կրթական շահերի բախման խնդիրը եվ հաշտեցման 

գործոնները մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում, 

Մաթեմատիկան դպրոցում, 2022 

22 էջ 

L. Ghulghazaryan, 

P. Hambardzumyan, M․  

Sargsyan 

About a Plane Deformation Problem of the Theory of Elasticity 

and Its Application in Seismology. Proceedings of the Third 

European Conference on Earthquake Engineering and 

Seismology – 3ECEES, September 4 - September 9 2022, 

Bucharest, Romania, CONSPRESS, 2022, 3615-3624pp  

10p 

L․ Aghalovyan, 

M․  Aghalovyan, 

L. Ghulghazaryan 

On solving the Rikitake's problem and earthquake prediction. 

Proceedings of the Third European Conference on Earthquake 

Engineering and Seismology –3ECEES, September 4 - 

September 9 2022, Bucharest, Romania, CONSPRESS, 2022, 

3608-3614pp. 

7p 

Գ․ Ղուլղազարյան, 

Լ․Ղուլղազարյան 

Զուգահեռ հարթություններով և գծավոր մակերեվույթով 

սահմանափակված մարմինների ծավալների հաշվումը 

Սիմպսոնի բանաձևով։ «ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

7 էջ 
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ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ» միջ․ գիտ․ հոդվածների ժողովածու, , 

2022 դեկտեմբեր 15-16 

Ա․ Գրիգորյան, 

Լ․Ղուլղազարյան 

Վեկտորի ներմուծումը մաթեմատիկայի դպրոցական 

դասընթացներում։ «ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ» միջ․ գիտ․ հոդվածների ժողովածու, , 

2022 դեկտեմբեր 15-16 

7 էջ 

Հակոբյան Ս․, Հունանյան 

Ա․ 

Միջառարկայական կապերի կարևորումը մաթեմատիկայի 

հոսքային ուսուցման ընթացքում։ «ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ» միջ․ գիտ․ հոդվածների 

ժողովածու, , 2022 դեկտեմբեր 15-16 

7 էջ 

Համբարձումյան Փ․ 

Динамическая трёхмерная задача теории упругости 

трехслойной пластинки при наличии вязкого 

сопротивления․ «ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ» միջ․ գիտ․ հոդվածների ժողովածու, , 

2022 դեկտեմբեր 15-16 

7 էջ 

Ղուշչյան Ա․ 

Ուսուցման մեթոդների կիրառման 

առանձնահատկությունները մաթեմատիկայի մագիստրոսի 

կրթական ծրագրի ընտրովի դասընթացների ուսուցման 

գործընթացում։ «ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ» միջ․ գիտ․ հոդվածների ժողովածու, , 

2022 դեկտեմբեր 15-16 

7 էջ 

Մկրտչյան Ա․ 

Դիտարկումներ ապացուցման ուսուցման 

նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ։ 

«ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ» 

միջ․ գիտ․ հոդվածների ժողովածու, , 2022 դեկտեմբեր 15-

16 

7 էջ 

Harutyunyan S. 

About ecology of thе geometric knowledge։ «ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ» միջ․ գիտ․ հոդվածների 

ժողովածու, , 2022 դեկտեմբեր 15-16 

7 p 

Մկրտչյան Մ․ 

«Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա» առարկայի 

հիմնախնդիրները։ «ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ» միջ․ գիտ․ հոդվածների ժողովածու, , 

7  էջ 
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2022 դեկտեմբեր 15-16 

Հ. Միքայելյան 

Հ. Ալեքսանյան  

Դիտարկումներ միջին դպրոցում «բանաձևի» 

հասկացության ուսուցման մասին, «Մաթեմատիկական 

կրթություն 10» միջազգային գիտաժողովի նյութերի 

ժողովածու  

4 էջ 

Հ. Միքայելյան 

Հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը 

մաթեմատիկական կրթության արժեկողմնորոշիչ 

ուսուցման և ինֆորմատիզացիայի պայմաններում, 

«Մաթեմատիկական կրթություն 10» միջազգային 

գիտաժողովի նյութերի ժողովածու  

6 էջ 

Г. Микаелян 

О формировании долга любви к другим 

в процессе обучения математике 

7 с 

Г. Микаелян  

Ценностно-ориентированное обучение математике в 

условиях цифровизации как фактор психологической 

безопасности обучающихся 

5с 

 Г. Микаелян 

Формирование долга перед собой как моральным 

существом в процессе обучения математике 

3с 

Վ. Վարդազարյան, Ա. 

Մինասյան  

Հավանականությունների տեսության և վիճակագրության 

տարրերի ուսուցման հիմնախնդիրները հանրակրթական 

դպրոցում։ «ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ» միջ․ գիտ․ հոդվածների ժողովածու, , 

2022 դեկտեմբեր 15-16 

7էջ 

Ն. Դովլաթյան  

«Ֆունկցիայի սահման» հասկացության ներմուծման որոշ 

առանձնահատկություններ ավագ դպրոցի 

մաթեմատիկայի դասընթացում։ «ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ» միջ․ գիտ․ հոդվածների 

ժողովածու, , 2022 դեկտեմբեր 15-16 

7էջ 

А. Мкртчян 

К проблеме формирования понятий в процессе обучения 

математике․  Международная научно-практическая 

конференция ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: ЦЕЛИ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ․  2022, Минск 

4с 

Ա. Մկրտչյան, Ա․Լագզյան 

Հանրահաշվի կիրառական միջավայրի խնդիրների 

մոդելավորումը համախմբերի միջոցով«Մաթեմատիկական 

կրթություն 10» միջազգային գիտաժողովի նյութերի 

ժողովածու 

5էջ 
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Ա. Մկրտչյան,    Մ․ 

Շահնազարյան 

Դիտարկումներ հանարահաշվի դասընթացում 

հավասարումների և անհավասարումների ներմուծման 

խնդրի շուրջ«Մաթեմատիկական կրթություն 10» 

միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու 

6էջ 

А. Мкртчян  

О применении подходов Гильберта 

и Генцена к построению доказательств в школьном 

курсе математики․  XVIII Всероссийской с международным 

участием научно-практической конференции «Артемовские 

чтения»: «Современное образование: научные подходы, 

опыт, проблемы, перспективы»,2022, Пемза 

3с 

А. Мкртчян  

Включение элементов логики в школьную математику как 

фактор реализации когнитивной безопасности учащихся. 

Современные тенденции естественно-математического 

образования: школа – вуз [Текст]: материалы XI 

Всероссийской научно-практической конференции, 2022, 

Соликамск 

4с 

Սահակյան Օ.,  

Հովիկյան Վ.  

Կամածին ուշադրության դերը հիմնական դպրոցի 

մաթեմատիկայի ուսուցման 

գործընթացում«ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ» միջ․ գիտ․ հոդվածների ժողովածու, , 

2022 դեկտեմբեր 15-16 

5էջ 

Г. С. Микаелян 

О СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ В 

АРМЕНИИ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ЦЕЛИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ, Материалы 

Международной научно-практической конференции г. 

Минск, 20–21 октября 2022 г.,  с,33-37. 

5с 

Г. С. Микаелян  

О ПРОБЛЕМЕ ГАРМОНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ, 

международная научно-практическая конференция 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ЦЕЛИ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ г. Минск, 20–21 октября 

2022 г.  

3с 

 

Ամբիոնի գիտական սեմինարներ 

Սեմինարի անվանումը Անցկացման վայրը, օրը 

Մաթեմատիկայի և դրա ուսուցման արդի 

հիմնախնդիրները 

ՀՊՄՀ, Մաթեմատիկայի և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 
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Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից պաշտպանված ատենախոսություններ 

Ա.Ա.Հ. Թեկն/դոկտորական- 

մասնագիտություն 

Պաշտպ-ն 

ամսաթիվ 

ԲՈԿ-ի 

հաստատում 

    

 

Ամբիոնի ՊԴԱ-ի որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման տարեկան գրաֆիկ 

Դասախոս 

Ա.Ա.Հ./հաստիք 

ՈԲ-ի անցկացման 

հաստատություն 
ՈԲ ժամկետները Արդյունք 

Ղուլղազարյան Լուսինե 

Գուրգենի 

https://aspu.am/hy/conte

nt/havastagrer_verapatra

stvoghnerin1/#sthash.n7

G1TtlJ.dpbs 

 

ՀՊՄՀ- անգլերենի 

դասընթաց 
հունվար-մարտ սերտիֆիկատ 

Մինասյան Անժելա 

Իսրայելի 

https://aspu.am/hy/conte

nt/verapatrastvecin_hpm

h-

i_dasakhosnery/#sthash.

RycRZo0h.dpbs 

 

ՀՊՄՀ- անգլերենի 

դասընթաց 
նոյեմբեր-հունվար սերտիֆիկատ 

Մինասյան Անժելա 

Իսրայելի 

https://aspu.am/hy/conte

nt/verapatrastvecin/#stha

sh.NaCEcOBP.dpbs 

 

Դի-Վի-Վի 

Ինթերնեյշնալի 

հայաստանյան 

գրասենյակ-

«Մեծահասակների  

ուսումնառության և 

կրթության 

հիմունքներ. 

դասավանդման 

մեթոդաբանություն» 

համակցված 

դասընթաց 

հուլիս-հոկտեմբեր սերտիֆիկատ 

Մկրտչյան Արաքսյա 

Տիգրանի 

ՈԱԱկ-ի կողմից 

անցկացված 

վերապատրաստում 

մայիս-հուլիս կատարված է 

https://aspu.am/hy/content/havastagrer_verapatrastvoghnerin1/#sthash.n7G1TtlJ.dpbs
https://aspu.am/hy/content/havastagrer_verapatrastvoghnerin1/#sthash.n7G1TtlJ.dpbs
https://aspu.am/hy/content/havastagrer_verapatrastvoghnerin1/#sthash.n7G1TtlJ.dpbs
https://aspu.am/hy/content/havastagrer_verapatrastvoghnerin1/#sthash.n7G1TtlJ.dpbs
https://aspu.am/hy/content/verapatrastvecin_hpmh-i_dasakhosnery/#sthash.RycRZo0h.dpbs
https://aspu.am/hy/content/verapatrastvecin_hpmh-i_dasakhosnery/#sthash.RycRZo0h.dpbs
https://aspu.am/hy/content/verapatrastvecin_hpmh-i_dasakhosnery/#sthash.RycRZo0h.dpbs
https://aspu.am/hy/content/verapatrastvecin_hpmh-i_dasakhosnery/#sthash.RycRZo0h.dpbs
https://aspu.am/hy/content/verapatrastvecin_hpmh-i_dasakhosnery/#sthash.RycRZo0h.dpbs
https://aspu.am/hy/content/verapatrastvecin/#sthash.NaCEcOBP.dpbs
https://aspu.am/hy/content/verapatrastvecin/#sthash.NaCEcOBP.dpbs
https://aspu.am/hy/content/verapatrastvecin/#sthash.NaCEcOBP.dpbs
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Ամբիոնի ամբողջ 

պրոֆեսորադասախոս

ական անձնակազմը 

ՀՊՄՀ- որակի 

բարձրացման և 

առարկայական 

նկարագրերի մշակման 

դասընթացներ 

հունիս 16-17 կատարված է 

 

 

Բ. Ուսանողական 

 

Ուսանողական գիտական հետազոտական ընկերություններ և խմբակներ 

Հետազոտական 

ընկերություններ և 

խմբակներ Անվանումը Գործունեությունը Ուսանող 

Ակումբ 

“Ինտելեկտուալ 

ակումբ”  

Ակումբի 

ղեկավարում Մկրտչյան Տաթև 

Ակումբ 

ՀՊՄՀ ՄՖԻ 

“Բանավեճ ակումբ” 

Ակումբի 

ղեկավարում Էլիզա Ստեփանյան 

Ընկերություն 

ՀՊՄՀ ՈՒԳԸ 

https://aspu.am/hy/co

ntent/ugy-

n_nor_ghekavar_uni/

#sthash.Wmkbd5VK.

dpbs 

 Նախագահ 

Մարգարիտա 

Շահնազարյան 

Խորհուրդ ՄՖԻ ՈՒԽ Փոխնախագահ Մարիամ Ղարիբյան 

 

Համատեղ գիտահետազոտական աշխատանքներ 

Դասախոս Ա.Ա.Հ. Ուսանող Ա.Ա.Հ. Հոդվածի անուն Հրատ.անվ-մ 

 

Ղարիբյան Մ.Ա.  

(4-րդ կուրս)  

Փորձարարական-

հետազոտական  

աշխատանքները 

մաթեմատիկայի ուսուցման 

գործընթացում 

Մաթեմատիկակ

ան կրթություն, 

10-րդ 

միջազգային 

գիտաժողովի 

նյութերի 

ժողովածու, 

Երևան, Էդիթ 

https://aspu.am/hy/content/ugy-n_nor_ghekavar_uni/#sthash.Wmkbd5VK.dpbs
https://aspu.am/hy/content/ugy-n_nor_ghekavar_uni/#sthash.Wmkbd5VK.dpbs
https://aspu.am/hy/content/ugy-n_nor_ghekavar_uni/#sthash.Wmkbd5VK.dpbs
https://aspu.am/hy/content/ugy-n_nor_ghekavar_uni/#sthash.Wmkbd5VK.dpbs
https://aspu.am/hy/content/ugy-n_nor_ghekavar_uni/#sthash.Wmkbd5VK.dpbs
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Պրինտ, 2022 

թիվ, 4 էջ 

 

Մանուկյան Ա.Վ.  

(Մագիստրատուրա 1-ին 

կուրս) 

Հանրահաշվի հիմնական 

հասկացությունները 

բնական լեզուներում 

Մաթեմատիկակ

ան կրթություն, 

10-րդ 

միջազգային 

գիտաժողովի 

նյութերի 

ժողովածու, 

Երևան, Էդիթ 

Պրինտ, 2022 

թիվ, 4 էջ 

Մկրտչյան Ա.Տ. 

Լագզյան Ա.Ա. 

(4-րդ կուրս)  

Հանրահաշվի կիրառական 

միջավայրի խնդիրների 

մոդելավորումը 

համախմբերի միջոցով 

10-րդ 

միջազգային 

գիտաժողովի 

նյութերի 

ժողովածու, 

Երևան, Էդիթ 

Պրինտ, 2022 

թիվ, 6 էջ 

Մկրտչյան Ա. Տ. 

Շահնազարյան Մ.Գ. 

(4-րդ կուրս)  

Դիտարկումներ 

հանրանաշվի դասընթացում 

հավասարումների եվ 

անհավասարումների 

ներմուծման խնդրի շուրջ 

Մաթեմատիկակ

ան կրթություն, 

10-րդ 

միջազգային 

գիտաժողովի 

նյութերի 

ժողովածու, 

Երևան, Էդիթ 

Պրինտ, 2022 

թիվ, 6 էջ 

 

Հարությունյան Ա.Ս. 

(Հայցորդ)  

Տեքստային խնդիրների 

լուծման մեթոդների 

ընտրության հիմնահարցի 

մասին 

Մաթեմատիկակ

ան կրթություն, 

10-րդ 

միջազգային 

գիտաժողովի 

նյութերի 

ժողովածու, 

Երևան, Էդիթ 

Պրինտ, 2022 

թիվ, 2 էջ 

Սահակյան Օ. Հովիկյան Վ.  
Կամածին ուշադրության 

դերը հիմնական դպրոցի 

/ներկայացված 

է 
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(4-րդ կուրս) մաթեմատիկայի ուսուցման 

գործընթացում 

տպագրության/ 

Ժամանակակա

ից 

մաթեմատիկա 

և 

նորարարական 

մոտեցումները 

ուսուցման 

մեթոդիկայում 

2022, 

դեկտեմբեր 15-

16 

 

 

 

4. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ամբիոնի արտաքին կապերի և միջազգայնացման աշխատանքների ընդհանուր նկարագրությունը  

և վերլուծությունը հաշվետու տարում: 

Մեր կողմից հատուկ ուշադրություն է դարձվում արտաքին կապերի հաստատմանը և միջազգային 

գործունեության ընդլայնմանը: Շնորհիվ կատարված աշխատանքների ամբիոնը այժմ 

համագործակցում է 

Մեծ Բրիտանիայի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Բելոռուսի, Վրաստանի և մի շարք այլ երկրների 

առաջատար բուհերի ամբիոնների և մասնագետների հետ:   

Ամբիոնի համագործակցությունը տեղական և միջազգային հաստատությունների և կառույցների 

հետ հաշվետու տարում: 

Ամբիոնը համագործակցում է հետևյալ բուհերի հետ՝ 

 Կիլի համալսարան, Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի դպրոց/ Մեծ Բրիտանիա, 

Վ.Բելինսկու անվան Պենզայի պետական մանկավարժական համալսարան/ Ռուսաստան, 

Վ․Ա․ Ստեկլովի անվան մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Ռուսաստանի ԳԱ/ Ռուսաստան, 

Ռուսաստանի Դաշնության Դուբնայի Միջուկային հետազոտությունների միասնական 

ինստիտուտ/Ռուսաստան, 

Սոլիկամսկի պետական մանկավարժական ինստիտուտ/ Ռուսաստան, 

Մաքսիմ Տանկի անվան Բելոռուսի պետական մանկավարժական համալսարան /Բելառուս, 
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Բոգդան Խմելինցկու անվան Չերկասի ազգային համալսարան/Ուկրաինա, Սումիի պետական 

համալսարան/Ուկրաինա, 

Ի.Ջավախիշվիլու անվան Թբիլիսիի պետական համալսարանի Անդրեա Ռազմաձեի անվան 

մաթեմատիկական ինստիտուտ/ Վրաստան, 

Պերմի պետական հումանիտար-մանկավարժական համալսարան/ Ռուսաստան։ 

 

Համագործակցություն արտասահմանյան բուհերի ամբիոնների հետ 

Բուհ/ամբիոն 

/երկիր 
Համագործակցության ձևը 

 Ուսումնական  Մեթոդական Գիտական Հետազոտական Այլ  

Keele University, 

Schools of 

Mathematics and 

informatics, UK + + + +  

Վ.Բելինսկու 

անվան Պենզայի 

պետական 

մանկավարժական 

համալսարան/ 

Ռուսաստան  + + +  

Վ․Ա․ Ստեկլովի 

անվան 

մաթեմատիկայի 

ինստիտուտ, 

Ռուսաստանի ԳԱ/ 

Ռուսաստան   + +  

Ռուսաստանի 

Դաշնության 

Դուբնայի 

Միջուկային 

հետազոտություննե

րի միասնական 

ինստիտուտ/Ռուսա

ստան   + +  

Սոլիկամսկի 

պետական 

մանկավարժական 

ինստիտուտ/ 
 + + +  
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Ռուսաստան 

Մաքսիմ Տանկի 

անվան Բելոռուսի 

պետական 

մանկավարժական 

համալսարան 

/Բելառուս  + + +  

Բոգդան 

Խմելինցկու անվան 

Չերկասի ազգային 

համալսարան/Ուկր

աինա, Սումիի 

պետական 

համալսարան/Ուկր

աինա  + + +  

Ի.Ջավախիշվիլու 

անվան Թբիլիսիի 

պետական 

համալսարանի 

Անդրեա Ռազմաձեի 

անվան 

մաթեմատիկական 

ինստիտուտ/ 

Վրաստան,   + +  

Պերմի պետական 

հումանիտար-

մանկավարժական 

համալսարան/ 

Ռուսաստան  + + +  

 

Պրոֆ-դասախոսական անձնակազմի շարժունակություն 

Ա. Ամբիոնի աշխատակիցների աշխատանքն արտասահմանյան բուհերում 

Դասախոս Ա.Ա.Հ. Պաշտոն Երկիր/բուհ Մնալու ժամկետ Արդյունքներ 

Լուսինե 

Ղուլղազարյան 
ամբիոնի վարիչ 

Մեծ Բրիտանիա/ 

Կիլի 

համալսարան 

13-24 հունիս, 

2022 

սեմինարներ, 

գիտական 

հոդվածներ, 

հետազոտություն

ներ  

https://aspu.am/hy/

https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs
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content/hpmh-

i_dasakhosneri_ay

cy_mets_britaniayi

_kili_hamalsaran/#

sthash.YE8pZK4P.

dpbs 

 

Գուրգեն 

Ասատրյան 
ասիստենտ 

Մեծ Բրիտանիա/ 

Կիլի 

համալսարան 

13-24 հունիս, 

2022 

սեմինարներ, 

հետազոտություն

ներ 

https://aspu.am/hy/

content/hpmh-

i_dasakhosneri_ay

cy_mets_britaniayi

_kili_hamalsaran/#

sthash.YE8pZK4P.

dpbs 

 

Անահիտ Ենոքյան  դասախոս 

Ավստրիա/Կլագե

նֆուրտի 

համալսարանի 

Մաթեմատիկիայի 

դիդակտիկայի 

ինստիտուտ 

մայիս 2- 

օգոստոս 25, 2022 

սեմինարներ, 

գիտական 

հոդվածներ, 

հետազոտություն

ներ 

     

Բ. Ամբիոնի կողմից հրավիրված արտասահմանցի դասախոսներ 

Семёнов Алексей 

Львович 

 

ֆ․մ․գ․դ․, 

Ռուսաստանի 

գիտությունների 

ակադեմիայի 

ակադեմիկոս 

(2011), 

Ռուսաստանի 

կրթության 

ակադեմիայի 

ակադեմիկոս 

(2010 թ.): 

Մոսկվայի 

պետական 

համալսարանի 

մեխանիկա-

Ռուսաստան, 

Կազան, 

Լոմոնոսովի 

անվան Մոսկվայի 

պետական 

համալսարան, 

Մոսկվա, Հերցենի 

համալսարան, 

Սանկտ 

Պետերբուրգ, 

Լոբաչևսկու 

անվան 

մաթեմատիկայի 

և մեխանիկայի 

ինստիտուտ 

6-12 հոկտեմբեր, 

2022 

սեմինարներ, 

ելույթ 

Մաթեմատիկակա

ն կրթություն 10 

միջազգային 

գիտաժողովում,  

գիտական 

հոդվածներ, 

հետազոտություն

ներ 

https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs
https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs
https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs
https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs
https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs
https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs
https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs
https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs
https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs
https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs
https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs
https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs
https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs


63 

մաթեմատիկակա

ն ֆակուլտետի 

մաթեմատիկակա

ն 

տրամաբանությա

ն և 

ալգորիթմների 

տեսության 

ամբիոնի վարիչ։ 

Կիբեռնետիկայի 

և կրթական 

ինֆորմատիկայի 

ինստիտուտի 

տնօրեն, 

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 

մրցանակի 

դափնեկիր 

  

 

 

Համագործակցային միջազգային ծրագրեր 

Անվանում Գործընկեր Ժամկետ Ամբիոնի մասնակից դասախոսներ 

«Ձմեռային դոկտորական 

դպրոց», 

MODEST -ERASMUS+ 

https://aspu.am/hy/content/k

ayacav_dzmerayin_doktorak

an_dproc_/#sthash.gkhWWE

oE.dpbs 

 

Լատվիա, Մեծ 

Բրիտանիա, 

Լեհաստան, 

Ֆինլանդիա, 

Բելարուս, 

Ռուսաստան 

դեկտեմբեր, 

2022 
Լ․ Ղուլղազարյան 

                             

Մասնակցություն ՀՊՄՀ  միջազգային ծրագրերին 

Անվանում Գործընկեր Ժամկետ 
Ամբիոնի մասնակից 

դասախոսներ 

MODEST -ERASMUS+ 

Լատվիա, Մեծ 

Բրիտանիա, 

Լեհաստան, 

Ֆինլանդիա, Բելարուս, 

Ռուսաստան 

2018-2022 

https://aspu.am/hy/conte

nt/qnnarkecin_hetbuhak

an_krtutyan_ardiakanac

umn_u_dasavandman_

metodabanutyan_barela

vumy/#sthash.3WMmU

Լ․ Ղուլղազարյան 

https://aspu.am/hy/content/kayacav_dzmerayin_doktorakan_dproc_/#sthash.gkhWWEoE.dpbs
https://aspu.am/hy/content/kayacav_dzmerayin_doktorakan_dproc_/#sthash.gkhWWEoE.dpbs
https://aspu.am/hy/content/kayacav_dzmerayin_doktorakan_dproc_/#sthash.gkhWWEoE.dpbs
https://aspu.am/hy/content/kayacav_dzmerayin_doktorakan_dproc_/#sthash.gkhWWEoE.dpbs
https://aspu.am/hy/content/qnnarkecin_hetbuhakan_krtutyan_ardiakanacumn_u_dasavandman_metodabanutyan_barelavumy/#sthash.3WMmUD85.dpbs
https://aspu.am/hy/content/qnnarkecin_hetbuhakan_krtutyan_ardiakanacumn_u_dasavandman_metodabanutyan_barelavumy/#sthash.3WMmUD85.dpbs
https://aspu.am/hy/content/qnnarkecin_hetbuhakan_krtutyan_ardiakanacumn_u_dasavandman_metodabanutyan_barelavumy/#sthash.3WMmUD85.dpbs
https://aspu.am/hy/content/qnnarkecin_hetbuhakan_krtutyan_ardiakanacumn_u_dasavandman_metodabanutyan_barelavumy/#sthash.3WMmUD85.dpbs
https://aspu.am/hy/content/qnnarkecin_hetbuhakan_krtutyan_ardiakanacumn_u_dasavandman_metodabanutyan_barelavumy/#sthash.3WMmUD85.dpbs
https://aspu.am/hy/content/qnnarkecin_hetbuhakan_krtutyan_ardiakanacumn_u_dasavandman_metodabanutyan_barelavumy/#sthash.3WMmUD85.dpbs
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D85.dpbs 

 

https://aspu.am/hy/conte

nt/ampopich_hamazhog

hov_erazmus_modest-

i_shrjanaknerum/#sthas

h.aniYS9jn.dpbs 

 

ERASMUS+ICT Mobility Մեծ Բրիտանիա 

2018-2022 

https://aspu.am/hy/conte

nt/hpmh-

i_dasakhosneri_aycy_m

ets_britaniayi_kili_hamal

saran/#sthash.YE8pZK4

P.dpbs 

Լ․ Ղուլղազարյան 

ERASMUS+ICT Mobility Մեծ Բրիտանիա 

2018-2022 

https://aspu.am/hy/conte

nt/hpmh-

i_dasakhosneri_aycy_m

ets_britaniayi_kili_hamal

saran/#sthash.YE8pZK4

P.dpbs 

Գ․ Ասատրյան 

    

 

5. ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ամբիոն աշխատանքը  հանրության շրջանում և հանրակրթական դպրոցների աշակերտների հետ, 

կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի մեխանիզմները: 

Տարիներ շարունակ Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը 

համագործակցում է հանրակրթական դպրոցների հետ։  Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական  

անձնակազմը պարբերական այցելում է դպրոցներ, պատասխանում ուսուցիչներին և 

աշակերտներին հուզող հարցերին, կազմակերպում սեմինար քննարկումներ։                                                                      

 

Աշխատանք հանրակրթական դպրոցներում՝ աշակերտների հետ 

Աշխ-ի տեսակը Համակարգող 

Ա.Ա.Հ. 

Միջոցառման 

անվանումը 

Ժամկետը 

https://aspu.am/hy/content/qnnarkecin_hetbuhakan_krtutyan_ardiakanacumn_u_dasavandman_metodabanutyan_barelavumy/#sthash.3WMmUD85.dpbs
https://aspu.am/hy/content/ampopich_hamazhoghov_erazmus_modest-i_shrjanaknerum/#sthash.aniYS9jn.dpbs
https://aspu.am/hy/content/ampopich_hamazhoghov_erazmus_modest-i_shrjanaknerum/#sthash.aniYS9jn.dpbs
https://aspu.am/hy/content/ampopich_hamazhoghov_erazmus_modest-i_shrjanaknerum/#sthash.aniYS9jn.dpbs
https://aspu.am/hy/content/ampopich_hamazhoghov_erazmus_modest-i_shrjanaknerum/#sthash.aniYS9jn.dpbs
https://aspu.am/hy/content/ampopich_hamazhoghov_erazmus_modest-i_shrjanaknerum/#sthash.aniYS9jn.dpbs
https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs
https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs
https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs
https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs
https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs
https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs
https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs
https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs
https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs
https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs
https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs
https://aspu.am/hy/content/hpmh-i_dasakhosneri_aycy_mets_britaniayi_kili_hamalsaran/#sthash.YE8pZK4P.dpbs
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Ուսումնական    

Երևանի Մանուել Քաջունու 

անվան թիվ 54 ավագ դպրոց 

Լ․ Ղուլղազարյան, 

Ա․Գրիգորյան 

Պարամետր 

պարունակող 

հավասարումների և 

անհավասարումներ

ի ուսուցման 

մեթոդիկայի 

առանձնահատկությ

ունները 

դեկտեմբեր, 2022 

https://aspu.am/hy/

content/buh-

dproc_hamagortsa

kcutyuny_sharuna

kvum_e1/#sthash.

Zyo7YkbY.dpbs 

 

ՀՊՄՀ 57 հիմնական դպրոց Գ․ Ասատրյան, 

Լ․Ղուլղազարյան 

Քառակուսային 

ֆունկցիա, 

հատկությունները և 

գրաֆիկի 

կառուցումը 

հոկտեմբեր, 2022 

Խաչատուր Աբովյանի անվան 

թիվ 2 հիմնական դպրոց։ 

Լ․ Ղուլղազարյան, 

Օ․ Սահակյան, 

Ա․ Մկրտչյան 

Պարամետր 

պարունակող 

հավասարումների և 

անհավասարումներ

ի ուսուցման 

մեթոդիկայի 

առանձնահատկությ

ունները 

մայիս, 2022 

https://aspu.am/hy/

content/buh-

dproc_hamaagorts

akcutyunn_amrap

ndvum_e/#sthash.

1TwcF5Xu.dpbs 

 

 

ՀՊՄՀ 57 հենակետային 

վարժարան 

Լ․ Ղուլղազարյան, 

Ա․Գրիգորյան 

Հակադարձ 

եռանկյունաչափակ

ան ֆունկցիաների 

հատկությունները 

մայիս, 2022 

https://www.instagr

am.com/p/Cc8HrR

7ITs7/?fbclid=IwA

R1IwABd5rMTnsn

H1we_yTheds6TH

QE4S2iHCxY9pAh

OjRRGOWXniZzp

hsc 

 

Մեթոդական    

Կարեն Դեմիրճանի անվան թիվ 

139 ավագ դպրոցի 

մանկավարժների և 

աշակերտների հետ։ 

Լ․ Ղուլղազարյան, 

Ա․Խաչանյան, 

Ա․Գրիգորյան, 

"Տարածաչափությա

ն դրվածքը ավագ 

դպրոցի 

բնագիտամաթեմատ

ապրիլ․ 2022 

https://aspu.am/hy/

content/aycelecin_

139_avag_dproc/#

sthash.bN45stxB.d

https://aspu.am/hy/content/buh-dproc_hamagortsakcutyuny_sharunakvum_e1/#sthash.Zyo7YkbY.dpbs
https://aspu.am/hy/content/buh-dproc_hamagortsakcutyuny_sharunakvum_e1/#sthash.Zyo7YkbY.dpbs
https://aspu.am/hy/content/buh-dproc_hamagortsakcutyuny_sharunakvum_e1/#sthash.Zyo7YkbY.dpbs
https://aspu.am/hy/content/buh-dproc_hamagortsakcutyuny_sharunakvum_e1/#sthash.Zyo7YkbY.dpbs
https://aspu.am/hy/content/buh-dproc_hamagortsakcutyuny_sharunakvum_e1/#sthash.Zyo7YkbY.dpbs
https://aspu.am/hy/content/buh-dproc_hamagortsakcutyuny_sharunakvum_e1/#sthash.Zyo7YkbY.dpbs
https://aspu.am/hy/content/buh-dproc_hamaagortsakcutyunn_amrapndvum_e/#sthash.1TwcF5Xu.dpbs
https://aspu.am/hy/content/buh-dproc_hamaagortsakcutyunn_amrapndvum_e/#sthash.1TwcF5Xu.dpbs
https://aspu.am/hy/content/buh-dproc_hamaagortsakcutyunn_amrapndvum_e/#sthash.1TwcF5Xu.dpbs
https://aspu.am/hy/content/buh-dproc_hamaagortsakcutyunn_amrapndvum_e/#sthash.1TwcF5Xu.dpbs
https://aspu.am/hy/content/buh-dproc_hamaagortsakcutyunn_amrapndvum_e/#sthash.1TwcF5Xu.dpbs
https://aspu.am/hy/content/buh-dproc_hamaagortsakcutyunn_amrapndvum_e/#sthash.1TwcF5Xu.dpbs
https://www.instagram.com/p/Cc8HrR7ITs7/?fbclid=IwAR1IwABd5rMTnsnH1we_yTheds6THQE4S2iHCxY9pAhOjRRGOWXniZzphsc
https://www.instagram.com/p/Cc8HrR7ITs7/?fbclid=IwAR1IwABd5rMTnsnH1we_yTheds6THQE4S2iHCxY9pAhOjRRGOWXniZzphsc
https://www.instagram.com/p/Cc8HrR7ITs7/?fbclid=IwAR1IwABd5rMTnsnH1we_yTheds6THQE4S2iHCxY9pAhOjRRGOWXniZzphsc
https://www.instagram.com/p/Cc8HrR7ITs7/?fbclid=IwAR1IwABd5rMTnsnH1we_yTheds6THQE4S2iHCxY9pAhOjRRGOWXniZzphsc
https://www.instagram.com/p/Cc8HrR7ITs7/?fbclid=IwAR1IwABd5rMTnsnH1we_yTheds6THQE4S2iHCxY9pAhOjRRGOWXniZzphsc
https://www.instagram.com/p/Cc8HrR7ITs7/?fbclid=IwAR1IwABd5rMTnsnH1we_yTheds6THQE4S2iHCxY9pAhOjRRGOWXniZzphsc
https://www.instagram.com/p/Cc8HrR7ITs7/?fbclid=IwAR1IwABd5rMTnsnH1we_yTheds6THQE4S2iHCxY9pAhOjRRGOWXniZzphsc
https://www.instagram.com/p/Cc8HrR7ITs7/?fbclid=IwAR1IwABd5rMTnsnH1we_yTheds6THQE4S2iHCxY9pAhOjRRGOWXniZzphsc
https://aspu.am/hy/content/aycelecin_139_avag_dproc/#sthash.bN45stxB.dpbs
https://aspu.am/hy/content/aycelecin_139_avag_dproc/#sthash.bN45stxB.dpbs
https://aspu.am/hy/content/aycelecin_139_avag_dproc/#sthash.bN45stxB.dpbs
https://aspu.am/hy/content/aycelecin_139_avag_dproc/#sthash.bN45stxB.dpbs
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Ս․Հակոբյան իկական հոսքում" pbs 

 

Եղիշե Չարենցի անվան թիվ 67 

հիմնական դպրոց։ 

Մանկավարժների հետ   

Աշակերտների հետ 

"Սեմինարների և ինտելեկտուալ 

խաղերի կազմակերպումը 

աշակերտների համար" 

թեմայով միջոցառում։ 

Ա․ Ենոքյան, 

Ս․Հակոբյան, 

Ս․Հարությունյան, 

Հ․Միքայելյան 

Ապագա 

մանկավարժին 

ներկայացվող 

պահանջները․ 

քննարկում և 

կարիքների 

վերհանում" 

ապրիլ, 2022 

 

https://www.facebo

ok.com/plugins/po

st.php?href=https

%3A%2F%2Fwww

.facebook.com%2

Fmatinffiz.ux%2Fp

osts%2Fpfbid0F3o

DDF2W7Z7LCC3k

NW4si4c5AxUs7a

6z1yFg6dHaQt23j

SLGUejJvjdJeu2xt

zUWl& 
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հիմնական դպրոց։ 

 

Ա․ Ենոքյան, 

Ա․Մկրտչյան 

"Սեմինարների և 

ինտելեկտուալ 

խաղերի 

կազմակերպումը 

աշակերտների 

համար 

մայիս, 2022 

Դաստիարակչական    

 

Աշխատանք հանրության շրջանում 

Աշխ-ի տեսակը Համակարգող 

Ա.Ա.Հ. 

Միջոցառման 

անվանումը 

Ժամկետը 

հանդիպում-դասախոսություն  

https://aspu.am/hy/content/gegh

eciky_matematikayum/#sthash.

zQEbZ16b.dpbs 

 

Միքայելյան Հ․Ս․ «Կարոտի 

ճամփաներով 

04․ 07․ 2022 

 

https://aspu.am/hy/content/aycelecin_139_avag_dproc/#sthash.bN45stxB.dpbs
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmatinffiz.ux%2Fposts%2Fpfbid0F3oDDF2W7Z7LCC3kNW4si4c5AxUs7a6z1yFg6dHaQt23jSLGUejJvjdJeu2xtzUWl&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmatinffiz.ux%2Fposts%2Fpfbid0F3oDDF2W7Z7LCC3kNW4si4c5AxUs7a6z1yFg6dHaQt23jSLGUejJvjdJeu2xtzUWl&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmatinffiz.ux%2Fposts%2Fpfbid0F3oDDF2W7Z7LCC3kNW4si4c5AxUs7a6z1yFg6dHaQt23jSLGUejJvjdJeu2xtzUWl&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmatinffiz.ux%2Fposts%2Fpfbid0F3oDDF2W7Z7LCC3kNW4si4c5AxUs7a6z1yFg6dHaQt23jSLGUejJvjdJeu2xtzUWl&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmatinffiz.ux%2Fposts%2Fpfbid0F3oDDF2W7Z7LCC3kNW4si4c5AxUs7a6z1yFg6dHaQt23jSLGUejJvjdJeu2xtzUWl&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmatinffiz.ux%2Fposts%2Fpfbid0F3oDDF2W7Z7LCC3kNW4si4c5AxUs7a6z1yFg6dHaQt23jSLGUejJvjdJeu2xtzUWl&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmatinffiz.ux%2Fposts%2Fpfbid0F3oDDF2W7Z7LCC3kNW4si4c5AxUs7a6z1yFg6dHaQt23jSLGUejJvjdJeu2xtzUWl&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmatinffiz.ux%2Fposts%2Fpfbid0F3oDDF2W7Z7LCC3kNW4si4c5AxUs7a6z1yFg6dHaQt23jSLGUejJvjdJeu2xtzUWl&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmatinffiz.ux%2Fposts%2Fpfbid0F3oDDF2W7Z7LCC3kNW4si4c5AxUs7a6z1yFg6dHaQt23jSLGUejJvjdJeu2xtzUWl&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmatinffiz.ux%2Fposts%2Fpfbid0F3oDDF2W7Z7LCC3kNW4si4c5AxUs7a6z1yFg6dHaQt23jSLGUejJvjdJeu2xtzUWl&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmatinffiz.ux%2Fposts%2Fpfbid0F3oDDF2W7Z7LCC3kNW4si4c5AxUs7a6z1yFg6dHaQt23jSLGUejJvjdJeu2xtzUWl&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmatinffiz.ux%2Fposts%2Fpfbid0F3oDDF2W7Z7LCC3kNW4si4c5AxUs7a6z1yFg6dHaQt23jSLGUejJvjdJeu2xtzUWl&
https://aspu.am/hy/content/gegheciky_matematikayum/#sthash.zQEbZ16b.dpbs
https://aspu.am/hy/content/gegheciky_matematikayum/#sthash.zQEbZ16b.dpbs
https://aspu.am/hy/content/gegheciky_matematikayum/#sthash.zQEbZ16b.dpbs
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6. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 

 

Ներկայացնել որակի ապահովման ներքին համակարգի աշխատանքները և 

արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը: 

Ամբիոնի որակի ապահովման աշխատանքները արդյունավետ իրականացնելու համար ամբիոնում 

գործում է որակի ապահովման հանձնախումբ, որի աշխատանքները ղեկավարում է որակի 

պատասխանատուն` Ա. Մկրտչյանը։ Որակի ապահովման աշխատանքները կատարվում են 

Կրթության որակի ապահովման և կառավարման բաժնի կազմած գրությունների և մշակած 

ուղեցույցերի, ամբիոնի ՈԱ տարեկան պլանի հիման վրա։ 

Ուսումնական տարում վերանայվել և լրամշակվել են ԲԿԾ-ի և ՄԿԾ-ի “Մաթեմատիկա” 

մասնագիտության մասնագրերը, մշակվել են նոր՝ “Մաթեմատիկա-ֆիզիկա”, “Մաթեմատիկա-

ինֆորմատիկա” մասնագիտությունների համար ԲԿԾ-ներ։  

Վերափոխվել և մշակվել են գնահատման բաղադրիչների չափանիշները։  

Լրամշակվել են ամբիոնի բոլոր դասընթացների առարկայական նկարագրերն ու թեմատիկ 

տրոհումները։ 

Դասավանդման գործընթացի որակի ապահովման տեսակետից իրականացվել են դասալսումներ, 

որոնց արդյունքների վերաբերյալ արված դիտարկումները և որակի բարձրացմանն ուղղված 

առաջարկները քննարկվել են ամբիոնում և արձանագրվել դասալսումների մատյանում:  

Ամբիոնի դասախոսները մասնակցել են ՀՊՄՀ-անգլերենի, ՀՊՄՀ-որակի բարձրացման և 

առարկայական նկարագրերի մշակման, ՈԱԱԿ–ի կողմից կազմակերպված 

վերապատրաստումներին։ 

Ամբիոնը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում գիտահետազոտական աշխատանքների 

իրականացման գործընթացը, կազմակերպել է միջազգային «Մաթեմատիկական կրթություն 10» 

ամենամյա գիտաժողովը և ՀՊՄՀ–ի 100–ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի՝ 

«Ժամանակակից մաթեմատիկա և նորարարական մոտեցումները ուսուցման մեթոդիկայում» 

բաժանմունքի աշխատանքները։ 

Ամբիոնի աշխատակիցները մասնակցել են ՀՀ-ում և արտասահմանում կազմակերպված  մի շարք 

գիտաժողովների, աշխատաժողովների և քննարկումների: 

Ամբիոնի աշխատակիցների որոշ աշխատանքներ անմիջականորեն կապված են ուսումնական 

գործընթացի, նրա բարելավման խնդիրների հետ, ավելին, որոշ աշխատանքներ անմիջականորեն 

օգտագործվում են ուսուցման գործընթացում` որպես ուսումնական դասընթացներ: Վերոնշյալ 

տարում ամբիոնի աշխատակիցների կողմից տպագրել է գիտական հոդվածներ և ժողովածուներ, 

զեկույցներ, որոնք ներկայացված են հաշվետվության համապատասխան բաժնում։ Ինչպես նաև 

ուսանողների հետ համատեղ տպագրվել են  5 գիտահետազոտական աշխատանքներ։ 

Ամբիոնն իր գործունեության ամբողջ ընթացքում ապահովել է շրջանավարտների հետ հետադարձ 
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կապը, ովքեր իրենց ավանդն ունեն «Մաթեմատիկա» մասնագիտության գործունեության 

ոլորտում: Մեր դասախոսները և շրջանավարտները նաև իրենց ակտիվ գործունեությունն են 

ծավալում «Մաթեմատիկական կրթություն» ֆեյսբուքյան էջում: 

Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի  ամբիոնն իր շրջանավարտներին ապահովել 

է աշխատանքով դպրոցներում՝ որպես մաթեմատիկայի ուսուցիչ:  

Ներկայացնել գործընթացներում ներքին և արտաքին շահակիցների ներգրավվածության 

աստիճանը և վերլուծել  արդյունավետությունը:   Հիմնավորել մոտեցումը /կատարել համառոտ 

մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:  

Ներքին և արտաքին շահակիցները մասնակցել են ամբիոնի կողմից կազմակերպված 

կոնֆերանսներին և սեմինարներին։ Ամբիոնի որակի պատասխանատու՝ Արաքսյա Մկրտչյանը 

2022 թվականի մայիս-հուլիս ամիսներին մասնակցել է ՈԱԱԿ-ի կողմից անցկացված 

վերապատրաստմանը։  

 

Ամբիոնի դասախոսների կատարած աշխատանքի որակի ապահովում և մշտադիտարկում 

Միջոցառման անվանումը Պատասխանատու Արդյունքահենություն 

Դասալսումներ 

Ամբիոնի վարիչ, որակի 

պատասխանատու Դասալսումների մատյան 

Ամբիոնի նիստեր Ամբիոնի վարիչ Արձանագրություններ 

Որակի ապահովման 

հանձնախմբի 

աշխատանքային 

քննարկումներ 

Որակի ապահովման 

պատասխանատու 

Որակի ապահովման 

հանձնախմբի 

հաշվետվություններ 

   

Ինքնագնահատում (SWOT-վերլուծություն) 

 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմի մասնագիտական 

մակարդակը 

Ուսանողների թվի նվազում  

Համագործակցությունը դպրոցների հետ, 

համատեղ սեմինարներ, քննարկումներ 

Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 

միջին տարիքի բարձր լինելը 

Պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմի և ուսանողների գիտական, 

ուսումնական և հետազոտական 

հրատարակումները  

Ամբիոնի ՊԴԱ–ի շարժունակության  և 

ուսանողության փոխանակման ծրագրերի ոչ 

բավարար մակարդակ 

https://www.facebook.com/%D5%8F%D5%A5%D5%AD%D5%B6%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D5%A3%D5%AB%D5%A1-%D6%87-%D5%B1%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-367458463599132
https://www.facebook.com/%D5%8F%D5%A5%D5%AD%D5%B6%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D5%A3%D5%AB%D5%A1-%D6%87-%D5%B1%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-367458463599132
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Մաթեմատիկայի ուսուցիչների 

վերապատրաստման և որակավորման 

բարձրացման գործընթացում ամբիոնի 

ներգրավվածություն 

 

Համագործակցությունը 

արտասահմանյան բուհերի հետ   
 

Նոր  մասնագիտական ծրագրերի 

բացում, որոնք հնարավորություն են 

տալիս ստանալ կրկնակի 

մասնագիտություն 

 

Հնարավորություններ Վտանգներ 

Միջազգային կապերի ընդլայնում 
Համապատասխան երիտասարդ մասնագիտական 

կադրերի համալրման բարդություն 

ՊԴԱ–ի և ուսանողների միջազգային 

ծրագրերի ներգրավվածության 

ապահովում 

ՊԴԱ–ի մեթոդական ուղղությամբ արտաքին 

վերապատրաստման իրականացման 

հնարավորության անբավարար մակարդակ 
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Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 

1. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ  
 

Հաշվետու տարում ամբիոնի  ուսումնական աշխատանքների ծրագրված ծավալը, կատարված 
ուսումնական աշխատանքի ծավալը: 

Ամբիոնի ուսումանական աշխատանքների ծավալը 2022-2023 ուսումնական տարում կազմել է 9997 
ժամ, որը նախորդ ուսումնական տարվա ժամաքանակի հանդեպ նվազել է շուրջ 2000 ժամով: 
Արդյունքում ամբիոնի հաստիքների քանակը նվազել է 3-ով: ՀՀ բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունների դիմորդների քանակի տվյալ և նախորդ տարվա թվերի համադրության 
արդյունքում պարզ է դարձել, որ դիմորդների և արդյունքում ժամաքանակների նվազումը 
պայմանավորվել է ամբողջ հանրապետությունում դիմորդների թվի և քննական առարկաներից 
դրական շեմը հաղթահարած շրջանավարտների թվի նվազմամբ: 

Հաշվետու տարում ամբիոնի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի ուսումնառության 
ակնկալվող արդյունքներին համապատասխան դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների 
ընտրության մոտեցումներն ու քաղաքականությունը, որքանով է այն նպաստել  ուսանողակենտրոն 
ուսուցմանը: 

Ուսումնառության վերջնարդյունքները և նրանց համապատասխան դասավանդման և 
ուսումնառության մոտեցումներն ու մեթոդները, դրանց պարբերաբար արդիականացման 
հիմնախնդիրները քննարկվել են ինչպես ամբիոնի, այնպես էլ բուհի  համապատասխան 
ստորաբաժանումներում, որոնց արդյունքում իրականացվել են բարելավումներ, ընթացիկ 
փոփոխություններ: Մասնավորաբար վերանայվել և փոփոխվել են ամբիոնի բակալավրի և 
մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերը և դրանց համապատասխան փոփոխվել են դասավանդվող 
բոլոր առարկաների կրթական ծրագրերը: Փոփոխությունները պայմանավորված են 2023թ.-ից 
հանրակրթության մեջ ներդրվող «Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն» 
ուսումնական առարկայի բովանդակությամբ, չափորոշչային պահանջներով և վերջնարդյունքներով, 
ինչպես նաև բուհի ռազմավարությամբ սահմանված մրցունակ և կոմպետենտ մասնագետի 
պատրաստման անհրաժեշտությամբ: Հարկ է նշել, որ ամբիոնի վարիչ Ա.Թադևոսյանը ներգրավված 
է եղել ԿԳՄՍՆ, «ԵՄ-ն նորարարության համար» ծրագիր «Թվային գրագիտություն և 
համակարգչային գիտություններ» առարկայի նոր ծրագրի և չափորոշչային խմբի դասավանդման և 
ուսումնառության նյութերի մշակման խմբում որպես փորձագետ և ՄԿԾ-երի լրամշակման ժամանակ 
հաշվի են առնվել նաև խմբի կողմից Տավուշի մարզում նշյալ առարկայի ներդրման փորձարկումների 
արդյունքները: 

Հաշվետու տարում ամբիոնում  կիրառված ուսանողների գնահատման համակարգը, գնահատման 
բաղադրիչների ձևավորման մոտեցումները, ուսումնառության արդյունքներից հետ կապը և  
ակադեմիական ազնվության ապահովմանն ուղղված աշխատանքները: 

Ամբիոնը կիրառում է ուսանողների գնահատման համակարգը, որն ընդունել և հաստատել է 
համալսարանի գիտական խորհուրդը, իսկ գնահատման բաղադրիչներն ընտրելիս առաջնորդվել է 
ուսումնական գործընթացների հարցերով տրամադրած շրջաբերականներով և ֆակուլտետային 
խորհրդի ընդունած որոշումներով:  
Ամբիոնի կողմից հետևականորեն իրականացվում են թեզերի և ավարտական աշխատանքների 
հետազոտության արդյունքների հանրայնացման, իրազեկման և ներդրման գործընթացներ, 
մշակվում են հետազոտական ուսումնական գործընթացում հետազոտական բաղադրիչի 
տեսակարար կշռի ավելացման մեխանիզմներ, մասնավորաբար հետազոտական աշխատանքների 
արդյունքների վավերացման մեխանիզմներ: Գրագողության դեմ պայքարի համատեքստում 
ամբիոնի կողմից շուրջ 4 անգամ կազմակերպվում են ավարտական աշխատանքների և 
մագիստրոսական թեզերի ատեստավորման նիստեր, ինչպես նաև մագիստրոսական թեզի 
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շրջանակներում ամբիոնի մագիստրոսի և ղեկավարի կողմից մշակվել և ներդրման փուլում է 
գտնվում ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի վերնագրային պլագիատը 
ստուգող համակարգ, որը նախնական փորձարկում է անցել ամբիոնի կողմից ղեկավարվող 
հետազոտական աշխատանքների շրջանակում, իսկ կուրսային, ավարտական և մագիստրոսական 
թեզերն ստուգվում են համացանցային միջավայրում գործող Plagiarism Checker by Grammarly 
առցանց համակարգով. https://www.grammarly.com/plagiarism-checker 

 

Հաշվետու տարում ամբիոնի նիստերում քննարկված հիմնական հարցերը, իրականացված 
աշխատանքների  գնահատման և բարելավման ուղղությամբ ընդունված որոշումները և 
հաստատված մեխանիզմները: 

Արձ.N, 
ամսաթիվ 

Քննարկման հարցերը Ընդունված որոշումները 

Արձ․ 1,  
24.01.2022թ.  

Նոր ՄԿԾ-ների լրամշակման 
գործընթացի մասին։  
/Զեկուցողներ՝ Մ․Փոթիկյան, 
Ա․Նադարյան, Ա․Նավասարդյան, 
Վ․Խառատյան / 

Որոշեցին  
- լրամշակել առարկայական ծրագրերը՝ 
խստագույնս համապատասխանեցնելով 
դրանց վերջնարդյունքները 
մասնագիտական կրթական ծրագրի 
վերջնարդյունքներին: 

Արձ․1, 
25․02.2022թ.  

Առկա մագիստրատուրայում 
«Թվային գրագիտություն և 
համակարգչային գիտություն» 
կրթական ծրագրի ներդրման 
քննարկում։  
/Զեկուցող` Ա․ Թադևոսյան/ 
 

Որոշեցին 1. - հաշվի առնելով այն 
հանգամանքը, որ համանուն ուսումնական 
առարկան դպրոցներում ներդրվելու է 2023 
թվականինց և դեռ չկա դրա 
բակալավրական կրթական ծրագիրը, 
աշխատանքները կենտրոնացնել 
բակալավրի կրթական ծրագրի ներդրման 
ուղղությամբ: 
Որոշեցին 2. - հաշվի առնելով դպրոցում 
ինֆորմատիկա և մաթեմատիկա 
ուսումնական առարկաների 
փոխկապակցվածությունը և տվյալ 
առարկաների՝ միևնույն մասնագետների 
կողմից դասավանդման հանգամանքը, 
ինչպես նաև դպրոցում վերոնշյալ երկու 
առարկաների ուսուցիչների պահանջարկը և 
դասավանդման ժամաքանակների 
համամասնությունը որոշվեց նախաձեռնել 
նոր ՄԿԾ-ի ներդրման և հավատարմագրման 
գործընթաց, որը կընձեռի կրկնակի 
դիպլոմավորման հնարավորություն 
(մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա)։ 

Արձ․1, 
04․03.2022թ 

Ռուբեն Թոփչյանի՝ Համակարգչային 
մտածելակերպ։ «Թվային 
գրագիտություն և համակարգչային 
գիտություն» հանրակրթական 
դպրոցի 7-րդ դասարանի 
փորձնական դասագրքի  քննարկում։ 

Որոշեցին  
- Ռուբեն Թոփչյանի՝ Համակարգչային 
մտածելակերպ։ «Թվային գրագիտություն և 
համակարգչային գիտություն» 
հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի 
փորձնական դասագրքին տալ դրական 
եզրակացություն, ինչպես նաև ներառել դրա 
բովանդակային միջուկը և մեթոդական 
լուծումները քննարկման առարկա դարձնել 

https://www.grammarly.com/plagiarism-checker
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Ինֆորմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա 
դասընթացի շրջանակներում:  

Արձ․1,  
06․04․2021թ.   

2021-2022 ուստարում 
վերականգնված ուսանողների 
թեմաների, ինչպես նաև 
ավարտական աշխատանքների և 
մագիստրոսական թեզերի 
վերնագրերի փոփոխությունների 
քննարկում և հաստատում։ 
/Զեկուցող` Ա․Թադևոսյան / 

Որոշեցին 

- Փոփոխելով արդիականությունը կորցրած 
թեմաները հաստատել 2021-2022 ուստարում 
վերականգնված ուսանողների թեմաների, 
ինչպես նաև ավարտական աշխատանքների 
և մագիստրոսական թեզերի վերնագրերը։ 
 

Արձ․1, 
18․05․2022թ. 

1.    Ստուգման ձևերի քննարկում և 
հաստատում։  
/Զեկուցող` Ա․ Թադևոսյան/ 
 

2.2022-2023 ուստարվա 
ծանրաբեռնվածության հետ 
կապված հարցերի քննարկում։ 
/Զեկուցող` Ա․ Թադևոսյան/ 
 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ 1․   - ելնելով առարկայի 
բնույթից և առանձնահատկություններից 
հաստատել դասավանդող մասնագետների 
կողմից առաջարկված և քննարկված 
ստուգման ձևերը: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ 2․  - Հաշվի առնելով 
ուրվագծվող վիճակը մշակել մեխանիզմներ 
հնարավորինս մեծ թվով դիմորդներ 
ներգրավվելու համար։ Մասնավորաբար 
շարունակել ֆակուլտետի և ամբիոնի կողմից 
իրականացվող անվճար առարկայական 
պարապմունքներն դիմորդների հետ, 
մասնագիտական իրազեկման այցերն ու 
AspuLogin մրցույթը: 

Արձ․1, 
15․06․2022թ.  

1. 2022-2023 ուստարվա ամբիոնի 

ծավալների հետ կապված հարցերի 
քննարկում։  
/Զեկուցող` Ա․Թադևոսյան/ 
 

2․Պետական ավարտական 
քննությունների հանձնաժողով 
նախագահի հաշվետվություն։ 
/Զեկուցող` Ա․ Թադևոսյան / 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ 1․ - Հաշվի առնելով այն 
հանգամանքը, որ ավարտական 
աշխատանքների ղեկավարմանը 
հատկացված ժամաքանակը բավարար չէ 
ուսանողների հետ որակյալ հետազոտական 
աշխատանք կատարելու համար, 
առաջարկել ֆակուլտետի գիտական 
խորհրդում քննարկել և միջնորդությամբ 
հանդես գալ համալսարանի գիտական 
խորհրդում՝ ավարտական աշխատանքների 
ղեկավարմանը հատկացված 
ժամաքանակները ավելացնելու հարցով: 
 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ 2․  
- հաջորդ տարվա ավարտական 
աշխատանքների թեմաները ձևակերպելիս, 
հնարավորության դեպքում հաշվի առնել 
գործատուների և գործընկեր դպրոցների 
պահանջները և մշակել դրա իրականացման 
մեխանիզմներ: 
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- առաջարկությամբ հանդես գալ 
ֆակուլտետի գիտական խորհրդում՝ 
ավարտական աշխատանքների 
ատեստացիաները ևս դարձնել գնահատվող 
և համապատասխան կշռով այդ 
գնահատականը ներառել ավարտական 
աշխատանքի պաշտպանության ամփոփիչ 
գնահատականում: 

Արձ․ 1 
31․08․2022թ. 

1.2022-2023 ուստարվա 
առարկայական նկարագրերի, 
տրոհումների և հարցաշարերի 
քննարկում և հաստատում։ 
/Զեկուցող` Ա․ Թադևոսյան/ 
 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ 

- Ի գիտություն ընդունելով ամբիոնի 
մեթոդական հանձնախմբի լրամշակման 
արդյունքների զեկույցները՝ հաստատել 
2022-2023 ուստարվա առարկայական 
նկարագրերը, տրոհումները և 
հարցաշարերը՝ մինչև ուսումնական տարվա 
սկիզբը ապահովելով դրանց լիարժեք 
տեղակայումն Google Classroom հարթակում։   

Արձ․ 1․  
20․09․2022թ 

1. 2022-2023 ուստարվա առկա և 
հեռակա համակարգերի 
մագիստրոսական թեզերի թեմաների 
քննարկում և հաստատում։ 
/Զեկուցող` Ա․ Թադևոսյան/ 
2. 2022-2023 ուստարվա առկա և 
հեռակա համակարգերի 
ավարտական աշխատանքների 
թեմաների քննարկում և 
հաստատում։  
/Զեկուցող` Ա․ Թադևոսյան/ 
3. 2022-2023 ուստարվա առկա 
բակալավր 3-րդ կուրս 1-ին 
կիսամյակի կուրսային 
աշխատանքների թեմաների 
քննարկում և հաստատում։ 
/Զեկուցող` Ա․ Թադևոսյան/ 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ 1. - Մագիստրոսական թեզերի, 
ավարտական և կուրսային աշխատանքների 
թեմաների ձևակերպման ընթացքում հաշվի 
առնել կրթական նոր չափորոշչային 
պահանջները, ինչպես նաև ՀՊՄՀ-ում 
իրականացվող պարտադիր 
ատեստավորման ենթական ուսուցիչների 
վերապատրաստման ընթացքում 
դասավանդող ուսուցիչների շրջանում 
բացահայտված և վերհանված 
մասնագիտական և մեթոդական կարիքներն 
ու խնդիրները: 
ՈՐՈՇԵՑԻՆ 2. - Կուրսային 
աշխատանքների թեմաների ձևակերպման 
ժամանակ առաջնորդվել հետևյալ 
սկզբունքով. կուրսային աշխատանքի 
թեման ընտրել այնպիսին, որ հնարավոր 
լինի ապահովել հետազոտության 
շարունակականությունը և հետագայում այն 
զարգացնելով վերափոխել ավարտական 
աշխատանքի: 
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Արձ․1, 
14․10․2022թ. 

1. Նոր մասնագիտության կրթական 
ծրագրի և ուսումնական պլանի 
քննարկում և հաստատում։ 
/Զեկուցող` Ա․ Թադևոսյան/ 
2. Առկա և հեռակա ուսուցման 
համակարգերի պրկտիկայի հարցերի 
քննարկում։  
/Զեկուցող` Գ․ Էլոյան/ 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ 1. - Նոր մասնագիտության 

լիցենզավորման հանձնախմբի 
համապատասխան փաստաթղթերի 
ներկայացման և քննարկման արդյունքում 
հաստատել նոր մասնագիտության 
կրթական ծրագիրը և ուսումնական պլանը, 
ինչպես նաև իրազեկման այցերի ժամանակ 
տեղեկատվություն տրամադրել 
ավարտական դասարանների 
աշակերտներին այդ նոր մասնագիտության 
և դրա ընձեռած հնարավորության մասին: 
 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ 2․ -  Պրակտիկայի ղեկավար 
Գ.Էլոյանը առաջարկեց, որ առկա 
բակալավրիատի 3-րդ կուրսի 2-րդ 
կիսամյակի և 4-րդ կուրսի 1-ին 
կիսամյակների մանկավարժական 
պրակտիկայի ընթացքում ևս ներառված 
լինեն մանկավարժ և հոգեբան: Որոշվեց 
դիմել ֆակուլտետի գիտական խորհուրդ և 
պրակտիկայի վարչություն՝ նշված հարցը 
քննարկելու համար։ 

Արձ․1, 
23․11․2022թ. 

1. Հեռակա ուսուցման 
բակալավրիատի ընդունելության 
արդյունքների և բեռնվածքների 
վերաբաշխման հարցերի 
քննարկում։  
/Զեկուցող` Ա․Թադևոսյան/ 
2. Առարկայական ծրագրերի 
վերանայման և վերահաստատման 
հարցերի քննարկում։  
/Զեկուցող` Ա․ Թադևոսյան/ 
3. Նոր մասնագիտության 
լիցենզավորման հարցերի 
քննարկում։  
/Զեկուցող` Ա․ Թադևոսյան/ 
 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ 1․  -  Հաշվի առնելով այն 
հանգամանքը, որ ինֆորմատիկա 
մասնագիտության դիմորդների շուրջ 80%-ը 
ներառված են եղել ամբիոնի դոցենտներ 
Ա.Թադևոսյանի, Ջ.Սրապիոնյանի և 
Գ.Էլոյանի կողմից կազմակերպվող 
պարապմունքներում, և նրանց 90%-ը 
հաղթահարել է դրական շեմն ու մրցույթով 
ընդունվել մեր համալսարան՝ խրախուսել 
այդ պարապմունքների 
շարունակականությունը, ինչպես նաև այդ 
գործընթաց ներառել ամբիոնի այլ 
մասնագետների ևս։ 
 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ 2․  -  Ամբիոնի որակի 
պատասխանատուի և որակի հանձնախմբի 
ներկայացման արդյունքում որոշվեց 
վերահաստատել լրամշակված 
առարկայական ծրագրեը։ 
 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ 3  -  Նոր մասնագիտության 

լիցենզավորման հանձնախմբի 
համապատասխան փաստաթղթերի 
ներկայացման և քննարկման արդյունքում 
սկսել նոր մասնագիտության կրթական 
ծրագրի պահանջներին և 
վերջնարդյունքներին համապատասխան 
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առարկայական ծրագրերի ձևավորման 
աշխատանքները, ինչպես նաև իրազեկման 
այցերի ժամանակ տեղեկատվություն 
տրամադրել ավարտական դասարանների 
աշակերտներին այդ նոր մասնագիտության 
և դրա ընձեռած հնարավորության մասին: 

 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմը 

 Կանայք Դոկտոր 
Պրոֆե 

սոր 

Գիտ.թ
եկն․ 

Դոցենտ 
Ասիս- 
տենտ 

Դասա 

խոս 
Ընդ-նը 

Հաստիք
ային 

2 - - 10 8 2 2  12 

Համա 

տեղող 
 -  1  1  2  1  1  -  3 

Ժամա 

վճարայ
ին 

 -  2  2  1 1  -  -  3 

Ընդա- 
մենը 

 2  3  3  13 10  3  2  18 

 

2. ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ամբիոնը ուսումնամեթոդական գործունեությունը հաշվետու տարում: 

Ամբիոնի ուսումնամեթոդական գործունեությունը անընդհատ մշտադիտարկվում է, կատարված 
աշխատանքները ներկայացվում և քննարկվում են ամբիոնի նիստերում:  
Ամբիոնն ունի դասավանդվող բոլոր առարկաների առարկայական նկարագրերը, ուսումնական և 
մեթոդական նյութերը, որոնք համապատասխանում են մասնագիտական ելքային 
վերջնարդյունքներին: 
Ամբիոնն ունի կրթական էլեկտրոնային նորագույն տեխնոլոգիաներով համալրված լսարաններ, իսկ 
ուսուցման գործընթացն իրականացվում է ինտերակտիվ մեթոդներով: 
Ամբիոնի վարիչ Ա.Թադևոսյանը 2021 թվականից ղեկավարում է ՀՀ ԳԿՄՍ նախարարության կողմից  
հաստատված ուսուցիչների պարտադիր վերապատրաստման գործընթացը ՀՊՄՀ-ում, իսկ ամբիոնի 
դասախոսները ներառված են այդ ծրագրում որպես վերապատրաստողներ. 
https://escs.am/files/files/2021-06-07/bde2b85256424b0d3111c95ca72ae452.pdf?fbclid=IwAR1Bla7B3qH-
hEL9NVXtEPX9n1mxyPdRyNqVuU6byrzahyF-85S3VhHSdMo 
 
https://aspu.am/hy/content/havastagrer_verapatrastvatsnerin/#sthash.T8VbyBrD.dpbs, 
 

Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը ներգրավված է նաև «Մանկավարժահոգեբանական ու 
ուսումնամեթոդական հմտություններ ապահովող մոդուլներով իրականացվող 30 կրեդիտի միջոցով 
մանկավարժի հավաստագրման» կրթական ծրագրում. 
https://escs.am/am/news/13401 

 

Ամբիոնի աշխատակիցների ուսումնամեթոդական հրատարակումների քանակը 

Դասագրքեր Ուսումնական ձեռնարկներ 

ՀՊՄՀ  
դասիչով 

ՀՀ ԿԳՆ 
դասիչով 

Այլ 
դասիչներով 

ՀՊՄՀ դասիչով 
ՀՀ ԿԳՆ 
դասիչով 

Այլ 
դասիչներով 

     2 

https://escs.am/files/files/2021-06-07/bde2b85256424b0d3111c95ca72ae452.pdf?fbclid=IwAR1Bla7B3qH-hEL9NVXtEPX9n1mxyPdRyNqVuU6byrzahyF-85S3VhHSdMo
https://escs.am/files/files/2021-06-07/bde2b85256424b0d3111c95ca72ae452.pdf?fbclid=IwAR1Bla7B3qH-hEL9NVXtEPX9n1mxyPdRyNqVuU6byrzahyF-85S3VhHSdMo
https://aspu.am/hy/content/havastagrer_verapatrastvatsnerin/#sthash.T8VbyBrD.dpbs
https://escs.am/am/news/13401
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Ամբիոնի  մեթոդական կոնֆերանսների և սեմինարների քանակը 

Միջազգային Հանրապետական Քաղաքային 
Համալսարանակա
ն 

Ամբիոնային 

կոնֆ. սեմ. կոնֆ. սեմ. կոնֆ. սեմ. կոնֆ. սեմ. կոնֆ. սեմ. 
         3 

 
 

3. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
 

Ամբիոնի հետազոտական գործունեությունը:  

Ամբիոնի աշխատակիցներն ու հայցորդներն ակտիվորեն ներգրավված են նաև 
գիտահետազոտական տարբեր նախագծերում և համագործակցություններում․ 
Ամբիոնը 2018թ․-ից ակտիվ գիտահետազոտական համագործակցություն է վարում Մեծ Բրիտանիայի 
Քիլի համալսարանի համապատասխան ֆակուլտետի հետ: 
Ամբիոնի վարիչ, դոցենտ Ա․ Թադևոսյանը ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերում հանրակրթական 
դպրոցներում ներդրվող «Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն» առարկայի 
ինչպես չափորոշիչների և ուսումնական նյութերի մշակման, այնպես էլ լաբորատորիաների 
կահավորման և տեխնիկական զինման աշխատանքներում: Մասնավորաբար Ա.Թադևոսյանը 
ընդգրկված է ԿԳՄՍՆ, «ԵՄ-ն նորարարության համար» ծրագրում «Թվային գրագիտություն և 
համակարգչային գիտություն» առարկայի նոր ծրագրի և չափորոշչային խմբի դասավանդման և 
ուսումնառության նյութերի մշակման խմբում որպես փորձագետ և Ինժեներական (Ինֆորմատիկա) 
լաբորատոր սարքավորումների և նյութերի ձեռքբերման ծրագրում որպես խորհրդատու: 
Ամբիոնի դոցենտ Ս․ Ասատրյանը ներգրավված է Էրազմուս + բարձրագույն կրթությունում երրորդ 
աստիճանի` դոկտորական կրթության  արդիականացում /609850-EPP-1-2019-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP/ 
2020-2023 միջազգային ծրագրում: 
Ամբիոնի դոցենտ Ն․ Գրիգորյանի ղեկավարությամբ, ամբիոնի հայցորդ Ե.Հարությունյանի 
կատարմամբ այսօր ամբիոնում իրականացվում է գիտական հետազոտություն Բազմաչափանիշային 
մոտեցմամբ էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսների որակի գնահատման մեթոդիկա թեմայով: 
Պրոֆեսոր Ս․ Սողոյանի ղեկավարությամբ, ամբիոնի հայցորդ Հ․ Գալստյանի կատարմամբ այսօր 
ամբիոնում իրականացվում է գիտական հետազոտություն Կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք ունեցող սովորողների էլեկտրոնային ուսուցման հիմնախնդիրը միջին 
դպրոցում թեմայով։ 
Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր Ա․ Ծատուրյանի ղեկավարությամբ ամբիոնում 
իրականացվում է գիտական հետազոտություն ասպիրանտ Գոհար Նահապետյանի կողմից՝ Թվային 
գրագիտության և համակարգչային գիտության դասընթացի արդյունավետության բարձրացումը 
առաջանցիկ ուսուցման մոդելների կիրառմամբ թեմայով։ 

Ամբիոն ՊԴԱ և ուսանողների գիտակահետազոտական աշխատանքները, հրապարակումները, 
անցկացրած կոնֆերանսները, սեմինարները, օլիմպիադաները հաշվետու տարում: 

Ամբիոնը ուշադրության կենտրոնում է պահում գիտահետազոտական աշխատանքների 
իրականացման գործընթացը, կազմակերպում է սեմինարներ, որտեղ ընդգրկվում են նաև 
ուսանողներ (հրապարակումները ներկայացվում են ստորև): Ամբիոնի աշխատակիցները 
պարբերաբար հանդես են գալիս արտասահմանյան և հայաստանյան գիտաժողովներում: 

Ամբիոնի հաշվետու տարում իրականացրած  հետազոտական գործունեության և ուսումնական 
գործընթացի փոխկապակցման միջոցառումները: 

Ամբիոնի աշխատակիցների աշխատանքները հիմնականում կապված են ուսումնական գործընթացի, 
նրա բարելավման խնդիրների հետ և դրանց մեծ մասը օգտագործվում են ուսուցման գործընթացում:  
Ամբիոնի դասախոսներն ու ուսանողները սերտորեն համագործակցում են ՀՀ հանրակրթական 
դպրոցների հետ, վերհանում մասնագիտական և մեթոդական խնդիրներն ու կարիքները և այդ 
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համագործակցության արդյունքում ամբիոնի դասախոսների կողմից կատարվել է շուրջ 5 
դպրոցների նախագծային պատվեր, իսկ Ինֆորմատիկա մասնագիտության բակալավրի և 
մագիստրատուրայի ուսանողների կողմից մագիստրոսական թեզերի և ավարտական 
աշխատանքների շրջանակներում՝ շուրջ 13 նախագիծ: 

 

Ա. Պրոֆեսորադասախոսական 
 

Ամբիոնի գիտական ուղղություններ /նաև՝ տնտ, պայմանագրային, դրամաշնորհային/ 

Ուղղության 
անվանումը 

Աշխ-ի տեսակը Ֆին.աղբյուր Ֆին.ծավալ Կատարողներ 

 Հիմնարար    

Ինֆորմատիկայի 
դասավանդման 
մեթոդիկա 

   
Ա.Թադևոսյան, 
Ն.Գրիգորյան, 
Ս.Ասարտյան,  

 Կիրառական    

Վեբ ծրագրավորում 

Վեբ կայքերի և 
համակարգերի 
մշակում 

  
Ա.Նավասարդյան, 
Ս.Ասատրյան, 
Վ.Խառատյան 

Համակարգչային 
ցանցեր 

Համակարգչայի
ն ցանցերի 
մոդելավորում 

  
Ա.Թադևոսյան, 
Վ.Խառատյան 

Մուլտիմեդիա 
տեխնոլոգիաներ 

Մուլտիմեդիա 
կրթական 
ռեսուրսների 
մշակում 

  
Ն.Գրիգորյան, 
Ս.Միրզոյան 

Գործընթացների 
ավտոմատացում 

Ավտոմատացվա
ծ համակարգերի 
նախագծում և 
իրականացում 

  
Ա.Թադևոսյան, 
Ս.Ասատրյան 

 

Ամբիոնի աշխատակիցների գիտական հոդվածներ և ժողովածուներ, զեկույցներ և թեզիսներ 

Հեղինակ Ա.Ա.Հ.  Հոդվածի , զեկույցի անվանումը Ծավալ 

Ջ.Լ.Սրապիոնյան, 

Ա.Ա.Թադևոսյան  

Մաթեմատիկայի պետական ավարտական և միասնական 

քննությունների առաջադրանքների շտեմարանի Գլուխ 2. 

Բաժին 1 Արտահայտությունների ձևափոխություններ և 

արժեքների հաշվում. լուծումներ և պատասխաններ 

Ուսումնական ձեռնարկ, Եր.: ՖԻԼԻՆ, 2022-92 
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Ջ.Լ.Սրապիոնյան, 

Ա.Ա.Թադևոսյան, 

Ա.Հ.Ավագյան  

Որոշ տիպի ոչ գծային հավասարումների մոտավոր 

արմատների որոնման անդրադարձ բանաձևերի ստացումը և 

դրանց կիրառությունը Wolfram Mathematica փաթեթում 

ՀՊՄՀ «Գիտական տեղեկագիր», N 1(42), Երևան 2022թ., 

12 

V․  G. Sahakyan, 

A․  Vardanyan 
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Ամբիոնի գիտական սեմինարներ 

Սեմինարի անվանումը Անցկացման վայրը, օրը 

Բազմաչափանիշային մոտեցմամբ էլեկտրոնային 
կրթական ռեսուրսների որակի գնահատման մեթոդիկա 

ՀՊՄՀ Ինֆորմատիկայի և դրա 
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 
ունեցող սովորողների էլեկտրոնային ուսուցման 
հիմնախնդիրը միջին դպրոցում 

ՀՊՄՀ Ինֆորմատիկայի և դրա 
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 

Թվային գրագիտության և համակարգչային գիտության 
դասընթացի արդյունավետության բարձրացումը 
առաջանցիկ ուսուցման մոդելների կիրառմամբ 

ՀՊՄՀ Ինֆորմատիկայի և դրա 
դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 

 

Ամբիոնի ՊԴԱ-ի որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման տարեկան գրաֆիկ 

Դասախոս 
Ա.Ա.Հ./հաստիք 

ՈԲ-ի անցկացման 
հաստատություն 

ՈԲ ժամկետները Արդյունք 

Ա.Թադևոսյան, 
ամբիոնի վարիչ 

ՀՊՄՀ հունվար-մարտ 
level A2/B1 
սերտիֆիկատ 

Ս.Ասատրյան, ամբիոնի 
դոցենտ 

ՀՊՄՀ նոյեմբեր-հունվար 
level A2/B1 
սերտիֆիկատ 

 

Բ. Ուսանողական 
 

Ուսանողական գիտական հետազոտական ընկերություններ և խմբակներ 

Խորհուրդ ՄՖԻ ՈՒԽ Նախագահ Բալյան Հովհաննես 

 

Համատեղ գիտահետազոտական աշխատանքներ 

Դասախոս Ա.Ա.Հ. Ուսանող Ա.Ա.Հ. Հոդվածի անուն Հրատ.անվ-մ 

Soghoyan Spartak   Galstyan Hamlet   

Opportunities  for inclusive 
education during the 
pandemic 

ARMENIAN JOURNAL OF 
SPECIAL EDUCATION 
Scientific Methodological 
Journal 
2022, p. 81-87 

Grigoryan Nana  
Harutyunyan 
Eranuhi 

On the method for 
assessing the quality of e-
learning resources 

Main issues of pedagogy and 
psychology, Scientific 
Periodical, vol. 21 № 2022 

 

Ուսանողական առարկայական օլիմպիադաներ, մրցույթներ 

Օլիմպիադայի մակարդակը 
Մասնագիտական 
շրջանակ 

Ուսանող 
քանակ Մրցանակային տեղ/Ա.Ա.Հ. 

Միջազգային 

Ծրագրավորման 
միջազգային թիմային 
ICPC մրցույթ 

3 Կիսաեզրափակիչ. 
Կարեն Հովնիկյան, Արտյոմ 
Պողոսյան, Սոնա Եսայան 

    

Հանրապետական    

    

Տարածաշրջանային    
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Ամբիոնի արտաքին կապերի և միջազգայնացման աշխատանքների ընդհանուր նկարագրությունը  և 
վերլուծությունը հաշվետու տարում: 

Ամբիոնը սերտորեն համագործակցում է ինչպես ՀՊՄՀ-ի տարբեր ստորաբաժանումների, այնպես էլ 
ՀՀ տարբեր բուհերի և գիտահետազոտական կենտրոնների, ինստիտուտների հետ։  

Ամբիոնի համագործակցությունը տեղական և միջազգային հաստատությունների և կառույցների հետ 
հաշվետու տարում: 

Ամբիոնը սերտորեն համագործակցում է ՀՊՄՀ բոլոր ստորաբաժանումների և ֆակուլտետների հետ, 
մասնավորապես՝ ամբիոնի դոցենտ, մանկ․ գիտ․ թեկնածու Արթուր Թադևոսյանը, հաշվետու տարում 
անցկացրել է Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները կրթության ոլորտում» խորագրով թվով 4 
ամբիոնների պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական վերապատրաստման 
դասընթացներ։ 
Ամբիոնը սերտորեն համագործակցում է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի 
«Քոմփյութերային համակարգերի և ցանցերի» ամբիոնի հետ, որի շրջանակներում ամբիոնի 
աշխատակիցներ՝ մանկ գիտ. թեկնածու, դոցենտ Ա.Թադևոսյանը և մանկ․ գիտ․ թեկնածու, դոցենտ 
Ս․ Ասատրյանը հրավիրվել են Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի առանձին 
մասնագիտական դասընթացների շրջանակներում դասախոսություններ կարդալու։ Արդյունքում, 
նշյալ ամբիոնի տարբեր տարիների շրջանավարտներ իրենց մագիստրոսական կրթությունը ստացել 
են ՀՊՄՀ Ինֆորմատիկա մասնագիտությամբ:  
Ամբիոնը սերտորեն համագործակցում է նաև ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման 
պրոբլեմների ինստիտուտի հետ, որի շրջանակներում արդեն 5 տարի է, ինչ ամբիոնը Հայաստանի 
ակադեմիական գիտահետազոտական կոմպյուտերային ցանցի լիիրավ անդամ է և ամբիոնում 
գործում է անվճար Eduroam անլար միջազգային համացանցային կապը, որին միացված է աշխարհի 
ավելի քան 101 երկրի խոշորագույն գիտահետազոտական, կրթական հաստատությունները։ 
Ամբիոնը համագործակցում է նաև Հայ-հնդկական ՏՀՏ գերազանցության կենտրոնի հետ, որի 
շրջանակներում ամբիոնի աշխատակից, տեխ․ գիտ․ թեկնածու Կ․ Պետրոսյանը հրավիրվել է Հայ-
հնդկական ՏՀՏ գերազանցության կենտրոն՝ առանձին մասնագիտական դասընթացներ վարելու 
համար։ 
Ամբիոնը համագործակցում է նաև Microsoft ընկերության Հայաստանյան ներկայացչության հետ, որի 
շրջանակներում ամբիոնի աշխատակից, ֆիզմաթ․ գիտ․ թեկնածու Վ.Խառատյանը հրավիրվել է՝ 
առանձին մասնագիտական դասընթացներ վարելու համար։ 
Հաշվետու տարում ամբիոնի ուսանողները ամբիոնի դասախոս Կ.Պետրոսյանի ղեկավարությամբ 
մասնակցել են Ծրագրավորման միջազգային թիմային ICPC մրցույթին (https://icpc.global), որը 
աննախադեպ էր մանկավարժական բուհի համար, քանի որ այդ մրցույթին մասնակցում են 111 
երկրի հիմնականում տեխնոլոգիական բուհերը: Կարծում ենք, որ մասնակցությունն այդ մրցույթին 
պետք է կրի է շարունակական բնույթ, քանի որ դա ճանաչում է բերում մեր բուհին ՏՏ ոլորտում և 
մասնագիտական փորձ է տալիս մասնակից ուսանողներին: 

 

Համագործակցային միջազգային ծրագրեր 

Անվանում Գործընկեր Ժամկետ Ամբիոնի մասնակից դասախոսներ 

Էրազմուս + բարձրագույն 
կրթությունում երրորդ 
աստիճանի` դոկտորական 
կրթության  արդիականացում 
/609850-EPP-1-2019-1-AM-
EPPKA2-CBHE-SP/  

Ֆրանսիա, 
Լեհաստան, 

Պորտուգալիա 

2020-2023 Ս.Ասատրյան 

                             
 

https://icpc.global/


81 

5. ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ամբիոն աշխատանքը  հանրության շրջանում և հանրակրթական դպրոցների աշակերտների հետ, 
կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի մեխանիզմները: 

Ամբիոնը պարբերաբար այցեր է կազմակերպում ՀՀ դպրոցներում՝ իրականացնելով 
մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքներ: Մասնավորապես, հաշվետու ժամկետում ամբիոնի 
աշխատակիցներն այցելել են ավեի քան 15 դպրոցներ, իրականացրել մասնագիտական 
կողմնորոշում ավագ դպրոցականների հետ:                                                                              

 

Աշխատանք հանրակրթական դպրոցներում՝ աշակերտների հետ 

Աշխ-ի տեսակը Համակարգող 

Ա.Ա.Հ. 
Միջոցառման 
անվանումը 

Ժամկետը 

Ուսումնական    

Օլիմպիադա Գ. Դեմիրխանյան, 
Ա. Թադևոսյան  

ASPU.login 
օլիմպիադա 

Ամեն տարի 

Վարպետաց դաս Ա. Թադևոսյան,  
Ջ. Սրապիոնյան 

https://www.facebook.
com/aspufizmath/phot
os/pcb.50505070787
9287/5050488478794
73 

21.03.2022 

 

Աշխատանք հանրության շրջանում 

Աշխ-ի տեսակը Համակարգող 

Ա.Ա.Հ. 
Միջոցառման անվանումը Ժամկետը 

Հաղորդում Վ.Խառատյան Հաջողության բանաձև-
Ինֆորմատիկա 
https://www.youtube.com/watch?
v=KiW0R3RI4VE 

2022 

Հաղորդում Ջ.Սրապիոնյան Հաջողության բանաձև-
Ինֆորմատիկա 
https://www.youtube.com/watch?
v=tGtfXj-RqR0&t=298s 

2022 

Հաղորդում Ա.Նադարյան Հաջողության բանաձև-
Ինֆորմատիկա 
https://www.youtube.com/watch?
v=Jm0Mh8CrXuA 

2022 

Մասնագիտական 
կողմնորոշման 
խորհրդատվություն 

Ա. Թադևոսյան,  
Ջ. Սրապիոնյան 

Մասնագիտական իրազեկում 

Երևանի Միսաք Մեծարենցի 
անվան թիվ 146 հիմնական 
դպրոց 

26.01.2022 

Մասնագիտական 
կողմնորոշման 
խորհրդատվություն 

Ա. Թադևոսյան,  
Ջ. Սրապիոնյան 

Մասնագիտական իրազեկում 

Մասիսի թիվ 3 հիմնական 
դպրոց 

23.02.2022 

https://www.facebook.com/aspufizmath/photos/pcb.505050707879287/505048847879473
https://www.facebook.com/aspufizmath/photos/pcb.505050707879287/505048847879473
https://www.facebook.com/aspufizmath/photos/pcb.505050707879287/505048847879473
https://www.facebook.com/aspufizmath/photos/pcb.505050707879287/505048847879473
https://www.facebook.com/aspufizmath/photos/pcb.505050707879287/505048847879473
https://www.youtube.com/watch?v=KiW0R3RI4VE
https://www.youtube.com/watch?v=KiW0R3RI4VE
https://www.youtube.com/watch?v=tGtfXj-RqR0&t=298s
https://www.youtube.com/watch?v=tGtfXj-RqR0&t=298s
https://www.youtube.com/watch?v=Jm0Mh8CrXuA
https://www.youtube.com/watch?v=Jm0Mh8CrXuA
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Մասնագիտական 
կողմնորոշման 
խորհրդատվություն 

Ա. Թադևոսյան Մասնագիտական իրազեկում 

Երևանի պետական 
հումանիտար-տեխնիկական 
քոլեջ 

10.02.2022 

Մասնագիտական 
կողմնորոշման 
խորհրդատվություն 

Ա. Թադևոսյան,  
Ջ. Սրապիոնյան 

Մասնագիտական իրազեկում և 
վարպետաց դաս 

Երևանի Միսաք Մեծարենցի 
անվան թիվ 146 հիմնական 
դպրոց 

21.03.2022 

Մասնագիտական 
կողմնորոշման 
խորհրդատվություն 

Ա.Նադարյան, 
Վ.Խառատյան 

Մասնագիտական իրազեկում 

Վաղարշապատի Մաքսիմ 
Գորկու անվան N5 ավագ 
դպրոց 

04.04.2022 

Մասնագիտական 
կողմնորոշման 
խորհրդատվություն 

Ա.Նադարյան, 
Վ.Խառատյան 

Մասնագիտական իրազեկում 

Վաղարշապատի Գրիգոր 
Նարեկացու անվան թիվ 2 
ավագ դպրոց 

04.04.2022 

Մասնագիտական 
կողմնորոշման 
խորհրդատվություն 

Ա. Թադևոսյան,  
Ջ. Սրապիոնյան 

Մասնագիտական իրազեկում 

Վաղարշապատի Մովսես 
Խորենացու անվան թիվ 10 
ավագ դպրոց 

19.04.2022 

Մասնագիտական 
կողմնորոշման 
խորհրդատվություն 

Ա. Թադևոսյան,  
Ջ. Սրապիոնյան 

Մասնագիտական իրազեկում 

Արմավիրի մարզի գ. Ջրառատի 
Թաթուլ Խաչատրյանի անվան 
միջնակարգ դպրոց 

19.04.2022 

Մասնագիտական 
կողմնորոշման 
խորհրդատվություն 

Ա.Նադարյան Մարտունու Տ.Աբրահամյանի 
անվան ավագ դպրոց 

23.12.2022 

Մասնագիտական 
կողմնորոշման 
խորհրդատվություն 

Ա.Նադարյան Գեղարքունիքի մարզի գ. 
Զոլաքարի թիվ 1 միջնակարգ 
դպրոց 

23.12.2022 

 

6. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 
 

Ներկայացնել որակի ապահովման ներքին համակարգի աշխատանքները և արդյունավետությունը: 
Հիմնավորել մոտեցումը: 

Ամբիոնում գործում է որակի ապահովման ներքին համակարգ, որն համակարգում է ամբիոնի վարիչ, 
մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ա.Թադևոսյանը:  

Ներկայացնել գործընթացներում ներքին և արտաքին շահակիցների ներգրավվածության աստիճանը 
և վերլուծել  արդյունավետությունը:   Հիմնավորել մոտեցումը /կատարել համառոտ մեջբերումներ 
համապատասխան հիմքերից/:  
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Գործընթաց 1. Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում 2020-2021 
ուստարվանից ամբիոնում ներդրվել է դասընթացների վերջնարդյունքներից ուսանողների 
գոհունակության բավարարվածության ստուգման գործընթաց, որի շրջանակներում մշակվել է 
դասընթացի գնահատման հարցաշար և այն արդեն իրականացվում է բակալավրիատի և 
մագիստրատուրայի ուսանողների շրջանում։  
Հարցումներն իրականացված են, արդյունքները վերլուծված և ամբիոնի նիստերում զեկուցված։ 
Արդյունքում ուսանողների կողմից ներկայացված դիտարկումները և առաջարկությունները 
քննարկվում են ամբիոնի նիստերում, իսկ վեր հանված խնդիրներին տրվում են կոնկրետ լուծումներ։ 
Դրանք վերաբերվում են ինչպես ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը, այնպես էլ առանձին 
դասընթացներին, մեթոդիկաներին և այլն։  
Գործընթաց 2. Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում գործում է 
գործատուների հետ աշխատանքի նոր ռազմավարություն, որը հնարավորություն կտա առավել 
մոտիկից ծանոթանալ աշխատաշուկայի պահանջներին և հնարավորինս արագ արձագանքել դրանց։ 
Ամբիոնում մշակվում է շրջանավարտների բանկ, որը կտեղադրվի համալսարանի կայքում և 
ֆակուլտետի ֆեյսբուքյան էջում։ Գործատուները կկարողանան ծանոթանալ ամբիոնի 
շրջանավարտների բազային, կիմանան նրանց մասին որոշակի տեղեկատվություն և հարկ եղած 
դեպքում, կհրավիրվեն աշխատանքի։ Սա կհեշտացնի բուհ-գործատու կապը։ 
Գործընթաց 3․ Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի որակի ապահովման 
բաժնի կողմից առաջարկվել է ամբինում կազմակերպել դասախոսների մասնագիտական 
որակավորման բարձրացման և օտար լեզվի դասընթացներ:  
Դասախոսների մասնագիտական իրազեկվածության աստիճանի բարձրացումը ուղիղ կապված է 
վերջիններիս կողմից դասավանդման որակից։ Բացի այդ առարկայական ծրագրերում ՏՏ ոլորտի 
արդի գրականության ներառումը  պարտադիր է, իչը ինստիտուցիոնալ պահանջ է ոչ միայն ՏՏ 
ոլորտի առարկաներում:  
Այս առումով հույժ կարևոր էր դասախոսների մասնագիտական որակավորման դասընթացների 
մասնակցությունը։ Արդյունքում ամբիոնի երկու դոցենտներ՝ Ա.Թադևոսյանը և Ս.Ասատրյանը 
ստացել են level A2/B1 սերտիֆիկատներ: 
Գործընթաց 4․ Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում իրականացվում են 
փոխադարձ դասալսումներ, որոնք արձանագրվում և քննարկվում թե դասը վարող մասնագետի հետ, 
թե ընդհանրական՝ ամբիոնի նիստերում: Արդյունքում տեղի է ունենում մասնագիտական փորձի 
փոխանակում, որը դրական ազդեցություն է ունենում ամբիոնի դասախոսների մասնագիտական 
որակների բարելավման վրա: 

 

Ամբիոնի դասախոսների կատարած աշխատանքի որակի ապահովում և մշտադիտարկում 

Միջոցառման անվանումը Պատասխանատու Արդյունքահենություն 
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Դասընթացների 
վերջնարդյունքներից 
ուսանողների գոհունակության 
բավարարվածության ստուգման 
գործընթաց 

Ա.Թադևոսյան Ուսանողների կողմից ներկայացված 
դիտարկումները և 
առաջարկությունները քննարկվում 
են ամբիոնի նիստերում, իսկ վեր 
հանված խնդիրներին տրվում են 
կոնկրետ լուծումներ։ Դրանք 
վերաբերվում են ինչպես 
ուսումնական գործընթացի 
կազմակերպմանը, այնպես էլ 
առանձին դասընթացներին, 
մեթոդիկաներին և այլն։ 
Մասնավորաբար, ուսանողները 
կարևորում են ամեն դասընցում 
դասավանդման մեթոդիկայի 
շեշտադրումը միջին և ավագ դպրոցի 
կամ միջին մասնագիտական 
կրթական հաստաթյունների համար: 
Այդ առումով նախատեսվել է 
հատկապես մագիստրատուրայում 
ունենալ առարկայի դասավանդման 
համար կոնկրետ մեթոդական 
առաջադրանքներ: 

Փոխադարձ դասալսումներ Ա.Թադևոսյան Մասնագետի կողմից իրականացված 
դասալսման արդյունքները 
արձանագրվում և քննարկվում թե 
դասը վարող մասնագետի հետ, թե 
ընդհանրական՝ ամբիոնի նիստերում:  

 

Ինքնագնահատում (SWOT-վերլուծություն) 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 



85 

1.  նոր կրթական  ծրագրերի մշակում և 

անընդհատ թարմացում, 

2.  ուսումնական գործընթացի տեղեկատվական 

ապահովման կատարելագործում՝ բազմաթիվ 

կրթական էլեկտրոնային պաշարների 

մշակում, 

3.  ամբիոնի ուսանողների կողմից կատարվող 

գիտահետազոտական աշխատանքների 

արդյունքների ներդրում կրթական 

գործընթաց, 

4.  շրջանավարտների մասնագիտական 

կոմպետենտությունների ձևավորում` 

աշխատաշուկայի պահանջներին 

համապատասխան. «հետադարձ կապի» 

ապահովում, 

5.  ապագա ուսուցիչների պատրաստման, 

վերապատրաստման և որակավորման 

բարձրացման գործընթացում ամբիոնի 

ներգրավվածություն, 

6.  ամբիոնի աշխատակիցների կողմից 

որակավորման բարձրացման ծրագրերի 

մասնակցություն, 

7.  ամբիոնի ուսանողների մասնակցություն 

տեղական և միջազգային մրցույթների, 

8.  ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի 

միջոցով ամբիոնի աշխատակիցների  և 

ասպիրանտների գիտամեթոդական 

պատրաստման համակարգի նորացում 

1.  ամբիոնի դասախոսների ոչ բավարար 

ակադեմիական շարժունություն, 

2.  ամբիոնի դասախոսների 

վերապատրաստման մեխանիզմների ոչ 

բավարար մշակվածություն, 

3.  անբավարար է ամբիոնի 

աշխատակիցների մասնակցությունը 

տարատեսակ գիտական կենտրոնների 

հետ համատեղ գիտական նախագծերի 

իրագործման մեջ, 

4.  երիտասարդ դասախոսներին սատարելու 

համակարգի թույլ զարգացվածություն: 

Հնարավորություններ Վտանգներ 
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1.  ակադեմիական շարժունության ծրագրերի 

մշակում՝ համագործակցելով 

արտասահմանյան բուհերի համապատասխան 

ամբիոնների հետ, 

2.  ամբիոնի կողմից իրագործվող տարբեր 

կրթական ծրագրերի շարունականությունն 

ապահովող համակարգի մշակում, 

3.  ամբիոնի դասախոսների վերապատրաստման 

համակարգի մշակում  և իրագործում, 

4.  արտաքին կապերի զարգացում` 

դասախոսների, ասպիրանտների և 

ուսանողների փոխանակման միջոցով, 

5.  հայրենական և արտասահմանյան 

գործընկերների հետ համատեղ ուսումնական 

դասընթացների, ծրագրերի  կրթական 

տեխնոլոգիաների մշակում, 

6.  մագիստրոսական նոր  կրթական այնպիսի 

ծրագրերի բացում, որոնք հնարավորություն 

կտան ստանալու կրկնակի դիպլոմ, 

7.  մանկավարժական պրակտիկայի մեթոդական 

բաղադրիչի բարելավում, պրակտիկաների նոր 

բովանդակության և անցկացման ձևերի 

մշակում, 

8.  միջամբիոնային համագործակցության հենքի 

վրա միջառարկայական հետազոտությունների 

զարգացում: 

1.  ՀՀ դպրոցներում ուսուցիչների ներկայիս 

աշխատավարձի ցածր մակարդակ, ինչը 

կարող է բերել մանկավարժական 

կրթություն ստանալու և մանկավարժ 

դառնալու մոտիվացիայի նվազման: 

2.  ամբիոնի աշխատակիցների աշխատանքի 

որակի գնահատման ոչ թափանցիկություն 

և ոչ արդյունավետություն, 

3.  ամբիոնի աշխատակիցների կողմից 

գիտահետազոտական աշխատանքներ 

կատարելու դրդապատճառների ցածր 

մակարդակ: 
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Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոն 

 

1. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ  

 

Հաշվետու տարում ամբիոնի  ուսումնական աշխատանքների ծրագրված ծավալը, կատարված 

ուսումնական աշխատանքի ծավալը: 

Հաշվետու ուսումնական տարում Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնն  (այսուհետ՝ ամբիոն) 

իրականացրել է իր տարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսված ուսումնական 

աշխատանքներ՝ առաջնորդվելով ՀՊՄՀ-ի և ամբիոնի զարգացման ռազմավարական ծրագրով, 

որոնք բխել են ՀՊՄՀ-ի կանոնադրությունից: 

2022-2023 ուսումնական տարում ամբիոնի ուսումնական աշխատանքների ծրագրված ծավալը 

ներառել է. 

● «Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն» մասնագիտության մագիստրոսի և բակալավրի 

կրթական ծրագրերի առկա և հեռակա ուսուցման աշխատանքների կազմակերպում և 

իրականացում՝ ըստ հաստատված դասատախտակի, 

● ամբիոնի պրոֆեսորա-դասախոսական անձնակազմի կողմից դասավանդվող 

դասընթացների էլեկտրոնային թղթապանակների ստեղծում և համապատասխան 

էլեկտրոնային նյութերով (առարկայական նկարագիր, թեմատիկ տրոհում, 

ուսումնառության նյութեր, հարցաշարեր և այլն) համալրում Classroom էլեկտրոնային 

կրթական հարթակում, 

● միասնական էլեկտրոնային համակարգով ուսումնառողների ուսման առաջադիմության 

տվյալների մուտքագրում՝ ստուգարքային և քննական տեղեկագրերի լրացում, 

● ուսումնա-դաստիարակչական բնույթի աշխատանքների իրականացում, 

● ամբիոնի չորս ուսումնական լաբորատորիաներով և երկու արհեստանոցներով 

մասնագիտական դասընթացների լաբորատոր աշխատանքների կատարման ապահովում, 

● կրթական ծրագրերով նախատեսված մանկավարժական և ուսումնական պրակտիկաների 

կազմակերպում և անցկացում: 

2022-2023 ուսումնական տարում ամբիոնի ընդհանուր ծանրաբեռնվածությունը կազմել է 4367 

ժամ՝ 5.0 հաստիք, իսկ 2021-2022  ուսումնական տարում՝ 4188 ժամ՝ առանց հաստիքաչափի 

փոփոխության: 

https://aspu.am/website/images/files/51a25c09.pdf
https://aspu.am/website/images/files/51a25c09.pdf
https://aspu.am/website/images/files/8ebe46f2.pdf
https://aspu.am/website/images/files/8ebe46f2.pdf


88 

  

Ամբիոնի հաստիքակազմը բերված է ստորև. 

● տեխնիկական  գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր – 1.0 հաստիք, 

●  ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսորի պաշտոնակատար - 

0.75հաստիք, 

● տեխնիկական  գիտությունների թեկնածու, դոցենտ- 2.25 հաստիք, 

●դոցենտ – 1.0 հաստիք: 

Հաշվետու տարում ամբիոնի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի ուսումնառության 

ակնկալվող արդյունքներին համապատասխան դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների 

ընտրության մոտեցումներն ու քաղաքականությունը, որքանով է այն նպաստել  

ուսանողակենտրոն ուսուցմանը: 

«Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն» մասնագիտության մագիստրոսի և բակալավրի կրթական 

ծրագրերով ուսումնառողների ուսումնառության ակնկալվող վերջնարդյունքներին հասնելու 

համար ամբիոնը որդեգրել է մի քաղաքականություն, որով ապահովում է ուսուցման 

ուսանողակենտրոնությունը և դասավանդման գործընթացների ճիշտ կազմակերպման համար 

ընտրել է ժամանակակից և համապատասխան դասավանդման և ուսումնառության ակտիվացնող 

կրթական մեթոդներ, ինչպիսիք են ինտերակտիվ դասախոսությունները, քննարկումները, 

զրույցները և այլն, որոնց ընտրությունը պայմանավորված է մասնագիտական դասընթացի 

տեսակով, ակնկալվող վերջնարդյունքներով, դասավանդվող թեմայով և նպատակով: 

Ամբիոնի կողմից դասավանդվող առարկայացանկը ներառում է 17 դասընթաց 

մագիստրատուրայում (առկա ուսուցման համակարգում) և 25 դասընթաց բակալավրիատում 
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(առկա և հեռակա համակարգերից յուրաքանչյուրում):  

Հաշվետու տարում ամբիոնում  կիրառված ուսանողների գնահատման համակարգը, գնահատման 

բաղադրիչների ձևավորման մոտեցումները, ուսումնառության արդյունքների հետ կապը և  

ակադեմիական ազնվության ապահովմանն ուղղված աշխատանքները: 

Հաշվետու ուսումնական տարում ուսանողների գիտելիքների և կարողությունների գնահատումն 

իրականացվել է 100 միավորանոց սանդղակով՝ գնահատման գործընթացի համար կիրառվելով 

բազմաբաղադրիչ համակարգը, որի համար հիմք են հանդիսացել ուսումնական պլանները և 

հաստատված բաղադրիչները. 

1.          Առկա բակալավր 1-ից 4-րդ կուրսեր և մագիստրատուրա 1-ին և 2-րդ կուրսեր 

1) Առարկաներ, որոնք ավարտվում են 2 միջանկյալ և ամփոփիչ ստուգմամբ /քննությամբ/ 

Հաճախում/մասնակցություն 
 
5% 

Ընթացիկի ստուգում 
 
15% 

Միջանկյալ ստուգում 1 
 
25% 

Միջանկյալ ստուգում 2 
 
25% 

Ամփոփիչ ստուգում 
 
30% 

2) Առարկաներ, որոնք ավարտվում են 2 միջանկյալ՝ առանց ամփոփիչ ստուգման /քննության/ 

Հաճախում/մասնակցություն 
 
5% 

Ընթացիկի ստուգում 
 
15% 

Միջանկյալ ստուգում 1 
 
40% 

Միջանկյալ ստուգում 2 
 
40% 

3) Առարկաներ, որոնք ավարտվում են 1 միջանկյալ և ամփոփիչ ստուգմամբ /քննությամբ/ 
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Հաճախում/մասնակցություն 
 
5% 

Ընթացիկի ստուգում 
 
15% 

Միջանկյալ ստուգում 1 
 
40% 

Ամփոփիչ ստուգում 
 
40% 

4) Առարկաներ, որոնք ավարտվում են ստուգարքային ամփոփմամբ՝ առանց միջանկյալների 

Հաճախում/մասնակցություն 
 
5% 

Ընթացիկի ստուգում 
 
45% 

Ստուգարքային աշխատանք 
 
50% 

 

3. Հեռակա բակալավր 1-ից 5-րդ կուրսեր և մագիստրատուրա 1-ից 3-րդ կուրսեր 

1) Առարկաներ, որոնք ավարտվում են 1 միջանկյալ և ամփոփիչ ստուգմամբ /քննությամբ/ 

Հաճախում/մասնակցություն 
 
5% 

Ընթացիկի ստուգում 
 
25% 

Միջանկյալ ստուգում 1 
 
25% 

Ամփոփիչ ստուգում 
 
45% 

2) Առարկաներ, որոնք ավարտվում են 1 միջանկյալ ստուգմամբ՝ առանց ամփոփիչ ստուգման 
/քննության/ 

Հաճախում/մասնակցություն 
 
5% 
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Ընթացիկի ստուգում 
 
45% 

Միջանկյալ ստուգում 1 
 
50% 

3) Առարկաներ, որոնք ավարտվում են ստուգարքային ամփոփմամբ՝ առանց միջանկյալների 

Հաճախում/մասնակցություն 
 
5% 

Ընթացիկի ստուգում 
 
45% 

Ստուգարքային աշխատանք 
 
50% 

 

5. Մանկավարժական պրակտիկա 

Հաճախում/մասնակցություն 
 
25% 

Գործնական կարողություններ 
 
25% 

Համագործակցային կարողություններ 
 
10% 

Թղթապանակաի պաշտպանություն 
 
40% 

6. Մյուս բոլոր մասնավոր դեպքերում 

(Կուրսային աշխատանք, ուսումնական պրակտիկա, ավարտական աշխատանք, հետազոտական 

պրակտիկա, հետազոտական աշխատանք կիսամյակում, մասնագիտական պրակտիկա, 

մագիստրոսական աշխատանքի պատրաստում, մագիստրոսական աշխատանքի 

պաշտպանություն) 

Հաշվետվություն 
 
100% 

Ուսանողների գնահատումն իրականացվել է օբյեկտիվորեն, գնահատականի հետ կապված որևէ 

խնդրահարույց հարց չի առաջացել և չի քննարկվել։ 

Հաշվետու տարում ամբիոնի նիստերում քննարկված հիմնական հարցերը, իրականացված 
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աշխատանքների  գնահատման և բարելավման ուղղությամբ ընդունված որոշումները և 

հաստատված մեխանիզմները: 

Հաշվետու տարում ամբիոնն ունեցել է թվով 14 նիստ, որտեղ քննարկվել են ուսումնական 

գործընթացների կազմակերպման, իրականացման և բարելավման գործողություների 

իրականացման հարցեր: 

Ամբիոնի նիստերն իրականացվել են ըստ տարեկան աշխատանքային պլանի, որում նշված են 

ամբիոնի նիստերի ժամանակացույցը և օրակարգերը: 

Հիմնական շեշտադումը դրված է ուսումնական գործընթացների կազմակերպման և ընթացքի, 

ուսումնական, մանկավարժական և մանկավարժահետազոտական պրակտիկաների ընթացքի, 

ինչպես նաև որակի բարձրացման վրա: 

      

Հաշվետու տարում ամբիոնի նիստերում քննարկված հիմնական հարցերը, իրականացված 

աշխատանքների  գնահատման և բարելավման ուղղությամբ ընդունված որոշումները և 

հաստատված մեխանիզմները: 

Արձ.N, ամսաթիվ Քննարկման հարցերը Ընդունված որոշումները 

Արձ.6- 25.01.2022թ. 1. 2021-22 ուս. տարվա 2-րդ 

կիսամյակի առարկայական 

ուսումնամեթոդական փաթեթների 

քննարկում և հաստատում:                             

  

2. Հեռակա ուսուցման ուսումնական 

գործընթացների վիճակը:                                                       

3.      Հեռակա 4-րդ, 5-րդ  և առկա 3-

րդ կուրսերի մանկավարժական  

պրակտիկների  մասին:                                                          

1. 2021-2022 ուսումնական տարվա 2-

րդ կիսամյակի առարկայական 

ուսումնամեթոդական փաթեթները 

վերահաստատել 25.01.2022թ-ով: 

2. Հեռակա ուսուցման ուսումնական 

գործընթացների վիճակը համարել 

բավարար: 

3. Պրակտիկայի պաշտպանությունը 

համարել բավարար, իսկ  

պաշտպանությանը չներկայացած 

ուսանողներն  իրենց պրակտիկայի 

պաշտպանությանը կներկայանան     

լուծարքի ժամանակ: 

  

Արձ.7- 15.02.2022թ. 1. Առկա ուսուցման առաջին 

կիսամյակի քննաշրջանի 

արդյունքների ամփոփում:                                                                                               

2.  2-րդ կիսամյակի 

նախապատրաստական 

աշխատանքների մասին:                                                     

3. “Կիրառական մեխանիկա” 

1. Առկա ուսուցման առաջին 

կիսամյակի քննաշրջանի 

արդյունքները համարել բավարար: 

2. 2-րդ կիսամյակի 

նախապատրաստական 

աշխատանքները համարել բավարար: 
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առարկայի կուրսային նախագծերի 

թեմաների հաստատումը և 

առաջադրանքների բաշխումը:         

4. 2-րդ կիսամյակի դասալսումների 

գրաֆիկի հաստատումը:                                                                                                 

5. Ընթացիկ հարցեր: 

ա/2022թ-ի ընդունելության հարցը 

բ/ Պրակտիկայի հարցը: 

  

3. Կիրառական մեխանիկա” առարկայի 

կուրսային նախագծերի թեմաները 

հաստատել  և առաջադրանքները 

բաշխել: 

4. Դասալսումների գրաֆիկը 

հաստատել և ընդունել ի գիտություն: 

  

Արձ.8- 15.03.2022թ. 1.ՈՒսումնական գործընթացքների 

ընթացքը:                                                                                

2.2-րդ կուրսի մագիստրանտների 

մագիստրոսական թեզերի 

նախապաշտպանություն: 

3.1-ին կուրսի մագիստրանտների 

մագիստրոսական թեզերի 

կատարման մասին: 

4.Մագիստոս 1-ին և առկա 3-րդ 

կուրսի պրակտիկաների 

կազմակերպման մասին: 

5.Առկա 3-րդ կուրսի և մագիստրոս 1-

ին կուրսի միջանկյալ 

քննությունների 

նախապատրաստում:                                                                          

  

1.ՈՒսումնական գործընթացների 

ընթացքը համարել բավարար: 

2. 2-րդ կուրսի մագիստրանտների 

մագիստրոսական թեզերի 

նախապաշտպանությունը նշանակել 

ապրիլր 20-ին: 

3. 1-ին կուրսի մագիստրանտների 

մագիստրոսական թեզերի կատարման 

ընթացքը համարել բավարար: 

4. Մագիստոս 1-ին  և առկա  3-րդ 

կուրսի պրակտիկաների 

կազմակերպումը համարել բավարար: 

5. Առկա 3-րդ  կուրսի և մագիստրոս  1-

ին  կուրսի միջանկյալ քննություններ 

մասին տեղեկությունը ընդունել ի 

գիտություն: 
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Արձ.9- 15.04.2022թ. 1.ՈՒսումնական գործընթացների 

ընթացքը: 

2.Հեռակա 5-րդ կուրսի դիպլոմային 

աշխատանքների վիճակը: 

3.Ընթացիկ հարցեր: 

       ա/-2022թ-ի ընդունելության 

ուղղությամբ կատարված 

աշխատանքների մասին: 

       բ/Տեխնոլոգիական կրթության 

ամբիոնի դոցենտ, տեխ. գիտ. թեկ. 

Բորիս Խոդերյանին պրոֆեսորի 

պաշտոնակատարի պաշտոնում 

ներկայացնելու հարցը։ 

1. ՈՒսումնական գործընթացների 

ընթացքը համարել բավարար: 

2. Հեռակա 5-րդ կուրսի  դիպլոմային 

աշխատանքների վիճակը համարել 

բավարար: 

3.  ա/ Տեղեկությունը ընդունել ի 

գիտություն և շարունակել զբաղվել 

մասնագիտական կողմնորոշմամբ: 

   բ/ Դիմել ֆակուլտետի 

խորհրդին դոցենտ Բ.Խոդերյանին 

ներկայացնել պրոֆեսորի 

պաշտոնակատարի հաստիքում 

հրամանագրվելու։  

Արձ.10- 

20.04.2022թ. 

  

Առկա մագիստրատուրա 2-րդ կուրսի 

նախապաշտպանության մասին: 

2021-2022 ուսումնական տարվա 

մագիստրատուրա 2-րդ կուրսի 

մագիստրոսական թեզերը 

երաշխավորել պաշտպանության: 

Արձ.11- 

17.05.2022թ. 

Հեռակա բաժնի 5-րդ կուրսի 

ավարտական աշխատանքների 

նախապաշտպանության մասին: 

  

2021-2022 ուսումնական տարվա 

հեռակա բակալավրիատի 

ավարտական աշխատանքները 

երաշխավորել պաշտպանության: 

Հանձնարարել ղեկավարներին մինչև 

պաշտպանությունը հսկել 

թերությունների վերացումը: 

Արձ.12- 

18.05.2022թ. 

1.Ուսումնական ծրագրերի 

կատարման վիճակը:                                                               

2. 2-րդ միջանկյալ և ամփոփիչ 

ստուգման տոմսերի հաստատում: 

3. Հեռակա բաժնի 5-րդ կուրսի 17.05-

ին կայացած ավարտական 

աշխատանքների 

նախապաշտպանության 

1. ՈՒսումնական գործընթացների 

ընթացքը համարել բավարար: 

 2.2-րդ միջանկյալ և ամփոփիչ 

ստուգման տոմսերը հաստատել 

18.06.2022թ-ով: 

 3.Երաշխավորել  5-րդ կուրսի բոլոր 

ուսանողներին՝ մասնակցելու 

ամփոփիչ ավարտական 
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արդյունքների քննարկում: 

4. Հեռակա բաժնի պետական 

ավարտական աշխատանքների 

պաշտպանության կազմակերպման 

մասին: 

5. Հեռակա բաժնի 1-4-րդ կուսերի 

լուծարքների ընթացքի մասին: 

քննություններին: 

 4.Հեռակա բաժնի պետական 

ավարտական աշխատանքների 

պաշտպանության կազմակերպման 

հարցն  ընդունել ի գիտություն: 

 5.Հեռակա բաժնի 1-4-րդ կուսերի 

լուծարքների ժամկետն ընդունել ի 

գիտություն:  

Արձ.13- 

24.05.20222. 

Ամբիոնի հայցորդ Գոհար 

Գրիգորյանի «Սովորողների 

ստեղծագործական 

ունակությունների տեսական և 

գիտափորձարարական մեթոդների 

զարգացման հետազոտումը 

տեխնոլոգիական կրթության 

ոլորտում» թեկնածուական 

ատենախոսության թեմայի 

հաստատման մասին: 

  

   1.  Հաստատել Տեխնոլոգիական 

կրթության ամբիոնի հայցորդ Գոհար 

Գրիգորյանի «Սովորողների 

ստեղծագործական ունակությունների 

զարգացման տեսական և 

գիտափորձարարական մեթոդների  

հետազոտումը տեխնոլոգիական 

կրթության ոլորտում» վերնագրով 

ատենախոսության թեման, տեխ. գիտ. 

դոկտոր, պրոֆեսոր Արտակ Իսրայելի 

Սահրադյանի գիտական 

ղեկավարությամբ: 

 2.  Դիմել Մաթեմատիկայի, 

ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի 

ֆակուլտետի խորհրդին 

Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնի 

հայցորդ Գոհար Գրիգորյանի թեմայի 

հաստատման հարցը քննարկելու և 

ՀՊՄՀ-ի գիտական խորհրդին 

ներկայացնելու համար: 

Արձ.14- 

21.06.2022թ 

1.Ուսումնական ծրագրերի 

կատարման վիճակը: 

2.Պետական ավարտական 

որակավորման քննությունների 

արդյունքների ամփոփում: 

3.Հեռակա ուսուցման բաժնի 

միջանկյալ ստուգումների 

քննատոմսերի քննարկում և 

հաստատում: 

1.ՈՒսումնական գործընթացների 

ընթացքը համարել բավարար: 

2.Պետական ավարտական 

որակավորման քննությունների 

արդյունքները համարել բավարար: 

3. Հեռակա բաժնի միջանկյալ 

ստուգումների քննատոմսերը 

հաստատել  21.06.2022թ-ով: 

Արձ.15- 1.Հաշվետվություն 2021-2022 ուս. 1.Ամբիոնում կատարված 
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01.07.2022թ. տարվա ամբիոնի կատարած 

աշխատանքների քննարկում և 

գնահատում: 

2.2022-2023 ուս.տարվա ամբիոնի 

ուսումնական ծավալների և 

պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմի 

ծանրաբեռնվածությունների 

քննարկում: 

աշխատանքները համարել բավարար: 

2. 2020-21 ուս. տարվա ամբիոնի 

դասախոսների ուսումնական 

բեռնվածության մասին տեղեկությունը 

ընդունել ի գիտություն: 

  

Արձ.1- 29.08.2022թ. 1. Ամբիոնի պրոֆեսորա-

դասախոսական անձնակազմի 2022-

2023 ուս-տարվա 

բեռնվածությունների մասին: 

2. Ամբիոնի տարեկան 

աշխատանքային պլանի քննարկում 

և հաստատում: 

3. 2022-2023 ուս-տարվա 

առարկաների դասախոսությունների  

դասավանդման գործընթացի 

կազմակերպման, ուսումնական 

լաբորատորիաների և 

արհեստանոցների 

նախապատրաստման և լաբորատոր 

փորձերի անցկացման   մասին: 

4.    2022-2023 ուսումնական տարվա 

առարկայական 

ուսումնամեթոդական փաթեթների  

վերանայում, քննարկում և 

հաստատում: 

1.      2022-2023 ուսումնական տարվա 

ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմի 

ծանրաբեռնվածությունների մասին 

տեղեկությունն ընդունել ի գիտություն: 

2.      Հաստատել 2022-2023 

ուսումնական տարվա տարեկան 

աշխատանքային պլանը: 

3.      Լաբորատորիաների վիճակը 

համարել բավարար: 

4.      2022-2023 ուսումնական տարվա 

առարկայական ուսումնամեթոդական 

փաթեթները վերահաստատել 

29.08.2022թ-ով: 

Արձ.2- 26.09.2022թ. 1. Ուսումնական 

գործընթացների ընթացքն 

ամբիոնում: 

2. Ավարտական 

աշխատանքների և մագիստրոսական 

թեզերի  թեմաների քննարկում և 

հաստատում: 

3. Դասալսումների գրաֆիկի 

հաստատումը: 

1.Ուսումնական գործընթացը համարել 

բավարար: 

2.Ավարտական աշխատանքների և 

մագիստրոսական թեզերի  թեմաների 

վերնագրերը ներկայացնել սեղմ 

ժամկետում: 

3.Դասալսումների գրաֆիկը հաստատել 

և ընդունել ի գիտություն: 

4.ա/Պարզել քննություններին 
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4. Հեռակա բաժնի 2021-2022 

ուստարվա երկրորդ կիսամյակի 

քննաշրջանի արդյունքների 

ամփոփում: 

5. Շարունակական 

մանկավարժական պրակտիկայի 

կազմակերպման մասին: 

6.    2022-2023 ուսումնական տարվա 

դասախոսի անհատական 

աշխատանքային պլանների 

քննարկում և հաստատում: 

  

ուսանողների չներկայանալու 

պատճառները։ 

բ/Հեռակա բաժնի 2021-2022 ուս. 

տարվա երկրորդ կիսամյակի 

քննաշրջանի արդյունքները համարել 

բավարար, 

5.Շարունակական մանկավարժական 

պրակտիկայի կազմակերպման 

գործընթացը համարել բավարար: 

6.Հաստատել դասախոսների2022-2023 

ուս․ տարվա անհատական 

աշխատանքային պլանները: 

Արձ.3- 25.10.2022թ. 1.Ուսումնական գործընթացների 

ընթացքն ամբիոնում: 

2. Ավարտական դիպլոմային 

աշխատանքների թեմաների 

քննարկում և հաստատում: 

3.2-րդ կուրսի մագիստրոսական 

թեզերի կատարման ընթացքը: 

4. Կրթության էլեկտրոնային 

հարթակում (Google Classroom) 

դասախոս-ուսանող հաղորդակցման 

վիճակի և խնդիրների մասին: 

5.Միջանկյալ քննությունների 

նախապատրաստում, տոմսերի 

վերահաստատում: 

1. Ուսումնական գործընթացը համարել 

բավարար: 

2. Հաստատել ավարտական 

աշխատանքների թեմաները: 

3. Մագիստրոսական թեզերի 

կատրաման ընթացքը համարել 

բավարար: 

4. Կրթության էլեկտրոնային 

հարթակում (Google Classroom) 

դասախոս-ուսանող հաղորդակցման 

վիճակը համարել բավարար: 

5. Միջանկյալ քննության տոմսերը 

վերահաստատել այսօրվա ամսաթվով՝ 

25.10.2022թ.: 

Արձ.4- 25.11.2022թ. Ուսումնական գործընթացների 

ընթացքն ամբիոնում: 

Մանկավարժական պրակտիկայի 

ընթացքի մասին։ 

Միջանկյալ քննությունների առաջին 

փուլի արդյունքների ամփոփում։ 

2-րդ միջանկյալ և ամփոփիչ  

ստուգումների քննատոմսերի 

հաստատում: 

1.    Ուսումնական գործընթացը 

ամբիոնում համարել բավարար: 

2.    Պրակտիկայի կատարման 

վիճակը համարել բավարար: 

 

3.    Միջանկյալ քննությունների 

առաջին փուլի արդյունքները համարել 

բավարար։ 

4.    2-րդ միջանկյալ և ամփոփիչ  

ստուգումների քննատոմսերը 
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Ընթացիկ հարցեր 

5․1 Տեխնոլոգիական կրթության 

ամբիոնի 2022թ-ի տարեկան 

հաշվետվություն: 

5․2 Ամբիոնի հայցորդ Գոհար 

Գրիգորյանի հաշվետվությունը 2022-

2023 ուս․ տարվա 1-ին կիսամյակում 

կատարած աշխատանքների մասին։ 

հաստատել 25․11․2022թ. 

5.1 Հաստատել Տեխնոլոգիա 

կրթության ամբիոնի  2022 թվականի 

տարեկան հաշվետվությունը: 

 

5․2 Ատեստավորել Տեխնոլոգիական 

կրթության ամբիոնի հայցորդ Գոհար 

Գրիգորյանին։ 

 

 

 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմը 

 Կանայք Դոկտոր 
Պրոֆե 

սոր 

Գիտ.թ

եկն․ 
Դոցենտ 

Ասիս- 

տենտ 

Դասա 

խոս 
Ընդ-նը 

Հաստիք

ային 

 1  1  2  3  3  -  -  5 

Համա 

տեղող 

 1  -  -  1  1  -  -  1 

Ժամա 

վճարայ

ին 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

Ընդա- 

մենը 

 2  1  2  4  4  -  -  6 

 

2. ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ամբիոնը ուսումնամեթոդական գործունեությունը հաշվետու տարում: 

Ամբիոնի կողմից կազմակերպվել և իրականացվել է Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 100-ամյա 

հոբելյանին նվիրված գիտաժողով՝ «Տեխնոլոգիա առարկայի հիմնախնդիրները և ապագայի 

https://aspu.am/hy/content/qnnarkecin_tekhnologia_ararkayi_dasavandman_himnakhndirnery/
https://aspu.am/hy/content/qnnarkecin_tekhnologia_ararkayi_dasavandman_himnakhndirnery/
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տեսլականը» խորագրով (ՀՊՄՀ, 23․04․2022 թ): 

Հեռավար ձևաչափով հանդիպմանը միացել էին առարկան դասավանդող՝ բուհի շուրջ 80 

շրջանավարտ-ուսուցիչներ. նպատակը՝ քննարկել և վերլուծել ոլորտի արդի վիճակը, վերհանել 

խնդիրներն ու ձեռքբերումները, նպաստել առարկայի զարգացման հեռանկարներին: 

ՀՊՄՀ-ի 100 ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և 

ինֆորմատիկայի ֆակուլտետում ամբիոնի և «Տեխնոլոգիա» առարկայի ուսուցիչների համատեղ 

ջանքերով իրականացվեց ցուցահանդես՝ «Ժողովրդական գեղարվեստական արհեստները 

մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետում» խորագրով, որը լուսաբանվեց 

մանկավարժ թերթում (ՀՊՄՀ, 11․11․2022 թ): 

Բացի այդ ֆակուլտետում կայացավ նաև հոբելյանական հանդիպում «Տեխնոլոգիա և 

ձեռնարկչություն» մասնագիտության շրջանավարտների և ուսուցիչների հետ, որը 

հնարավորություն տվեց ևս մեկ անգամ բարձրաձայնելու այն խնդիրները, որոնք ծառացած են 

մասնագիտության առաջ (ՀՊՄՀ, 11․11․2022 թ): 

 

Ամբիոնի աշխատակիցների ուսումնամեթոդական հրատարակումների քանակը 

Դասագրքեր Ուսումնական ձեռնարկներ 

ՀՊՄՀ  

դասիչով 

ՀՀ ԿԳՆ 

դասիչով 

Այլ 

դասիչներով 
ՀՊՄՀ դասիչով 

ՀՀ ԿԳՆ 

դասիչով 

Այլ 

դասիչներով 

      

 

Ամբիոնի  մեթոդական կոնֆերանսների և սեմինարների քանակը 

Միջազգային Հանրապետական Քաղաքային 
Համալսարանակ

ան 
Ամբիոնային 

կոնֆ. սեմ. կոնֆ. սեմ. կոնֆ. սեմ. կոնֆ. սեմ. կոնֆ. սեմ. 

1         4 

 

Գիտաուսումնական և գիտամեթոդական  դրամաշնորհներ 

Անվանում Ժամկետ 
Ֆինանսավորման 

ծավալ 

Ամբիոնի մասնակից-

անդամների քանակ 

 

3. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
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Ամբիոնի հետազոտական գործունեությունը:  

Հաշվետու տարում ամբիոնի դասախոսները տպագրել են թվով 3 գիտական հոդված և մասնակցել 

են միջազգային կոնֆերանսի:  

Ամբիոն ՊԴԱ և ուսանողների գիտակահետազոտական աշխատանքները, հրապարակումները, 

անցկացրած կոնֆերանսները, սեմինարները, օլիմպիադաները հաշվետու տարում: 

Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը և մագիստրանտները հանդես են եկել 

զեկուցուներով ՀՊՄՀ-ի 100-ամյա հոբելյանին նվիրված «Տեխնոլոգիա առարկայի հիմնախնդիրները 

և ապագայի տեսլականը» խորագրով առցանց գիտաժողովին: 

Ամբիոնի հաշվետու տարում իրականացրած  հետազոտական գործունեության և ուսումնական 

գործընթացի փոխկապակցման միջոցառումները: 

Ամբիոնի 3 հայցորդներն  ամբիոնի գիտական սեմինարին ներկայացրել են հաշվետվություն իրենց 

կատարած հետազոտական աշխատանքների վերաբերյալ: 

Ամբինում կազմակերպվել են գիտական սեմինարներ՝ 

●       հեռակա ուսուցման 5-րդ կուրսի ուսանողների ավարտական աշխատանքների կատարման 

մասին զեկուցում, 

●       1-ին և 2-րդ կուրսերի մագիստրանտների մագիստրոսական թեզերի կատարման 

աշխատանքների զեկուցում, 

●       ամբիոնի դասախոսների գիտական զեկուցումներ, 

●       ամբիոնի հայցորդների գիտական զեկուցումներ: 

 

Ա. Պրոֆեսորադասախոսական 

Ամբիոնի գիտական ուղղություններ /նաև՝ տնտ, պայմանագրային, դրամաշնորհային/ 

Ուղղության 

անվանումը 
Աշխ-ի տեսակը Ֆին.աղբյուր Ֆին.ծավալ Կատարողներ 

 Հիմնարար    

 Կիրառական    

 

ՊԴԱ-ի կողմից հրատարակված մենագրություններ 

Հեղինակ Ա.Ա.Հ.  

  

  

Մենագրության անվանումը Հր.անուն և  

տարի 

Ծավալ 

    

https://aspu.am/hy/content/qnnarkecin_tekhnologia_ararkayi_dasavandman_himnakhndirnery/
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101 

 

Ամբիոնի աշխատակիցների գիտական հոդվածներ և ժողովածուներ, զեկույցներ և թեզիսներ 

Հեղինակ Ա.Ա.Հ.  Հոդվածի , զեկույցի անվանումը Ծավալ 

Саградян А.И., 

Мартиросян А. М., 

Папазян А.А. 

Исследование экономически целесообразных 

режимов резания при обработке  нержавеющей стали 

2Х13 резцами из безуглеродистых быстрорежущих 

сплавов  В14М7К25։ Ճգնաժամային կառավարում և 

տեխնոլոգիաներ:- Գիտ. Հանդես.N2 (21),- 

Երևան,2022. 

9 էջ 

Khoderyan B.A., 

Harutyunyan A.H.  

The study of wood elasticity as a factor in the 

development of technical knowledge of students//XVIII 

International Scientific and Practical Conference 

"Methodology of Modern Scientific Research"․  Kharkiv, 

Ukraine․ 2022․  

p․ 5 

Աղբալյան Ս․Գ․, Օրդյան 

Ն․Ա․, Մարտիրոսյան Ա․Մ․, 

Աղբալյան Ա․Ս․, Պողոսյան 

Խ․Վ․ 

Մետաղապատված ալմաստային հատիկներով 

կոմպոզիտային նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի 

մշակումը տաք մամլմաբ։ ՀՀ ԳԱԱ և ՀԱՊՀ 

տեղեկագիր․-ՏԳ սերիա․-Երևան,2022․-Հատ․LXXV.-N1 

10 էջ  

2-րդ կուրսի 

մագիստրոսների 

զեկուցումները իրենց 

թեզերի կատարման 

մասին 

20.04.2022   

5-րդ կուրսի հեռակա 

բակալավրիատի 

ավարտական 

աշխատանքների 

կատարման մասին 

17.05․ 2022   

 

Ամբիոնի գիտական սեմինարներ 

Սեմինարի անվանումը Անցկացման վայրը, օրը 

 «Տեխնոլոգիա» առարկայի դրվածքը դպրոցում և 

ապագայի տեսլականը 

ՀՊՄՀ  24.03.2022թ. 
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Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից պաշտպանված ատենախոսություններ 

Ա.Ա.Հ. Թեկն/դոկտորական- 

մասնագիտություն 

Պաշտպ-ն 

ամսաթիվ 

ԲՈԿ-ի 

հաստատում 

    

 

Ամբիոնի ՊԴԱ-ի որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման տարեկան գրաֆիկ 

Դասախոս 

Ա.Ա.Հ./հաստիք 

ՈԲ-ի անցկացման 

հաստատություն 
ՈԲ ժամկետները Արդյունք 

Դոցենտ Ն․Ա․Օրդյան ՀՊՄՀ փետրվարի 2-ից 

մարտի 23-ը 

International English 

language training course 

(60 hours/ 2 

ECTS/corresponding to 

mixed – skill-based 

assessment level A2/B1) 

Դոցենտ 

Ս․Ո․Վարդանյան 

Դոցենտ Ն․Ա․Օրդյան 

ՀՀ ԳԱԱ 

«Փորձաքննություններ

ի ազգային բյուրո» 

ՊՈԱԿ  

մարտի 30-ից ապրիլի 

1-ը  

«Responsible conduct of 

research: STEM scientist 

and peaceful life», in the 

framework of the EU-

funded targeted initiative 

Export Control on Dual-

Use Materials and 

Intangible Technologies 

in the Caucasus and 

Central Asia. 

Դոցենտ 

Ս․Ո․Վարդանյան 

DVV International in 

Armenia 

հուլիսի 7-ից 

հոկտեմբերի 11-ը 

«Մեծահասակների 

ուսումնառության և 

կրթության 

հիմունքներ. 

դասավանդման 

մեթոդաբանություն» 

12-շաբաթյա 

համակացված 

դասընթաց՝ հիմնված 

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից 

երաշխավորված 

Curriculum GlobALE 



103 

չափորոշիչի վրա: 

Դոցենտ 

Ս․Ո․Վարդանյան 

Մասնագետ 

Ա․Ս․Հակոբյան 

DVV International in 

Armenia 

hոկտեմբերի 26-ից 

նոյեմբերի 16-ը 

«Մեդիագրագիտությու

ն» 

վերապատրաստման 

դասընթաց 

 

Բ. Ուսանողական 

 

Ուսանողական գիտական հետազոտական ընկերություններ և խմբակներ 

    

 

Համատեղ գիտահետազոտական աշխատանքներ 

Դասախոս Ա.Ա.Հ. Ուսանող Ա.Ա.Հ. Հոդվածի անուն Հրատ.անվ-մ 

    

 

Ուսանողական գիտական կոնֆերանսների կազմակերպում  և ուս. զեկույցներ 

Կոնֆերանս/ միջազգ., 

հանրապ., բուհական/ 
Կոնֆերանսի անվանում/ կազմակերպիչ 

Ուսանողական զեկույց / 

քանակ 

   

 

Ուսանողական առարկայական օլիմպիադաներ, մրցույթներ 

Օլիմպիադայի մակարդակը 
Մասնագիտական 

շրջանակ 

Ուսանող 

քանակ Մրցանակային տեղ/Ա.Ա.Հ. 

Միջազգային    

Հանրապետական    

Տարածաշրջանային    

 

4. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ամբիոնի արտաքին կապերի և միջազգայնացման աշխատանքների ընդհանուր նկարագրությունը  
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և վերլուծությունը հաշվետու տարում: 

Ամբիոնը զարգացնում է համագործակցությունը արտասահմանյան համապատասխան 

մասնագիտական կառույցների հետ՝ ապահովելով կրթական ծրագրերի իրականացումը: 

Մեթոդական և հետազոտական համագործակցության տեսանկյունից աշխատանքներ են տարվում  

Ուկրաինայի ազգային տեխնիկական համալսարանի՝ «Կիևի Իգոր Սիկորսկի անվան 

պոլիտեխնիկական ինստիտուտ» (Ուկրաինա) և Վ.Ն. Բակուլի անվան գերկարծր նյութերի 

ինստիտուտի (Ուկրաինա) հետ՝ համագործակցության հուշագրեր կնքելու նպատակով: 

Ամբիոնի վարիչ Ա.Ի. Սահրադյանը հանդիսանում է ստորև նշված գիտական ամսագրերի 

խմբագրական խորհրդի անդամ. 

●  Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ, գիտական և գիտամեթոդական ժողովածու, 
●  ՀԱՊՀ ԲԱՄԲԵՐ հանդեսի «Մետալուրգիա, նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում» սերիա, 
●  "Вестник НТУУ" КПИ ". Серия приборостроения", 
● Journal “ Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science”, 

● Ukrainian Journal of Scientific Papers “Social development and Security”: 

Ամբիոնի համագործակցությունը տեղական և միջազգային հաստատությունների և կառույցների 

հետ հաշվետու տարում: 

Ամբիոնը համագործացում է ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտի (ՖԿՊԻ) 

«Նյութագիտության» և ՀՊՃՀ-ի «Մետալուրգիայի և նյութագիտության» գիտական 

լաբորատորիաների հետ, որտեղ կազմակերպվում և իրականացվում են նեղ մասնագիտական, այն 

է՝ տեխնոլոգիական բնույթի որոշ փորձեր և հետազոտություններ: 

ՈՒսումնական պրակտիկաների կազմակերպման, իրականացման և որակի բարձրացման 

նկատառումներից ելնելով՝ ամբիոնը համագործակցում է նաև «ԻՆՖՈւՍ» ֆորմալ և ոչ ֆորմալ 

կրթությանն աջակցող հասարակական կազմակերպության հետ: 

 

Համագործակցություն արտասահմանյան բուհերի ամբիոնների հետ 

Բուհ/ամբիոն 

/երկիր 
Համագործակցության ձևը 

 Ուսումնական  Մեթոդական Գիտական Հետազոտական Այլ  

Ուկրաինայի 

ազգային 

տեխնիկակա

ն 

համալսարա

ն «Իգոր 

Սիկորսկու 

անվան Կիևի 
  

Ա.Ի 

Սահրադյանը 

խմբագրական 

խորհրդի անդամ 

   

http://www.mes.am/hy/gitu/
http://www.mes.am/hy/gitu/
http://lib.polytechnic.am/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96914
http://lib.polytechnic.am/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96914
https://kpi.ua/ru/web-visnykpb
https://kpi.ua/ru/web-visnykpb
https://vlp.com.ua/files/1_2_zmist_UJMEMS_6_1.pdf
https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/about/editorialTeam
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պոլիտեխնիկ

ական 

ինստիտուտ» 

 

Պրոֆ-դասախոսական անձնակազմի շարժունակություն 

Ա. Ամբիոնի աշխատակիցների աշխատանք արտասահմանյան բուհերում 

Դասախոս Ա.Ա.Հ. Պաշտոն Երկիր/բուհ Մնալու ժամկետ Արդյունքներ 

     

Բ. Ամբիոնի կողմից հրավիրված արտասահմանցի դասախոսներ 

     

 

Համագործակցային միջազգային ծրագրեր 

Անվանում Գործընկեր Ժամկետ Ամբիոնի մասնակից դասախոսներ 

    

                             

Մասնակցություն ՀՊՄՀ  միջազգային ծրագրերին 

Անվանում Գործընկեր Ժամկետ 
Ամբիոնի մասնակից 

դասախոսներ 

    

 

5. ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ամբիոն աշխատանքը  հանրության շրջանում և հանրակրթական դպրոցների աշակերտների հետ, 

կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի մեխանիզմները: 

ՈՒսանողների հավաքագրման գործընթացում ամբիոնն իրականացրել է մասնագիտական 

կողմնորոշման գործընթացների համալիր: Այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են իրականացվել 

մայրաքաղաքի և մարզային ավագ դպրոցներում, նախնական մասնագիտական, միջին 

մասնագիտական և արհեստագործական ուսումնարաններում, քոլեջներում: 

Իրականացված կողմնորշման և ուղղորդման աշխատանքների արդյունքում 2021-2022 

ուս.տարվա առկա կրթական համակարգում «Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն» մասնագիտության 

1-ին կուրս ընդունված ուսանողների թիվը 2-ից դարձավ 15՝ թափուր տեղերի համալրմամբ, իսկ 

հեռակա ուսուցման 2022-2023 ուս. տարում 2-րդ կուրսում ուսանելու համար շարունակական 

կրթությամբ դիմել են թվով 8 դիմորդ: 
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Այս ուսումնական տարում ԲՈՒՀ-ի և ֆակուլտետի համատեղ ջանքերով իրականացվել են նաև 

ընդունելության ֆակուլտատիվ պարապմունքներ, որի արդյունքում 2 դիմորդներ ընդունվել են  

«Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն» մասնագիտության հեռակա ուսուցման 1-ին կուրս: 

                                                                                                                                                                                                         

 

Աշխատանք հանրակրթական դպրոցներում՝ աշակերտների հետ 

Աշխ-ի տեսակը Համակարգող 

Ա.Ա.Հ. 

Միջոցառման 

անվանումը 

Ժամկետը 

Ուսումնական    

Հանրակրթության պետական 

նոր չափորոշչի ներդրման 

ծրագիր 

Ն․Ա․ Օրդյան ՀՀ Տավուշի մարզի 

հանրակրթական 

ուսումնական 

հաստատություններ

ում 

հանրակրթության 

պետական նոր 

չափորոշչի  

ներդրման ծրագիրր 

2022թ․ 

Մեթոդական    

Մեթոդական խորհրդի անդամ Ս․Ո․Վարդանյան ՀԱՊՀ ավագ դպրոցի 

մեթոդական 

խորհրդի անդամ 

2022-2023 

Դաստիարակչական    
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Աշխատանք հանրության շրջանում 

Աշխ-ի տեսակը Համակարգող 

Ա.Ա.Հ. 

Միջոցառման 

անվանումը 

Ժամկետը 

Դիմորդների 

մասնագիտական 

կողմնորոշում և 

հավաքագրում 

Սահրադյան Ա․Ի․ 

Այվազյան Տ․Մ․ 

Երևանի Արմեն 

Հովհաննիսյանի 

անվան 194 

հիմն․դպրոց 

06.10.2022թ 

Դիմորդների 

մասնագիտական 

կողմնորոշում և 

հավաքագրում 

Վարդանյան Ս․Ո․ 

Խոդերյան Բ․Ա․ 

  

ՀԱՊՀ ավագ դպրոց 01․12․2022թ․ 

Դիմորդների 

մասնագիտական 

կողմնորոշում և 

հավաքագրում 

Սահրադյան Ա.Ի. 

Խոդերյան Բ.Ա. 

Օրդյան Ն.Ա. 

Վաղարշապատի 

Մաքսիմ Գորկու 

անվան թիվ 5 ավագ 

դպրոց  

06․12․2022թ․ 

 

6. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 

 

Ներկայացնել որակի ապահովման ներքին համակարգի աշխատանքները և 

արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը: 

Հաշվետու  տարում ամբիոնը կազմակերպել և իրականացրել է որակի ապահովման մի շարք 

գործառույթներ, որոնք համապատասխանում են ՀՊՄՀ-ի  և ամբիոնի որակի ապահովման 

քաղաքականությանը: 

Որակի ապահովման քաղաքականության դրույթներին համապատասխան ամբիոնի 

պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնա-օժանդակ կազմերը սպասարկում են Մաթեմատիկայի, 

ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի «Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն» մասնագիտության 

առկա և հեռակա համակարգով սովորող ուսանողներին և ապահովում են նշված 

մասնագիտության ՄԿԾ-ների լիարժեք իրականացումը (ՄԿԾ-ները տես ՀՊՄՀ-ի Կրթական 

գործընթացների կառավարման և բարեփոխումների վարչության կայք-էջում): 

Հիբրիդային ձևաչափով առցանց ուսուցման կազմակերպման նկատառումներից ելնելով՝ 

ամբիոնի որակի պատասխանատուն իրականացնում է ՄԿԾ-ներով նախատեսված դասընթացների 

առարկայական նկարագրերի, թեմատիկ տրոհումների, ուսումնամեթոդական փաթեթների, 

քննական հարցաշարերի և այլ նյութերի (ըստ անհրաժեշտության) քննարկում ամբիոնի վարիչի և 

ֆակուլտետի որակի պատասխանատուի հետ: Այնուհետև դրանք քննարկվում են ամբիոնի 

https://docs.google.com/document/d/1k_EE1IneiH8jy-bSsJ_ImV_OmFBFiGjuVMjnTen0XSE/edit
https://docs.google.com/document/d/1k_EE1IneiH8jy-bSsJ_ImV_OmFBFiGjuVMjnTen0XSE/edit
https://sites.google.com/aspu.am/reforms/%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D6%81%D5%A1%D5%B6%D5%AF
https://sites.google.com/aspu.am/reforms/%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D6%81%D5%A1%D5%B6%D5%AF
https://sites.google.com/aspu.am/reforms/%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%B6%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D6%81%D5%A1%D5%B6%D5%AF
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նիստերում և հաստատումից հետո միայն տեղադրվում են Google Classroom էլեկտրոնային 

հարթակ: 

Դասավանդման գործընթացի վերահսկման և որակի ապահովման տեսակետից ամբիոնի 

վարիչն իրականացնում է դասալսումներ՝ ըստ հաստատված ժամանակացույցի: Դասալսումից 

անմիջապես հետո դասախոսը ծանոթանում է դիտարկման արդյունքներին և դասընթացի որակի 

բարձրացմանն ուղղված բարելավման առաջարկներին (վերջինների մասին գրառումներն առկա են 

դասալսումների մատյանում և դասալսման թերթիկների վրա):  Ըստ այդ բարելավման 

առաջարկների հիմնականում մեծ խնդիր է իրենից ներկայացնում նյութատեխնիկական  բազայի 

թարմացման և նոր լաբորատոր սարքավորումների ձեռք բերման գործընթացը: Նախկին 

շրջանավարտների և ներկայիս ուսանողների հետ հետադարձ կապի ապահովման տեսակետից 

ամբիոնն իրականացնում է ակտիվ գործունեություն սոցիալական ցանցերի՝ մասնավորապես 

«Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն» ֆեյսբուքյան էջի միջոցով: 

Ամբիոնն իր բարձր առաջադիմությամբ մագիստրանտներին և շրջանավարտներին ապահովում 

է աշխատանքով՝ հանրակրթական դպրոցներում: Հաշվետու ժամանակահատվածում ամբիոնն 

աշխատանքի է տեղավորել թվով 2 մագիստրանտի, ովքեր ուսանում են մագիստրատուրայի 1-ին 

կուրսում (Օխիկյան Միլենա և Խաչատրյան Անուշ): 

Ամբիոնի աշխատակիցներն ակտիվ մասնակցում են ՀՊՄՀ-ում և դրանից դուրս կազմակերպվող 

գիտաժողովներին և աշխատաժողովներին, ինչպես նաև ՀՊՄՀ ՈԱԱԿ-ում կազմակերպվող որոշ 

քննարկումների: 

Ամբիոնի դոցենտ Ն․Օրդյանը ԿԳՄՍ նախարարի կողմից պարգևատրվել է շնորհակալագրով՝ ՀՀ 

Տավուշի մարզի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում հանրակրթության 

պետական նոր չափորոշչի  ներդրման ծրագրի շրջանակներում ունեցած նշանակալի ավանդի 

համար։ 

Ամբիոնի 3 աշխատակիցներ հաշվետու տարում մասնակցել են որակավորման բարձրացման 

գործընթացին և ստացել են հավաստագրեր։ 

Ներկայացնել գործընթացներում ներքին և արտաքին շահակիցների ներգրավվածության 

աստիճանը և վերլուծել  արդյունավետությունը:   Հիմնավորել մոտեցումը /կատարել համառոտ 

մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/:  

Հաշվետու տարում պրակտիկայի պաշտպանության հանձնաժողովներում  որպես հանրակրթական 

հաստատության ներկայացուցիչ ներգրավված է եղել  Արմենուհի Ղազարյանը, ով հանդիսանում է 

թիվ 194 դպրոցի «Տեխնոլոգիա» առարկայի ուսուցիչ: 

«ԻՆՖՈւՍ» ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթությանն աջակցող հասարակական կազմակերպության 
տնօրեն Հասմիկ Այվազյանը ևս ակտիվ ներգարվված է ուսումնական պրակտիայի կազմակերմանը 
և անցկացմանը: 

 

Ամբիոնի դասախոսների կատարած աշխատանքի որակի ապահովում և մշտադիտարկում 

Միջոցառման անվանումը Պատասխանատու Արդյունքահենություն 

https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser?service=classroom&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F&followup=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F&emr=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser?service=classroom&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F&followup=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F&emr=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser?service=classroom&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F&followup=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F&emr=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014223007248&fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014223007248&fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014223007248&fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
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Դասալսումներ Ա.Ի.Սահրադյան Ամբիոնի դասախոսները  

ցուցաբերում են առարկայի  

խորը իմացություն,  

դասախոսության ընթացքում 

ներառում են 

բազմազանություն, ստեղծում 

են դասավանդման միջավայր, 

ինչպես նաև տրամադրում են 

էլեկտրոնային ուսումնական 

նյութեր և հետադարձ կապ: 

Միջանկյալ և ամփոփիչ 

քննական տարբերակների 

մշտադիտարկում 

Ա.Ի.Սահրադյան 

Ս.Ո.Վարդանյան 

Առարկայական ծրագրերի 

վերջնարդյունքները ստուգվել 

են  ընթացիկ ու ամփոփիչ 

ստուգումներով՝ կրեդիտային և 

գնահատման համակարգին 

համապատասխան: 

Մագիստրանտների 

ատեստավորում 

Ամբիոնի 

պրոֆեսորադասախոսական 

կազմ 

ՈՒսումնառության 2 տարիների 

յուրաքանչյուր կիսամյակի 

ավարտին (բացառությամբ 4-

րդ) իրականացվում է 

մագիստրոսների 

ատեստավորում՝ ըստ 

հաստատված գրաֆիկի: 

Ուսումնական և 

մանկավարժական 

պրակտիկաների 

կազմակերպում և վերահսկում 

   

Պրակտիկայի հանձնաժողովի 

կողմից պաշտպանությունների 

կազմակերպում 

Ա.Ի.Սահրադյան (ամբիոնի 

վարիչ) 

Բ.Ա.Խոդերյան (պրակտիկայի 

ղեկավար) 

Ա.Հ. Հարությունյան 

(մեթոդիստ) 

Տ.Մ. Այվազյան (մեթոդիստ) 

Պրակտիկայի վարչության, 

ամբիոնի վարիչի, 

պրակտիկայի 

պատասխանատուի և 

մեթոդիստների 

ղեկավարությամբ 

«Տեխնոլոգիա և 

ձեռնարկչություն» 

մասնագիտության 

ուսանողների համար 

իրականացվել են  ուս. 

պլաններով նախատեսված 

մանկավարժական և 

ուսումնական պրակտիկաներ: 

Ամբիոնը լուրջ ուշադրություն է 

դարձնում պրակտիկաների 

կազմակերպմանը, ընթացքին և 

հաշվետվությունների 
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քննարկմանն ու որակին: 

Պրակտիկայի 

պաշտպանությունը 

կազմակերպվում և 

անցկացվում է ֆակուլտետում՝ 

իսկ գանահատականը 

ձևավորվում է 

պաշտպանության 

հանձնաժողովի կողմից: 

Ինքնավերլուծություն (SWOT-վերլուծություն) 
 

ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 
Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

1. Ամբիոնն առաջնորդվել է իր տարեկան աշխատանքային 
պլանով, հաստատված ծավալներով և դասաբաշխումով: 

2. Google classroom էլեկտրոնային հարթակում ամբիոնն 
ապահովել է ամբիոնի դասընթացների էլեկտրոնային 
փաթեթների պատրաստում: 

3. Ամբիոնի պրոֆեսորա-դասախոսական անձնակազմն ունի 
մասնագիտական խոր գիտելիքներ, 
պատրաստվածություն, երկարամյա աշխատանքային 
փորձ և համափոխարինելի են: 

4. Ամբիոնի երեք աշխատակիցներ մասնակցել են 
վերապատրաստման՝ օտար լեզվի և 
հոգեբանամանկավարժական կարողությունների 
բարելավման  ուղղությամբ: 

5. Ամբիոնի դասախոսների 16 %-ը կարողանում է 
հաղորդակցվել անգլերեն լեզվով: 

6. Դասախոսների 83,3 %-ն ունի գիտական աստիճան, իսկ 
100 %-ը՝ գիտական կոչում: 

7. Ամբիոնը ներգրավված է երիտասարդ կադրերի 
պատրաստման  գործընթացում՝ ունի հայցորդներ: 

8. Ամբիոնը համագործացում է ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի 
կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտի (ՖԿՊԻ) 
«Նյութագիտության» և ՀՊՃՀ-ի «Մետալուրգիայի և 
նյութագիտության» գիտական լաբորատորիաների հետ, 
«ԻՆՖՈւՍ» ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթությանն աջակցող 
հասարակական կազմակերպության հետ: 

9. Գիտական գործունեության տեսանկյունից ամբիոնը 
համագործակցում է ներքոնշյալ ժողովածուների հետ. 

● Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ, գիտական 
և գիտամեթոդական ժողովածու, 

1. Որոշ լաբորատորիաներում 
լաբորատոր փորձերի 
անցկացման համար 
ժամանակակից 
սարքավորումների 
բացակայություն: 

2. Դասախոսական կազմի 
միջին տարիքը 64 է: 

3. Ամբիոնի պրոֆեսորա-
դասախոսական կազում 
չկան մեթոդիկայի գծով 
պաշտպանած դասախոսներ, 
սակայն ունենք 
մանկավարժության 
դոցենտներ: 

 

http://www.mes.am/hy/gitu/
http://www.mes.am/hy/gitu/
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● ՀԱՊՀ ԲԱՄԲԵՐ հանդեսի «Մետալուրգիա, 
նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում» սերիա, 

● "Вестник НТУУ" КПИ ". Серия приборостроения", 

● Journal “ Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and 
Materials Science”, 

● Ukrainian Journal of Scientific Papers “Social development and 
Security”: 

ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 

Հնարավորություններ Սպառնալիքներ 

1. Ամբիոնն ունի արտասահմանյան բուհերից 
դասախոսներ հրավիրելու հնարավորություն: 

2. Ամբիոնը կարող է երիտասարդացնել պրոֆեսորա-
դասախոսական կազմը՝ ուսումնական 
գործընթացներում  նոր ասպիրանտներ և 
հայցորդներ ներգրավելով:  

3. Բարեգործական գործունեություն իրականացնող 
կազմակերպությունների ներգրավմամբ 
իրականացնել լաբորատորիաների ժամանակակից 
փորձասարքերի ձեռք բերում: 

4. Առավել ակտիվացնել մասնագիտական 
կողմնորոշումը՝ ընդգրկելով նաև ուսանողներին: 

Դիմորդների թվաքանակի 
կտրուկ նվազումը կարող է 
բերել Տեխնոլոգիայի 
ուսուցիչների սակավության:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման  մեթոդիկայի ամբիոն 

 

http://lib.polytechnic.am/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96914
http://lib.polytechnic.am/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96914
https://kpi.ua/ru/web-visnykpb
https://vlp.com.ua/files/1_2_zmist_UJMEMS_6_1.pdf
https://vlp.com.ua/files/1_2_zmist_UJMEMS_6_1.pdf
https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/about/editorialTeam
https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/about/editorialTeam
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1. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ  

 

Հաշվետու տարում ամբիոնի  ուսումնական աշխատանքների ծրագրված ծավալը, կատարված 

ուսումնական աշխատանքի ծավալը: 

Հաշվետու տարում /2021 – 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ և 2022-2023 ուստարվա 1-ին 

կիսամյակ/  Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում  ուսումնական 

աշխատանքները կատարվել են ամբողջ ծավալով։ 

·         Ուսումնական աշխատանքների ծավալը ընդգրկել է ուսումնական պլանում առկա 

դասընթացները և հաստատված ուսումնական ծավալները: 

·         Կատարվել է պրոֆեսորադասախոսական կազմի  դասաբաշխում: 

·         Առարկայական նկարագրերի վերանայում և վերահաստատում: 

·         Մանկավարժական պրակտիկաների մեթոդիստների ընտրություն: 

·          «Մաթեմատիկա-ֆիզիկա»  միասնական  մասնագիտության ուսումնական պլանի և 

մշակվել է  ՄԿԾ-ի կազմում: 

·         Մագիստրոսների ընդգրկվածություն  գիտական հետազոտություններում, ինչպես  նաև  

գիտաուսումնական և գիտամեթոդական աշխատանքներում և  մասնակցություն 

գիտական կոնֆերանսների և սեմինարների։ 

Վերլուծություն 

● Դասաբաշխումը կատարվում է ըստ հաստատված ուսումնական ծավալի: 

Ամբիոնի դասախոսների միջինից բարձր ուսումնական  

ծանրաբեռնվածությունը խոչնդոտում է որպեսզի դասախոսը կարողանա 

զբաղվել մասնագիտական որակների բարձրացմամբ, կատարել 

գիտահետազոտական աշխատանքներ և ծավալել հանրության շրջանում 

մասնագիտական կողմնորոշման և դիմորդների հավաքագրման 

աշխատանքներ: 

● Պրակտիկաների մեթոդիստների ընտրությունը կատարվում է 

հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում աշխատող կամ 

անմիջական կապ ունեցող դասախոսներից: 

● Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը ղեկավարում է և  ընդգրկված է  

տարբեր գիտահետազոտական ծրագրեր, ինչը իր հերթին խթանում է 

ուսանողների ներգրավվածությանը տարբեր գիտահետազոտական 

աշատանքներին: 

Հաշվետու տարում ամբիոնի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի ուսումնառության 

ակնկալվող արդյունքներին համապատասխան դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների 

ընտրության մոտեցումներն ու քաղաքականությունը, որքանով է այն նպաստել  
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ուսանողակենտրոն ուսուցմանը: 

Ուսուցման և ուսումնառության բոլոր աշխատանքները կազմակերպվել և իրականացվել են  

համալսարանի կանոնադրության, Գիտական խորհրդի, ֆակուլտետի խորհրդի, դեկանատի և 

ամբիոնի ընդունած որոշումների հիման վրա: Այդ թվում կիրառվել են համապատասխան 

ուսումնառության մեթոդներ: 

Քննարկվել, վերամշակվել և վերահաստատվել են բոլոր առարկաների առարկայական 

նկարագրերը, թեմատիկ տրոհումները, առարկայական ծրագրերը և հարցաշարերը: 

Ուսումնառության վերջնարդյունքները համապատասխանում են  առարկայական նկարագրերով 

սահմանված վերջնարդյունքներին: Հաշվետու տարում ուսումնական պրոցեսը կազմակերպելու 

համար կիրառված ինտերակտիվ մեթոդները նպաստել են ուսանողակենտրոն ուսուցմանը։ 

  

Վերլուծություն 

● ՄԿԾ–ներում և առարկայական նկարագրերում նշված կրթական վերջնարդյունքները 

կազմվել են Բլումի բայերի հիման վրա: 

● Իրականացվել է պետական կրթական չափորոշիչներին կրթական ծրագրերի 

համապատասխանեցման նպատակով ծրագրերի վերանայում, շտկումներ և/կամ 

վերամշակումներ: 

● Ֆիզիկա մասնագիտությամբ ուսանողների քիչ թվաքանակը մի կողմից նպաստում է խիստ 

ուսանողակենտրոն ուսուցմանը, որը դրական ազդեցություն է ունենում ուսման որակի 

վրա, սակայն, ռիսկային է մրցակցության բացակայությունը, դեբատ-կլոր սեղանների 

քննարկման անհնարելիությունը և մի շարք ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը 

դասավանդման ժամանակ: 

Հաշվետու տարում ամբիոնում  կիրառված ուսանողների գնահատման համակարգը, գնահատման 

բաղադրիչների ձևավորման մոտեցումները, ուսումնառության արդյունքներից հետ կապը և  

ակադեմիական ազնվության ապահովմանն ուղղված աշխատանքները: 

Հաշվետու տարում  ամբիոնի կողմից իրականացվող դասընթացների ուսումնառության 

արդյունքների  գնահատումը իրականացվել է  ուսումնական պլաններում նշված ստուգման 

ձևերով և առարկայական նկարագրերով սահմանված գնահատման բաղադրիչների հիման վրա 

Բուհ-ում ընդունված ընդհանուր  գնահատման համակարգով: 

Գնահատումը իրականացնելիս հաշվի են առնվել առարկաների առանձնահատկությունները, 

լաբորատոր և գործնական դասերը: Գնահատման բաղադրիչների մաս է կազմում նաև classroom 

էլեկտրոնային հարթակում գնահատվող առաջադրանքները: 

Հաշվետու տարվա ընթացքում Բուհ-ի որոշմամբ միջանկյալ ստուգումները և ամփոփիչ 

քննությունները, այդ թվում ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները կազմակերպվել և 

անցկացվել են առերես /որոշ դեպքերում հնարավորության դեպքում առցանց՝ ըստ սահմանված 
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գրաֆիկի/: 

Ուսանողների գնահատման համակարգում գործում է 100 միավորանոց սանդղակը, որում որպես 

բաղադրիչներ ներառված են. 

·     2 միջանկյալ ստուգումներով՝ առանց ամփոփիչ քննության ավարտվող 

դասընթացներ՝ 

·         Միջանկյալ ստուգում 1         40% 

·         Միջանկյալ ստուգում 2         40% 

·         Հաճախում                   5% 

·         Ընթացիկ ստուգում և գնահատվող էլեկտրոնային առաջադրանք              

 15% 

·         Ամփոփիչ ստուգմամբ և 2 միջանկյալ ստուգումներով ավարտվող դասընթացներ՝ 

·         Միջանկյալ ստուգում 1         25% 

·         Միջանկյալ ստուգում 2         25% 

·         Հաճախում                   5% 

·         Ընթացիկ ստուգում և գնահատվող էլեկտրոնային առաջադրանք  15% 

·         Ամփոփիչ ստուգում            30% 

  

·         Ամփոփիչ ստուգմամբ և 1 միջանկյալ ստուգումով ավարտվող դասընթացներ (առկա 

բաժին)՝ 

·         Միջանկյալ ստուգում 1         40% 

·         Հաճախում                   5% 

·         Ընթացիկ ստուգում և գնահատվող էլեկտրոնային առաջադրանք  15% 

·         Ամփոփիչ ստուգում            40% 

  

·         Ամփոփիչ ստուգմամբ և 1 միջանկյալ ստուգումով ավարտվող դասընթացներ 

(հեռակա բաժին)՝ 

·         Միջանկյալ ստուգում 1         25% 
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·         Հաճախում                5% 

·         Ընթացիկ ստուգում և գնահատվող էլեկտրոնային առաջադրանք              

 25% 

·         Ամփոփիչ ստուգում            45% 

·         1 միջանկյալ ստուգումով՝ առանց ամփոփիչ քննության ավարտվող դասընթացներ 

(հեռակա բաժին)՝ 

·         Միջանկյալ ստուգում 2         50% 

·         Հաճախում                   5% 

·         Ընթացիկ ստուգում և գնահատվող էլեկտրոնային առաջադրանք              

 45% 

  

Մանկավարժական պրակտիկա 

Հաճախում/մասնակցություն              25% 

Գործնական կարողություններ          25% 

Համագործակցային կարողություններ  10% 

Թղթապանակի պաշտպանություն      40% 

  

Վերլուծություն 

●  Գնահատման գործիքակազմը ընտրվել է ելնելով տվյալ առարկայի ուսուցման 

վերջնարդյունքներից և բոլոր հարցաշարերը կազմվել են ուսումնական ծրագրերին 

համապատասխան: 

● Գրավոր աշխատանքների կատարման համար որպես օպտիմալ տարբերակ ընդունվել է 5 

հարցից կազմված տարբերակ: Բոլոր տարբերակները կազմվում են այն սկզբունքով, որ 

ուսանողը նվազագույն գիտելիքներով կարողանա հաղթահարել դրական անցողիկ շեմը: 

Տարբերակում ընդգրկվում են նաև գործնական կարողությունները ստուգող 

առաջադրանքներ: 

●  Միջանկյալ ստուգումների ժամանակ ուսանողները դժվարանում են բանավոր խոսքի 

ներկայացման ժամանակ: 

● Գրավոր աշխատանքների կատարման ժամանակ արդյունքի վրա ազդում է ուսանողների 

շտապողականությունը: 

Բարելավման ուղիներ 
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● Ամբիոնում ընդունվել է որոշում, դասաժամերին հաճախակի առաջադրել սեմինարների 

ներկայացում և քննարկում՝ բանավոր խոսքի զարգացման համար: 

● Ամբիոնում ընդունվել է որոշում, դասաժամերին հաճախակի առաջադրել  հայտորոշիչ 

թեստերի լրացում: 

● Աշխատել իրականացում-ստուգում-բարելավում սկզբունքով: 

Հաշվետու տարում ամբիոնի նիստերում քննարկված հիմնական հարցերը, իրականացված 

աշխատանքների  գնահատման և բարելավման ուղղությամբ ընդունված որոշումները և 

հաստատված մեխանիզմները: 

Հաշվետու տարվա ընթացքում /2021 – 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ և 2022-2023 ուստարվա 1-

ին կիսամյակ/   ամբիոնում ըստ սահմանված գրաֆիկի անցկացվել են ամբիոնի  նիստեր։ 

Անցկացված նիստերի արձանագրությունները առկա են ամբիոնում։ 

Ամբիոնի նիստերին քննարկված հիմնական հարցերն են՝ 

● Առարկայական նկարագրերի և թեմատիկ տրոհումների համապատասխանեցում կրթական 

ծրագրերին և վերջնարդյունքների վերանայում: 

Առարկայական նկարագրերի և թեմատիկ տրոհումների համապատասխանեցման, կրթական 

ծրագրերի վերջնարդյունքների վերանայման աշխատանքները գնահատվում են բավարար և 

աշխատանքները շարունակաբար կատարվում են իրականացում-ստուգում-բարելավում 

սկզբունքով: 

● Մագիստրոսական թեզերի և ավարտական աշխատանքների, կուրսային աշխատանքների 

թեմաների քննարկում և հաստատում: 

Մագիստրոսական թեզերի, ավարտական և կուրսային աշխատանքների թեմաները 

համապատասխանում են ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացի բովանդակային միջուկին։ 

●  Պրակտիկաների ընթացքը։ 

Պրակտիկաները կազմակերպվում և անցկացվում են ըստ սահմանված ժամանակացույցի: 

Մեթոդիստի և պրակտիկայի կրթական ծրագրի ղեկավարի կողմից կատարվում է ուսանողների 

վարած դասերի դասալսում և վերլուծություն, տրվում է մեթոդական ցուցումներ: Թույլ 

կողմերից է կարելի է նշել, որ քիչ թվով ուսանողների առկայության պարագայում անհնար է 

դառնում ուսանողների շրջանում փոխադարձ դասալսումների կազմակերպումը  և 

քննարկումների իրականացումը: Լուծման ուղին՝ հնարավորության դեպքում եթե տվյալ 

ուսումնական հաստատությունում կան բնագիտական ուղղվածության այլ  պրակտիկանտներ 

կազմակերպել փոխադարձ դասալսումներ, կամ, եթե առկա և հեռակա պրակտիկանտների 

ժամանակացույցում կա համընկնում: 

●  Լաբորատոր աշխատանքների կատարում, ցուցադրական փորձերի, դիդակտիկ 
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պարագաների օգտագործում դասապրոցեսում: 

Ուսումնական պլանով նախատեսված լաբորատոր դասերը արվում են ամբողջ ծավալով։ 

Իրականացվում են լաբորատոր փորձեր։ Որպես թույլ կողմ կարող ենք նշել, որ լաբորատոր  

աշխատանքների ցանկը կարիք ունի վերանայման։ Իսկ որպես ուժեղ կողմ՝ պարբերաբար 

կազմակերպվում է տարբեր դպրոցների աշակերտների շրջայց ուսումնական լաբորատորիաներ 

և իրականացվում են փորձեր։ Հնարավորության դեպքում դասախոսներն իրենք են 

սարքավորումները տեղափոխում դպրոցներ։ 

·    Որոշ առարկաների նշված վերջնարդյունքներին հասնելու համար որպես բարելավման 

ուղղություն ընդունվել է որոշում զուգահեռներ անցկացնել նաև դպրոցական դասընթացի 

տվյալ թեմաների հետ: Օրինակ էլեկտրամագնիսականության դասընթացի ուսումնասիրության 

ժամանակ զուգահեռներ տանել նաև  դպրոցական դասընթացի էլեկտրամագնիսականություն 

բաժնի հետ: 

 ·     Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ծավալած գիտամանկավարժական և գիտահետազոտական 

աշխատանքները: Որպես ուժեղ կողմ կարող ենք նշել, որ պրոֆեսորադասախոսական կազմի մի 

շարք անդամներ հոդվածներ են տպագրել բարձր վարկանիշ ունեցող գիտական ամսագրերում: 

Թույլ կողմ է հանդիսանում  տպագրությունների ոչ բավարար քանակը, ընդունվել է որոշում 

դասախոսի հաջորդ գիտաուումնական գիտամեթոդական աշխատանքների անհատական պլանում 

հստակ նշել նախատեսվող տպագրությունների քանակը  և տարեվերջին ներկայացնել պարտադիր 

հաշվետվություն աշխատանքների ընթացքի մասին։ 

  

·         Փոխադարձ դասալսումներ: 

 Ամբիոնում իրականացվում են փոխադարձ դասալսումնեեր։ Դասալսումների գլխավոր նմատակը 

փորձի փոխանակումը և առաջարկությունների նշումն է, ինչը մեծապես նպաստում է 

դասապրոցեսի իրականացման որակի բարձրացմանը։ 

  

Հետադարձ կապի բացահայտման համար հնարավորության դեպքում  կարելի է լսել նաև տվյալ 

դասախոսի անմիջապես հաջորդ դասը նույն կուրսում: 

 ·         Classroom էլեկտրոնային հարթակում կատարված աշխատանքները։ 

Classroom էլեկտրոնային հարթակում կատարված աշխատանքները գնահատվում է բավարար: 

Որպես ուժեղ կողմ կարող ենք նշել ուսումնական նյութերի հասանելիությունը բոլոր 

ուսանողներին: Ուսանող-դասախոս մշտական կապի ապահովում: Որպես թույլ կողմ կարող ենք 

նշել  տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից ուսանողների ոչ բավարար գիտելիքների առկայություն, 

ինչը հաճախ խոչնդոտում է ուսումնական պրոցեսի կազմակերպմանը 
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Հաշվետու տարում ամբիոնի նիստերում քննարկված հիմնական հարցերը, իրականացված 

աշխատանքների  գնահատման և բարելավման ուղղությամբ ընդունված որոշումները և 

հաստատված մեխանիզմները: 

Արձ.N, ամսաթիվ Քննարկման հարցերը Ընդունված որոշումները 

Արձ. №5 

 07․02․2022թ․ 

1․2021-2022 ուստարվա 2-րդ 

կիսամյակում ամբիոնի կողմից 

իրականացվող  դասընթացների  

առարկայական նկարագրերի և 

թեմատիկ տրոհումների 

հաստատում։ 

  

1.Որոշեցին հաստատել  2021-2022 

ուստարվա 2-րդ կիսամյակում 

ամբիոնի կողմից իրականացվող 

դասընթացների առարկայական 

նկարագրերը: 

2.Որոշեցին հաստատել  2021-2022 

ուստարվա 2-րդ կիսամյակում 

ամբիոնի կողմից իրականացվող 

դասընթացների թեմատիկ 

տրոհումները: 

3.Որոշեցին հաստատել  2021-2022 

ուստարվա 2-րդ կիսամյակում 

ամբիոնի կողմից իրականացվող 

դասընթացների հարցաշարերը: 

Արձ. №6 

28․02․2022թ․ 

1. 1-ին և 2-րդ կուրսի 

մագիստրոսների ատեստավորման 

մասին: 

1. Որոշեցին ատեստավորել առկա և 

հեռակա համակարգի 1-ին կուրսի 

մագիստրոսներին: 

2. Որոշեցին ատեստավորել առկա 

համակարգի 2-րդ կուրսի 

մագիստրոսներին: 

Արձ. №8 

 21․04․2022թ 

1.Առկա ավարտական 

աշխատանքների 

նախապաշտպանություն 

  

1.Որոշեցին ատեստավորել 2021-2022 

ուստարվա  բակալավրիատի 

ավարտական կուրսի թվով 1 

ուսանողին և ավարտական 

աշխատանքը երաշխավորել 

պաշտպանության: 
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Արձ. №9 

 22․04․2022թ 

1.Առկա մագիստրոսական թեզերի 

նախապաշտպանություն 

  

1.Որոշեցին ատեստավորել 2021-2022 

ուստարվա  մագիստրատուրա 2-րդ  

կուրսի թվով 5 ուսանողներին և 

մագիստրոսական թեզերը 

երաշխավորել պաշտպանության: 

  

Արձ. №10 

 18․05․2022թ 

1.Հեռակա բակալավրիատի  

ավարտական աշխատանքների 

նախապաշտպանություն: 

  

1.Որոշեցին ատեստավորել 2021-2022 

ուստարվա  հեռակա բակալավրիատի 

5-րդ կուրսի ֆիզիկա մասնագիտության 

թվով 4 և բնագիտություն 

մասնագիտության թվով 1 

ուսանողներին և ավարտական 

աշխատանքները երաշխավորել 

պաշտպանության: 

  

Արձ. №11 

 20․05․2022թ 

1. Ամփոփիչ ատեստավորման 

քննությունների 

նախապատրաստական 

աշխատանքների մասին 

  

1.Ամփոփիչ ատեստավորման 

քննությունների հանձնաժողովի 

անդամների մասնակցության 

հիբրիդային ձևաչափը: Առցանց 

ձևաչափ կիրառել նաև այն 

ուսանողների համար, որոնց 

ներկայությունը օբյեկտիվորեն 

հնարավոր չէ և որոնք 

համապատասխան թույլտվություն 

կստանան դեկանատից։ 

Արձ. №1 

 30․08․2021թ 

1.    2022-2023 ուստարվա 1-ին 

կիսամյակի դասընթացների 

առարկայական նկարագրերի և 

թեմատիկ տրոհումների 

հաստատում։ 

2․ ՄԿԾ-ների վերանայման 

1.Որոշեցին հաստատել  2022-2023 

ուստարվա 1-ին կիսամյակում 

ամբիոնի կողմից իրականացվող 

դասընթացների առարկայական 

նկարագրերը: 

2.Որոշեցին հաստատել  2022-2023 

ուստարվա 1-ին կիսամյակում 
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աշխատանքների մասին։ 

  

ամբիոնի կողմից իրականացվող 

դասընթացների թեմատիկ 

տրոհումները: 

3.Որոշեցին հաստատել  2022-2023 

ուստարվա 1-ին կիսամյակում 

ամբիոնի կողմից իրականացվող 

դասընթացների հարցաշարերը: 

   

 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմը 

 Կանայք Դոկտոր 
Պրոֆե 

սոր 

Գիտ.թ

եկն․ 
Դոցենտ 

Ասիս- 

տենտ 

Դասա 

խոս 
Ընդ-նը 

Հաստիք

ային  2  2  -  4  2       

Համա 

տեղող 
 2  2  2  1  1    1   

Ժամա 

վճարայ

ին 

 -  -  -  - -       

Ընդա- 

մենը 
 4  4  2  5  3      11 

 

2. ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ամբիոնը ուսումնամեթոդական գործունեությունը հաշվետու տարում: 

Ամբիոնում իրականացված ուսումնամեթոդական աշխատանքները հաշվետու տարում՝ 

·         Ըստ ուսումնական պլանի առցանց Google classroom հարթակում կազմակերպվել և 



121 

անցկացվել են  բոլոր դասընթացները, մանկավարժական, մանկավարժահետազոտական  և 

ուսումնաճանաչողական պրակտիկաները։ 

·         Աշխատանքներ են տարվել լաբորատոր աշխատանքների ցանկի  և բացատրակների 

վերանայման համար: 

·         Պրակտիկաների բազաների և մեթոդիստների ընտրություն: 

·         Ամբիոնի  դասախոս Ա. Դանիելյանը ընդգրկված է որպես փորձագետ Համաշխարհային 

բանկի ֆինանսավորմամբ, ԿԳՄՍ նախարարության նախաձեռնությամբ իրականացված 

EU4INNOVATION նախագծում, որի շրջանակներում լրամշակվում են հանրակրթական դպրոցում 

դասավանդվող ԲՏՃՄ առարկաների չափորոշիչները, ներկայացրել է սեմինար ֆիզիկա 

առարկայի նոր չափորոշիչների վերաբերյալ: 

·         Ամբիոնի դասախոս Ն. Բաբաջանյանը ցուցադրական և լաբորատոր փորձեր է անցկացրել 

Արմավիրի մարզի Մերձավանի միջնակարգ դպրոցում: 

·         Ամբիոնի դասախոս Ն. Բաբաջանյանը ներկայացրել է սեմինար «Ուսուցման ինտերակտիվ 

տեխնոլոգիաների կիրառումը ֆիզիկայի դասավանդման գործընթացում թեմայով» 

Ուժեղ կողմեր՝ 

● Դասավանդվող առարկաների բովանդակությունը ապահովում է ֆիզիկայի զարգացման 

գիտական մակարդակը: 

● Ամբիոնը անմիջապես մասնակից է հանրակրթության ոլորտում իրականացվող 

բարեփոխումներին: 

● Բարձր մասնագիտական որակավորում ունեցող պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ: 

Ուսումնական գործընթացում Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործում: 

● Գիտական լաբորատորիայի առկայություն (Քվանտային էլեկտրոնիկայի և ինտեգրալային 

օպտիկայի նոր նյութերի լաբորատորիա): 

●  Բնագիտական հոսքերում պրակտիկանտների դասավանդման կազմակերպում: 

 Թույլ կողմեր՝ 

●   Լաբորատոր սարքերի արդիականացում և լաբորատորիաների վերազինում: 

●  Ուսումնամեթոդական նյութերի տպագրության բացակայություն: 

● Ոչ մասնագիտական ուղղվածությամբ կուրսերում լաբորատոր աշխատանքների 

ժամաքանակի նվազում: 

 

 

 

Ամբիոնի  մեթոդական կոնֆերանսների և սեմինարների քանակը 

Միջազգային Հանրապետական Քաղաքային Համալսարանակ Ամբիոնային 
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ան 

կոնֆ. սեմ. կոնֆ. սեմ. կոնֆ. սեմ. կոնֆ. սեմ. կոնֆ. սեմ. 

1         3 

          

 

Գիտաուսումնական և գիտամեթոդական  դրամաշնորհներ 

Անվանում Ժամկետ 
Ֆինանսավորման 

ծավալ 

Ամբիոնի մասնակից-

անդամների քանակ 

21T-1C275- « 

Գրաֆեն/լիթիումի 

նիոբատ 

հետերոկառուցվածքի 

հիմքով դաշտային 

տրանզիստոր 

տերահերցային 

տիրույթի 

մոդուլյատորի համար 

», 2021 

2021-2024 թթ.,  

 3 տարի 

20700000 դրամ 3 

19IT - 005 

«Yb3+ և Tm3+ 

իոններով լեգիրված 

լազերային ակտիվ 

YAG, LuAG և YSAG 

կերամիկական և 

միաբյուրեղ 

նռնաքարերի 

կառուցվածքային և 

սպեկտրալ-

կինետիկական 

հատկությունների 

համեմատական 

ուսումնասիրություն» 

 2019-2022  12,000 €  1 

 

Գալակտիկաների 

էվոլյուցիայի վաղ 

փուլերի 

բացահայտումն 

ակտիվ  

2021-2025 - Մկրտչյան 

Վարդուհի/ուսանող/ 
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գալակտիկաների 

բազմալիքային 

ուսումնասիրության 

միջոցով 

Faculty research 

Funding program 

 2023-2024  - Ոսկանյան 

Ֆրիդա/Ուսանող/ 

Հայ-Իտալական 

համագործակցային 

ծրագիր՝ «Yb3+ և 

Tm3+ իոններով 

լեգիրված լազերային 

ակտիվ YAG, LuAG և 

YSAG կերամիկական և 

միաբյուրեղ 

նռնաքարերի 

կառուցվածքային և 

սպեկտրալ-

կինետիկական 

հատկությունների 

համեմատական 

ուսումնասիրություն» 

2023-2024 - 2, 

Մերի Մարգարյան 

 

3. ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

Ամբիոնի հետազոտական գործունեությունը:  

Ամբիոնում զարգանում են հետևյալ հիմնական գիտական ուղղությունները` 

● Կրթական համակարգի արդի բարեփոխումները և ֆիզիկայի ուսուցիչների 

մասնագիտական կոմպետենցիաների ձևավորման խնդիրը մանկավարժական 

բուհերում, 

● Ֆիզիկայի ուսուցման կատարելագործումը մանկավարժական բուհում և 

հանրակրթական դպրոցում, 

● Կրթական համակարգի արդի բարեփոխումները և ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկայի 

հիմնախնդիրները ավագ դպրոցում, 

●   Լազերային նյութերի մշակում և ֆիզիկական հատկությունների հետազոտում: 
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Ամբիոնի 7 աշխատակիցներ ընդգրկված են Գիտության Կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող 

ենթակառուցվածքների պահպանման և զարգացման բազային ֆինանսավորման «Քվանտային 

էլեկտրոնիկայի և ինտեգրալային օպտիկայի նոր նյութերի լաբորատորիա» գիտական 

լաբորատորիայի աշխատակազմում. ծրագրի և լաբորատորիայի ղեկավար Է. Կոկանյան: 

 Վերլուծություն 

Ուժեղ կողմեր՝ 

● Ամբիոնի դասախոս Ա. Դանիելյանի ընդգրկվածություն ԿԳՄՍ նախարարության 

նախաձեռնությամբ իրականացված EU4INNOVATION նախագծում, որի շրջանակներում 

լրամշակվում են հանրակրթական դպրոցում դասավանդվող ԲՏՃՄ առարկաների 

չափորոշիչները։ 

●  Գիտական լաբորատորիայի առկայություն: 

● Ամբիոնի դասախոսների ներգրավվածություն գիտահետազոտական աշխատանքներում: 

● Գիտական հրապարակումներ ՝բարձր չափանիշների առկայությամբ: 

● Համագործակցության շրջանակների լայնացում գրանտային համակարգերում ընդգրկվելու 

նպատակով: 

● Պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողների մասնակցության հնարավորություն 

տեղական և արտասահմանյան միջազգային կոնֆերանսներին: 

Թույլ կողմեր՝ 

● Դասախոսների մեծ ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը  և ժամանակի սակավությունը: 

● Ուսանողների քիչ թվաքանակով պայմանավորված սակավաթիվ ուսանողների 

ներգրավվածություն  գիտահետազոտական աշխատանքներում: 

Ամբիոն ՊԴԱ և ուսանողների գիտակահետազոտական աշխատանքները, հրապարակումները, 

անցկացրած կոնֆերանսները, սեմինարները, օլիմպիադաները հաշվետու տարում: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ամբիոնի  պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից տպագրվել 

է 10  հոդված հեղինակավոր ամսագրերում, որից 4-ը ցիտվում են Scopus համակարգում։ Ամբիոնի 

մագիստրոսներից Վ․ Մկրտչյանը հաշվետու տարվա ընթացքում հեղինակել է 2 հոդված։ 

Ամբիոնի աշխատակիցները և ուսանողները  մասնակցել են  միջազգային կոնֆերանսների, 

հանդես են եկել բանավոր զեկույցներով ՝ 

●  Ամբիոնի վարիչ  Է. Կոկանյանը սեպտեմբերի 14-16-ը ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական 

հետազոտությունների ինստիտուտում  մասնակցել է  Laser Physics-22 ամենամյա 

միջազգային կոնֆերանսին (ք.Աշտարակ),  հանդես է եկել բանավոր զեկույցով: 

●  Ամբիոնի մասնագետ  Ն.Մխիթարյանը սեպտեմբերի 14-16-ը ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական 

հետազոտությունների ինստիտուտում  մասնակցել է  Laser Physics-22 ամենամյա 

միջազգային կոնֆերանսին (ք.Աշտարակ),  հանդես է եկել բանավոր զեկույցով: 

●   Ամբիոնի մագիստրոսներ  Մ․Մարգարյանը, Ս․ Գալստյանը և Վ․ Մկրտչյանը հաշվետու 

տարվա ընթացքում մասնակցել են միջազգային կոնֆերանսնենրի հանդես են եկել 
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բանավոր զեկույցներով /Մանրամասն ներկայացված է Ուսանողական գիտական 

կոնֆերանսների կազմակերպում  և ուս. զեկույցներ  աղյուսակում/: 

Վերլուծություն 

Ուժեղ կողմեր՝ 

● Ամբիոնի ՊԴԱ և ուսանողների գիտահետազոտական աշխատանքները  հաշվետու տարում 

գնահատվում է բավարար: Որպես ուժեղ կողմ կարող ենք նշել բարձր վարկանիշ ունեցող 

գիտական ամսագրերում հոդվածների տպագրությունը։ 

● Միջազգային կոնֆերասների մասնակցություն, բանավոր զեկույցների ներկայացում: 

● Գրանտային և թեմատիկ գիտական ծրագրերում ամբիոնի դասախոսների և ուսանողների 

ընդգրկվածություն: 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ վերջին տարիներին ամբիոնի աշխատակիցների 

տպագրությունների մեծ մաս տպագրվում են բարձր հղելիություն ունեցող գիտական 

ամսագրերում։ 

Թույլ կողմեր՝ 

● Տպագրությունների  քիչ թվաքանակը, նախորդ տարիների համեմատությամբ։ 

● Ուսանողների օտար լեզվի վատ տիրապետումը, ինչը մեծապես խանգարում է նրանց 

ընդգրկվածությանը միջազգային կոնֆերանսներին /հիմնականում մասնակցում են առանց 

զեկույցի/։ Որպես լուծում առաջարկում ենք օտար լեզվի դասավանդման մեջ շեշտը դնել  

մասնագիտական ուղղվածությամբ ուսուցմանը։ 

Ամբիոնի հաշվետու տարում իրականացրած  հետազոտական գործունեության և ուսումնական 

գործընթացի փոխկապակցման միջոցառումները: 

Որպես ուժեղ կողմ կարող ենք նշել՝ 

● Քվանտային էլեկտրոնիկայի և ինտեգրալային օպտիկայի նոր նյութերի 

լաբորատորիայի հետ  համագործակցության շրջանակներում լազերային նյութերի 

մշակման և ֆիզիկական հատկությունների հետազոտման արդյունքում 

պատրաստվել են ավարտական աշխատանքներ և մագիստրոսական թեզեր և 

տպագրվել են գիտական հոդվածներ: 

● Այն մագիստրոսները, ովքեր իրենց ավարտական   թեզում անդրադառնում են 

ֆիզիկայի դասավանդման մեթոդիկայի հարցերին, հնարավորություն են ունենում 

իրենց ներկայացրած դասապլանները, առաջարկված մեթոդական մոտեցումները 

փորձարկելու մանկավարժական պրակտիկայի ընթացքում և  կատարելու 

համապատասխան շտկումներ և եզրահանգումներ: 

● Մագիստրատուրայի  ուսանողները ընդգրկվել են Քվանտային էլեկտրոնիկայի և 

ինտեգրալային օպտիկայի նոր նյութերի լաբորատորիայում իրականացվող 

հետազոտական աշխատանքներում։ 

● Գիտական հոդվածների տպագրություն: 
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● Իրականացվել են սեմինարներ կատարված աշխատանքերի հիման վրա: 

Թույլ կողմ 

●  Ուսանողական զեկույցների բացակայությունը սեմինարներին: 

 

 

Ա. Պրոֆեսորադասախոսական 

 

Ամբիոնի գիտական ուղղություններ /նաև՝ տնտ, պայմանագրային, դրամաշնորհային/ 

Ուղղության 

անվանումը 
Աշխ-ի տեսակը Ֆին.աղբյուր Ֆին.ծավալ Կատարողներ 

 Հիմնարար    

Կրթական 

համակարգի 

արդի 

բարեփոխումները 

և ֆիզիկայի 

ուսուցիչների 

մասնագիտական 

կոմպետենցիանե

րի ձևավորման 

խնդիրը 

մանկավարժակա

ն բուհերում, 

  

  - - Կոկանյան Է. 

Բաբաջանյան Ն. 

Սաֆարյան Ն. 

Դանիելյան Ա. 

Դեմիրխանյան Գ. 

Ֆիզիկայի 

ուսուցման 

կատարելագործու

մը 

մանկավարժակա

ն բուհում և 

հանրակարթակա

ն դպրոցում, 

  

  - - Կոկանյան Է. 

Բաբաջանյան Ն. 

Սաֆարյան Ն. 

Դանիելյան Ա. 

Դեմիրխանյան Գ. 

Կրթական 

համակարգի 

  - - Կոկանյան Է. 
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արդի 

բարեփոխումները 

և ֆիզիկայի 

ուսուցման 

մեթոդիկայի 

հիմնախնդիրները 

ավագ դպրոցում, 

  

Բաբաջանյան Ն. 

Սաֆարյան Ն. 

Դանիելյան Ա. 

Դեմիրխանյան Գ. 

Լազերային 

նյութերի մշակում 

և ֆիզիկական 

հատկությունների 

հետազոտում: 

  - - Կոկանյան Է. 

Դեմիրխանյան Գ. 

Ահարոնյան Կ. 

Եգանյան Ա. 

Բաբաջանյան Ն. 

Դանիելյան Ա. 

Մխիթարյան Ն. 

 

 

Ամբիոնի աշխատակիցների գիտական հոդվածներ և ժողովածուներ, զեկույցներ և թեզիսներ 

Հեղինակ Ա.Ա.Հ.  Հոդվածի , զեկույցի անվանումը Ծավալ 

K.H.Aharonyan, A.Zh 

Khachatryan, E. 

P.Kokanyan 

Screened impurities in the four-layer MOS 

system 

(National Polytechnic 

University of Armenia 

Bulletin, Collection of 

Scientific Papers), 

Yerevan 2022 

K.H.Aharonyan, E. M. 

Kazaryan,  E. P.Kokanyan 

Dielectric confinement affected exciton-

polariton properties of the semiconductor 

nanowires 

Proceedings of the 9th Int. 

Symposium Optics-2022, 

Springer Proceedings in 

Physics, Optics & its 

applications - 

https://doi.org/10.1007/978

-3-031-11287-4_4 

Taroyan, A. S. ; Kokanyan, 

E. P. ; Taroyan, Yu. A. ; 

Phenomena of Absorption of Soft and Hard 

Components of Space Rays in the 

Armenian Journal of 

Physics         15,2_3,42-

45, Yerevan, Armenia, 
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Mkhitaryan, N. N. Atmosphere in Yerevan Conditions 

  

English     2022 

G. Demirkhanyan, N. 

Kokanyan, M. Aillerie, and 

E. Kokanyan 

“Spectroscopic Properties of LiNbO3–Er3+ 

Crystal in the Wavelength of 1470–1635 nm” 

Journal of Contemporary 

Physics (Armenian 

Academy of Sciences),57, 

N4, 352-357, Yerevan, 

Armenia, English, 2022 

G. Demirkhanyan,   B. 

Patrizi, 

R. Kostanyan, 

J. Lie, A. Pirri, 

Y. Feng, T. Xie, 

L. Wu, M. Vannini, 

M. Becucci, 

D. Zargaryan, 

G. Toci 

"Evidence of two Yb3+ crystallographic sites 

occupancy in Y3Al5O12 ceramics 

from an in depth spectroscopic analysis 

" 

J. of Solid State Chemistry 

- 

doi.org/10.1016/j.jssc.2022

.123577 

"G. Demirkhanyan,   B. 

Patrizi, G. Toci, 

M. Vannini, A. Pirri, 

J. Lie, Y. Feng, 

D. Zargaryan, 

R. Kostanyan" 

YAG-Yb Ceramics as a Material for Radiation 

Balanced Lasing 

J. of Contemp. Phys. 

(Armenian Academy of 

Sci.), DOI: 

10.3103/S1068337222020

098 

Թարոյան Ա.Ս., Կոկանյան 

Է.Պ., Թարոյան ՅՈՒ.Ա., 

Մխիթարյան Ն.Ն. 

Տիեզերական ճառագայթների կլանումը 

կապարում և մթնոլորտային օդում Երևան 

քաղաքի պայմաններում: 

Խ. Աբովյանի անվան 

հայկական պետական 

մանկավարժական 

համալսարան, 

«Գիտական 

տեղեկագիր», 1       

 42,65-74, Երևան   

2022 

Г. Демирханяна, Н. 

Мхитаряна, Н. Коканяна, 

Кристалл LiNbO3:Tm3+: Материал для 

радиационно балансированного лазера в 
Известия НАН РА. 

Физика- Ուղարկվել է 
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М. Айлерри и Э. Коканян области длин волн 1650 – 2000 нм տպագրության 

А.В. Еганяна, Н.Э. 

Коканяна, М. Айллерри, 

Э.П.Коканян 

Поглощения гиперзвуковых волн в 

монокристаллах ниобата лития 

Известия НАН РА. 

Физика- Ուղարկվել է 

տպագրության 

 

 

Ամբիոնի գիտական սեմինարներ 

Սեմինարի անվանումը Անցկացման վայրը, օրը 

Դանիելյան Ա. -Ֆիզիկա առարկայի նոր 

չափորոշիչները 

ՀՊՄՀ, ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 

Բաբաջանյան Ն. - Ուսուցման 

ինտերակտիվ տեխնոլոգիաների 

կիրառումը ֆիզիկայի դասավանդման 

գործընթացում 

ՀՊՄՀ, ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 

Կոկանյան Է. – Ի՞նչ է գրաֆենը և ինչպե՞ս 

է այն փոխում մեր կյանքը: 

ՀՊՄՀ, ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 

 

 

Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից պաշտպանված ատենախոսություններ 

Ա.Ա.Հ. Թեկն/դոկտորական- 

մասնագիտություն 

Պաշտպ-ն 

ամսաթիվ 

ԲՈԿ-ի հաստատում 

- - - - 
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Ամբիոնի ՊԴԱ-ի որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման տարեկան գրաֆիկ 

Դասախոս Ա.Ա.Հ./հաստիք ՈԲ-ի անցկացման 

հաստատություն 

ՈԲ ժամկետները Արդյունք 

- - - - 

 

Բ. Ուսանողական 

 

Ուսանողական գիտական հետազոտական ընկերություններ և խմբակներ 

Ուսանող Ա․Ա․Հ կուրս Գիտական հետազոտական ընկերություն 

Մկրտչյան Վարդուհի ԱՄ 2-րդ 

ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի անվան 

Բյուրականի աստղադիտարան 

Գալստյան Ստելա ԱՄ 2-րդ 

Ա․Ի․ Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական 

լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի 

ինստիտուտ) 

Մարգարյան Մերի ԱՄ 2-րդ 

ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների 

ինստիտուտ 

Վերլուծություն 

Ուժեղ կողմեր՝ 

●   Բավարար մասնագիտական գիտելիքներ 

● Տվյալ կազմակերպությունում աչքի են ընկնում իրենց ակտիվ մասնակցությամբ 

գիտական անցուդարձին: 

Թույլ կողմեր՝ 
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● Օտար լեզվով  հաղորդակցվելու դժվարությունները։ 

 

Համատեղ գիտահետազոտական աշխատանքներ 

Դասախոս Ա.Ա.Հ. Ուսանող Ա.Ա.Հ. Հոդվածի անուն Հրատ.անվ-մ 

Կոկանյան Է.ՊՊ 

Դեմիրխանյան Գ.Գ. 

Մխիթարյան Նունե 

Նորիկի 

Кристалл LiNbO3:Tm3+: 

Материал для радиационно 

балансированного лазера в 

области длин волн 1650 – 

2000 нм 

Известия НАН 

РА. Физика- 

Ուղարկվել է 

տպագրության 

 

Ուսանողական գիտական կոնֆերանսների կազմակերպում  և ուս. զեկույցներ 

Կոնֆերանս/ միջազգ., 

հանրապ., բուհական/ 
Կոնֆերանսի անվանում/ կազմակերպիչ 

Ուսանողական զեկույց / 

քանակ 

Կոնֆերանս 

/ Միջազգային / 

Стажировка молодых ученых и 

специалистов стран СНГ /Дубна Россия/ 
Գալստյան Ստելա 

Կոնֆերանս 

/ Միջազգային / 

The XXVI International Scientific 

Conference of Young Scientists and 

Specialists /Dubna, Russia/ 

Գալստյան Ստելա – 

“Preparation and study of 

Graphene/ LN heterojunction 

for sensorial appilication’’-Oral 

report 

Կոնֆերանս 

/ Միջազգային / 

The annual International Conference Laser 

Physics 2022 

Մարգարյան Մերի /առանց 

զեկույց/ 

Կոնֆերանս 

/ Միջազգային / 

Space sciences and Technologies 

/Byurakan, Armenia/ 

Մկրտչյան Վարդուհի 

/առանց զեկույցի/ 

Կոնֆերանս 

/ Միջազգային / 

The 8th Byurakan International Summer 

School (8BISS) for Young Astronomers 

/online/ 

Մկրտչյան Վարդուհի 

/առանց զեկույցի/ 

 

 

4. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
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Ամբիոնի արտաքին կապերի և միջազգայնացման աշխատանքների ընդհանուր նկարագրությունը  

և վերլուծությունը հաշվետու տարում: 

Ամբիոնի արտաքին կապերը ՝ 

 1. ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ, 

2. Ֆրանսիայի Լորենի համալսարանի Օպտիկակական Նյութերի և Ֆոտոնիկական համակարգերի 

լաբորատորիայի (LMOPS): 

3․ Պադովայի համալսարան, Իտալիա։ 

4․ Սան Անտոնիոյի համալսարան, ԱՄՆ։ 

Ֆրանսիայի Լորենի համալսարանի Օպտիկակական Նյութերի և Ֆոտոնիկական համակարգերի 

լաբորատորիայի (LMOPS) պրոֆեսոր Միշել Այլերին հանդիսանում է 21T-1C275- « 

Գրաֆեն/լիթիումի նիոբատ հետերոկառուցվածքի հիմքով դաշտային տրանզիստոր տերահերցային 

տիրույթի մոդուլյատորի համար » /զեկ. Է. Կոկանյան/ դրամաշնորհային ծրագրի պաշտոնական 

արտասահմանյան խորհրդատու: 

Վերլուծություն 

Ուժեղ կողմեր՝ 

● Համատեղ գիտական ծրագրերի իրականացման հնարավորություն 

● Ուսանողների և դասախոսների շարժունակության հնարավորություն 

● Համատեղ գիտական հոդվածների տպագրություն 

 

Ամբիոնի համագործակցությունը տեղական և միջազգային հաստատությունների և կառույցների 

հետ հաշվետու տարում: 

Ամբիոնը համագործակցում է, Ֆրանսիայի Լորենի համալսարանի ևՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական 

հետազոտությունների ինստիտուտի հետ։ 

Հաշվետու տարվա ընթացքում համատեղ հետազոտությունների շրջանակներում տպագրվել են 4  

հոդվածներ, որոնք ներառված են Scopus շտեմարանում։ 

 Համագործակցության ուժեղ կողմերը՝ 

○ Ամբիոնի դասախոսները և ուսանողները մասնակցում են ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական 

հետազոտությունների ինստիտուտում կազմակերպվող ամենամյա Laser Physics  

միջազգային կոնֆերանսին: 

○ Ֆրանսիայի Լորենի համալսարանի Օպտիկակական Նյութերի և Ֆոտոնիկական 
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համակարգերի լաբորատորիայի (LMOPS) պրոֆեսորը ևս ընդգրկված է Քվանտային 

էլեկտրոնիկայի և ինտեգրալային օպտիկայի գիտական լաբորատորիայի 

հետազոտական ծրագրերում, որպես արտասահմանյան խորհրդատու: 

○ Համագործակցությունների արդյունքում տպագրվում են գիտական հոդվածներ 

միջազգային բարձր վարկանիշ ունեցող ամսագրերում: 

○ Համագործակցության արդյունքում է իրականացվում է  21T-1C275- « 

Գրաֆեն/լիթիումի նիոբատ հետերոկառուցվածքի հիմքով դաշտային տրանզիստոր 

տերահերցային տիրույթի մոդուլյատորի համար » /զեկ. Է. Կոկանյան/  թեմատիկ 

դրամաշնորհային ծրագիրը։ 

 

 

Համագործակցություն արտասահմանյան բուհերի ամբիոնների հետ 

Բուհ/ամբիոն 

/երկիր 
Համագործակցության ձևը 

 Ուսումնական  Մեթոդական Գիտական Հետազոտական Այլ  

Լորենի 

համալսարա

ն, Ֆրանսիա - - √ √ - 

Պադովայի 

համալսարա

ն, Իտալիա - - √ √ - 

Բոզեմանի 

համալսարա

ն, ԱՄՆ - - √ √ - 

Սան 

Անտոնիոյի 

համալսարա

ն, ԱՄՆ - - √ √ - 

 

 

 

5. ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ամբիոն աշխատանքը  հանրության շրջանում և հանրակրթական դպրոցների աշակերտների հետ, 
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կապերի ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապի մեխանիզմները: 

Ուսանողների հավաքագրմանը, աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված 

իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ ֆակուլտետի ներսում, որին իր մասնակցությունն է 

ունեցել ամբիոնը, մանավորապես 

·         կազմակերպվել են այցելություններ հանրապետության տարբեր դպրոցներ, 11-րդ և 12-րդ 

դասարանների աշակերտների համար կազմակերպվել են ամենամսյա առցանց մրցույթներ 

(սկսած 2021թ նոյեմբերից) մաթեմատիկա և ֆիզիկա առարկաներից, որին մասնակցել են թվով 

30 աշակերտներ։ 

·         ՀՊՄՀ դիմորդների համար ֆակուլտետում առցանց և առերես ձևաչափերով կազմակերպվել 

են անվճար պարապմունքներ և ֆիզիկա առարկայից պարապմունքները անցկացրել է Գ. 

Դեմիրխանյանը: 

  Վերլուծություն 

Ուժեղ կողմեր՝ 

● Բարձր դասարաների աշակերտների համար կազմակերպվող  ամենամսյա առցանց 

մրցույթը: 

● Բարձր դասարանների աշակերտների համար կազմակերպվող անվճար պարապմունքները: 

● Դիմորդների հավաքագրման և աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման ուղղված 

այցելությունները դպրոցներ: 

● Աշակերտների շրջայցերի կազմակերպում ամբիոնի ուսումնամեթոդական և գիտական 

լաբորատորիաներում: 

● Լաբորատոր փորձերի ցուցադրում և իրականացում: 

● Ամբիոնի դասախոսների կողմից տարբեր դպրոցներ այցելություն և տեղում լաբորատոր 

փորձերի ցուցադրում: 

  

Թույլ կողմեր՝ 

●  Դպրոցներ այցելությունների  մոնիտորինգը ցույց է տալիս, որ տվյալ դասաարաններում 

տևական ժամանակ մեծանում է  հետաքրքրությունը ֆիզիկա առարկայի նկատմամբ 

● Դպրոցների իրազեկման աշխատանքների ոչ բավարար մակարդակ, որի արդյունքում նաև 

բակալավրիատում ուսանողների սակավություն: 

● Հանրության շրջանում թյուր պատկերացում, որ մանկավարժական համալսարանը 

թողարկում է միայն մանկավարժներ: 

● Անմիջական աջակցություն ուսանողներին աշխատանքի ընդունվելու հարցում: 

 Բարելավմանը ուղղված միջոցառումներ՝ 

● Մշտական կապի ապահովում այն ուսուցիչների հետ ովքեր եղել են ՀՊՄՀ ֆիզիկա բաժնի 

շրջանավարտներ: 
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●  Սոցիալական ցանցերի միջոցով իրազեկման աշխատանքների ընդլայնում: 

●  Մեթոդական սեմինարների կազմակերպում հանրակրթական դպրոցներում: 

● Հանրակրթական դպրոցներում դասերի անցկացում:                                                               

 

Աշխատանք հանրակրթական դպրոցներում՝ աշակերտների հետ 

Աշխ-ի տեսակը Համակարգող 

Ա.Ա.Հ. 

Միջոցառման 

անվանումը 

Ժամկետը 

Մեթոդական Բաբաջանյան Ն. 1.Լաբորատոր 

փորձերի 

իրականացում, 

2.Մեթոդական 

նյութերի 

տրամադրում: 

Ուսումնական 

տարի 

  Դանիելյան Ա. 1.Լաբորատոր 

փորձերի 

իրականացում, 

2.Մեթոդական 

նյութերի 

տրամադրում: 

Ուսումնական 

տարի 

 

Աշխատանք հանրության շրջանում 

Աշխ-ի տեսակը Համակարգող 

Ա.Ա.Հ. 

Միջոցառման 

անվանումը 

Ժամկետը 

Աշխատանքը 

հանրակրթական 

դպրոցների աշակերտների 

հետ 

Բաբաջանյան Ն.Է Մանկավարժական 

պրակտիկա 

Մանկավարժական 

պրակտիկայի 

ժամանակահատվածում 

/հոկտեմբեր/ 

Աշխատանքը 

հանրակրթական 

դպրոցների աշակերտների 

հետ 

Դանիելյան Ա.Վ Մանկավարժական 

պրակտիկա 

Մանկավարժական 

պրակտիկայի 

ժամանակահատվածում 

/նոյեմբեր-դեկտեմբեր/ 
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Աշխատանքը 

հանրակրթական 

դպրոցների աշակերտների 

հետ 

Բաբաջանյան Ն․ Է․ Լաբորատոր 

փորձերի 

իրականացում 

Արմավիրի մարզ, 

Մերձավանի միջնակարգ 

դպրոց /նոյեմբեր-

դեկտեմբեր/ 

Աշխատանքը 

հանրակրթական 

դպրոցների աշակերտների 

հետ 

Բաբաջանյան Ն. Է. 

Դանիելյան Ա. Վ. 

Եգանյան Ա. Վ. 

Ուսումնամեթոդակա

ն 

լաբորատորիաներու

մ շրջայցի 

իրականացում 

Ուսումնական տարվա 

ընթացքում 

 

6. ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 

 

Ներկայացնել որակի ապահովման ներքին համակարգի աշխատանքները և 

արդյունավետությունը: Հիմնավորել մոտեցումը: 

Ամբիոնում որակի ապահովման նպատակով իրականցված հետևյալ գործընթացները 

 Բարելավման պլան 

•        Մասնագիտության կրթական ծրագրերի պլանավորում, վերանայում, շտկում և/կամ 

վերամշակում 

•        Ուսանողների հավաքագրման գործընթացի պլանավորում 

•        Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների պլանավորում 

•        Ուսումնական և նյութատեխնիկական ռեսուրսներով ապահովման պլանավորում 

•        Բարելավում ոլորտում կատարվում են ծրագրերի վերանայում, շտկումներ և/կամ 

վերամշակում։ 

 Ռազմավարական ծրագիր 

Բարելավման պլանում նշված միջոցառումները իրականացնելու նպատակով մշակվել է 

գործողությունների իրականացման ժամանակացույց, ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմին տրվել են անհրաժեշտ հանձնարարականներ, կատարվել են մշտադիտարկումներ։ 

 Ինքնավերլուծություն 

Ինքնավերլուծությունը շարունակաբար կատարվել է «Բարելավման պլանում» բերված քայլերի 
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իրականացում-ստուգում-բարելավում  սկզբունքով։ 

 Դասալսումներ 

Ամբիոնում  իրականացվել են շարունակական դասալսումներ՝ ամբիոնի վարիչի կողմից 

նախապես մշակված ժամանակացույցով։ 

 SWOT վերլուծություն 

Ուժեղ կողմեր 

Բարձր մասնագիտական որակավորում ունեցող պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ 

Անհրաժեշտ տեղեկատվական տեխնիկայով ապահովված ուսումնա-մեթոդական 

լաբորատորիաների առկայություն 

Թույլ կողմ 

Ուսանողների քանակի նվազում 

Ժամանակակից նյութատեխնիկական սարքավորումների սակավություն 

  

Բենչմարքինգ 

•        Ռուսաստանի Դաշնության ստորև բերված ԲՈՒՀ-երի <<Ֆիզիկա >> մասնագիտության 

առարկայակազմի  զուգադրական վերլուծություն՝ 

ՌԴ- Кемеровский государственный университет-КемГУ- физика и информатика․ 

ՌԴ- Московский педогогический государсвенный университет –МПГУ- Фундаментальная физика 

•        <<Ֆիզիկա >> մասնագիտության առարկայակազմի  վերլուծություն ըստ ՄԿԾ դպրոցական 

ծրագրի առարկայի և չափանիշների պահանջների։ 

  

Կրթական ծրագրեր 

Իրականացվել է պետական կրթական չափորոշիչներին կրթական ծրագրերի 

համապատասխանեցման նպատակով ծրագրերի վերանայում, շտկումներ և/կամ վերամշակում։ 

  

Ամբիոնում որակի պատասխանատուի  կողմից կատարված գործառույթները 

•        Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի անդամների կողմից կատարված 
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աշխատանքների մշտադիտարկում։ 

•        Մասնագիտության կրթական ծրագերի (ՄԿԾ) վերանայում։ 

•        Ամբիոնում իրականացված ուսումնական գործընթացների արդյունավետության 

մշտադիտարկում  (մասնավորապես՝ համաճարակով պայմանավորված հեռավար ուսուցման 

ընթացքում վիրտուալ լաբորատորիաների ներգրավածության ապահովում)։ 

 

Ամբիոնի դասախոսների կատարած աշխատանքի որակի ապահովում և մշտադիտարկում 

Միջոցառման անվանումը Պատասխանատու Արդյունքահենություն 

ՀՊՄՀ էլեկտրոնային Google 

classroom հարթակում 

կատարված աշխատանքների 

մշտադիտարկում՝ թեմատիկ 

տրոհումների, առարկայական 

նկարագրերի, հարցաշարերի 

առկայություն, ուսումնական 

նյութերի առկայություն: 

2.Առցանց հարթակի 

աշխատանքային գործիքների 

լիարժեք օգտագործում: 

3.Հնարավոր ինտերակտիվ 

մեթոդների կիրառում 

Ամբիոնի վարիչ 

Ամբիոնի որակի 

պատասխանատու 

Ամբիոնի մասնագետ 

Դասընթացների 

մշտադիտարկում 

Ինքնագնահատում (SWOT-վերլուծություն) 

 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 

1.Գիտական ներուժ, 
1. Բակալավրիատում ուսանողների 

սակավություն, 

2. Լայն համագործակցությունը թե՛ 

հայաստանյան, թե՛ արտասահմանյան 

գիտահետազոտական ինստիտուտների և 

կենտրոնների հետ, 

2. Դպրոցների իրազեկման աշխատանքների 

ոչ բավարար մակարդակ: 

3. Գիտական լաբորատորիայի 

առկայություն(Քվանտային էլեկտրոնիկայի և 

ինտեգրալային օպտիկայի նոր նյութերի 

լաբորատորիա), 

 

4. Երիտասարդ և բանիմաց  
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պրոֆեսորադասախոսական կազմ, 

5. Գիտական հրապարակումների 

մեծաքանակություն և դրանց բարձր 

չափանիշների առկայություն: 

 

Հնարավորություններ Վտանգներ 

1.Համագործակցության շրջանակների 

լայնացում գրանտային համակարգերում 

ընդգրկվելու նպատակով, 

1.Մագիստրատուրայում ուսանողների հոսքի 

նվազում, 

2. Ինչպես տեղական, այնպես էլ 

արտասահմանյան հայտնի գիտական 

կենտրոնների պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի ընդգրկման հնարավորություն ամբիոնի 

սեմինարներին և դասախոսություներին, 

2.Տարբեր Բուհական համակարգերում 

մանկավարժների պատրաստման 

հնարավորության տրամադրումը 

նախարարության կողմից: 

3.Պրոֆեսորադասախոսական կազմի և 

ուսանողների մասնակցության 

հնարավորություն տեղական և 

արտասահմանյան  միջազգային 

կոնֆերանսներին: 

 

  
 

 


