ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հ. 1
2018թ. սեպտեմբերի 11-ին տեղի ունեցավ գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի
խորհրդի նիստը

ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ՝
Դիզայնի և դեկորատիվ-կիրառական արվեստի ամբիոնի հարցը:
Նիստին ներկա էին խորհրդի 18 անդամից 17-ը:
Նիստին հրավիրված էին համալսարանի ուսումնական գծով պրոռեկտոր Մ. ՄելիքԲախշյանը և գիտական գծով պրոռեկտոր Ս.Գևորգյանը:
Լսեցին – Դիզայնի և դեկորատիվ-կիրառական արվեստի ամբիոնի հարցը։
Արտահայտվեցին – Նիստի նախագահ Արա Հակոբյանը նշեց, որ այսօր ուսումնագիտական
գործընթացը բարելավելու համար առաջ է գալիս մի շարք ամբիոնների օպտիմալացման հարցը:
Ֆակուլտետում գործող չորս ամբիոններից երկուսը՝ կերպարվեստի ամբիոնը ու դիզայնի և
դեկորատիվ-կիրառական արվեստի ամբիոնն իրենց գործառույթների մեջ մեծ մասամբ կրում են
գործնական առարկաների դասավանդման ապահովման պարտավորություններ, բացի այդ
փաստեց, որ դիզայնի և դեկորատիվ-կիրառական արվեստի ամբիոնը այսօր չունի բավարար
թվով գիտական աստիճան ունեցող դասախոսներ՝ ըստ համալսարանի ամբիոնների մասին
կանոնակարգի ամբիոնի աշխատակիցներից առնվազը երեքը պետք է ունենան գիտական
աստիճան կամ գիտական կոչում: Հաշվի առնելով օպտիմալացման հարցը նաև դիզայնի և
դեկորատիվ-կիրառական արվեստի ամբիոնում բացակայող բավարար գիտական աստիճան
ունեցող դասախոսների խնդիրը՝ առաջարկեց դիզայնի և դեկորատիվ-կիրառական արվեստի
ամբիոնը, որպես առանձին ամբիոն լուծարել, իսկ ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը
ըստ իրենց դասավանդող դասաժամերի ընդգրկել կերպարվեստի ամբիոնի կազմում:
Կերպարվեստի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Կարեն Աղամյանը նշեց, որ համաձայն գոյություն
ունեցող կարգի համամիտ է նշված առաջարկի հետ։

Ելույթ ունեցավ երաժշտական մանկավարժության ամբիոնի վարիչ Սարգիս Էլբակյանը։
Վերջինս առաջարկեց ամբիոնների միացումից հետո ստեղծել ցիկլերի պատասխանատուների
ներքին պաշտոններ իր իսկ ղեկավարած ամբիոնի օրինակով։
Կերպարվեստի

ամբիոնի

պրոֆեսոր Լեմս Ներսիսյանը

նույնպես ողջունեց նշված

առաջարկությունը, հավելելով, որ ամբիոնների միացումը օգուտ կտա սպասարկվող
մասնագիտությունների ուսանողների ուսումնական գործընթացին:
Առաջարկվեց - անցկացնել բաց քվեարկություն, առ այն, որ դիզայնի և դեկորատիվ-կիրառական
արվեստի ամբիոնը լուծարել և ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը համալրել
կերպարվեստի ամբիոնի կազմին։
Նիստին ներկա էին խորհրդի 18 անդամներից 17-ը:
Քվեարկության արդյունքներն են՝
Կողմ-16
Դեմ- 0
Ձեռնպահ – 1
Որոշեցին - դիմել Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական
համալսարանի գիտական խորհրդին, լուծարել գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի
դիզայնի

և

դեկորատիվ-կիրառական

արվեստի

ամբիոնը,

իսկ

ամբիոնի

պրոֆեսորադասախոսական կազմը միավորել նույն ֆակուլտետի կերպարվեստի ամբիոնին:

ՆԻՍՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝

Ա. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հ. 2
2018թ. հոկտեմբերի 26-ին տեղի ունեցավ գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի խորհրդի նիստը

ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ՝
1. 2018-2019 ուստարվա մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ատենախոսությունների թեմաների հաստատում
2.

ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների լավագույն առաջադիմություն ունեցող

ուսանողներին անվանական կրթաթոշանկների մրցույթին ներկայացնելու հարցը.
Նիստին ներկա էին խորհրդի 18 անդամից 14-ը
1.ԼՍԵՑԻՆ – 2018-2019 ուս. տարվա մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ատենախոսությունների թեմաների
հաստատման հարցը:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ

–

Ֆակուլտետի

ամբիոնների

վարիչները

ներկայացրեցին

մագիստրատուրայի ատենախոսությունների թեմաները՝

Արվեստի պատմույթան, տեսության և մշակութաբանության ամբիոն
Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում մասնագիտություն
N

ՈՒՍԱՆՈՂԻ Ա.Ա.Հ.
1. Աղաբեկյան Հայկուհի
Պարգևի

ԹԵՄԱՆԵՐ
Կուրատորի /համադրող/ գործունեությունը
Նարեկացի արվեստի միությունում /2017-2018 թթ./

2. Թորիկյան Արփինե Սարգսի

Սարգիս Խաչատուրյանի ջրաներկով կատարած
աշխատանքները

3. Խաչատրյան Լիլիթ Արթուրի

Լուսանկարիչներ` Արամ և Արտաշես Վրույրների
թողած ժառանգությունը

1-ին

կուրսերի

4. Հովսեփյան Սիլվի Հովսեփի

Ինքնադիմանկարը հայ կերպարվեստում. Լավինիա
Բաժբեուկ-Մելիքյան, Հրաչյա Հակոբյան

5. Վարդանյան Մանուկ

Սիմոն Հոլոշու ստեղծագործությունն ու

Վահանի

մանկավարժական գործունեությունը

Մշակութաբանություն մասնագիտություն
N

ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱՆՈՒՆ

ԹԵՄԱՆԵՐ

Ա.Ա.Հ.
1. Գիշյան Անուշիկ Գևորգի

Հայկական տարազը Անիի մշակութային
հուշարձաններում

2. Գոնչոյան Լուսինե Պետիկի

Հայաստանի ուկրաինական համայնքը.
պատմությունն ու մշակութային գործունեությունը

3. Կիրակոսյան Գայանե
Վլադիմիրի

Սոցիալիստական ռեալիզմը Արա Հարությունյանի
արվեստում

4. Հարությունյան Միլենա

Ռուս մտավորականների գնահատականները հայ

Կարենի

5. Նազանյան Մարիամ
Բորիսի

մշակույթին – Օսիպ Մանդելշտամ, Սերգեյ
Գորոդեցկի
Հայկական պետական մանկավարժական
համալսարանի պատմության թանգարանը որպես
մշակութային կենտրոն

6. Փիլոյան Ռոզա Գևորգի

Խրիմյան Հայրիկի գեղարվեստական և խրատական
գրականությունը

Կերպարվեստի ամբիոն

N
1

ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ
Աշչյան Զարուհի

ԹԵՄԱ
Համակարգչային
դիզայնի

տեխնոլոգիաների

մեջ

(միջին

ուսուցումը

մասնագիտական

հաստատություններում):
2

Ասլանյան Լիանա

Տպագրական

գրաֆիկան

որպես

ուսումնական

առարկա ԲՈՒՀ-ում:
3

Գաբրիելյան Սիրարփի

Ուսումնական

նատյուրմորտի

կառուցման

մեթոդները:
4

Գրիգորյան Տաթևիկ

Օժանդակ վարժությունների դերը դպրոցականների
գրաֆիկական գրագիտության բնագավառում:

5

Գրիգորյան Ամալյա

Ազգային

ավանդույթների

և

սովորույթների

արտահայտումը կերպարվեստում /միջին դպրոց/:
6

Գևորգյան Անուշիկ

Զարդանախշի ազգային
կիրառումը արվեստում:

հատկանիշները,

նրա

7

Դարբինյան Լիլիթ

Համակարգչային գրաֆիկայի տարրերի ուսուցման
հիմնախնդիրը մասնագիտական քոլեջներում:

8

Եղիազարյան Ռայա

Բնանկարը
որպես
դաստիարակության միջոց:

հայրենասիրական

9

Զաքարյան Քրիստինե

Սովորողների գեղարվեստական ունակությունների
զարգացումը
համակարգչային
գրաֆիկայի
ուսուցման գործընթացում:

10

Իգիթյան Ջուլիետտա

Արցախյան ազատամարտի թեման կերպարվեստում.
նրա ուսումնադաստիարակչական նշանակությունը:

11

Հակոբյան Արմինե

Համակարգչային գրաֆիկան, որպես աշակերտի
աշխարհայացքի ձևավորման միջոց:

12

Հովհաննիսյան Լուսինե

Երևակայությամբ նկարչության նշանակությունը
երեխայի ստեղծագործական կարողությունների
զարգացման գործընթացում:

13

Ղոչոյան Լուսինե

Ջրաներկով
դպրոցում

պատկերագրման

14

Սարգսյան Օֆելյա

Ճեպանկարի

երեք

կատարման

մեթոդները

կարևորությունը

երկարատև գծանկարի ուսուցման գործընթացում:
15

Վարդանյան Արևիկ

Համակարգչային գրաֆիկայի ուսուցման մեթոդիկան
միջին մասնագիտական հաստատություններում:

16

Պարսամյան Մարի

Միլֆլեռների արվեստը

17

Եղոյան Անի

Նորագույն եռաչափ (3D) ծրագրերով արծաթյա
զարդերի մոդելավորում

18

Կարապետյան Անի

Փայտյա կահույքի ոճերը

19

Մարգարյան Արմինե

Բնության

տարրերի

կերպարանափոխումը

հագուստի հորինվածքում

20

Դանիելյան Թագուհի

Բատիկի արվեստը Չինաստանում

21

Բադալյան Սուսաննա

Փայտի

գեղարվեստական

մշակումը

հայկական

եկեղեցաշինության մեջ
Երաժշտության մանկավարժության ամբիոն
Մագիստրոս
1

Ադամյան Վիկտորիա

Թեմա
«Երաժշտառիթմական զգացողության և
շարժումային կարողությունների զարգացումը
կրտսեր դպրոցում»

2

Թադևոսյան Լիլիթ

«Միջառարկայական կապերի իրականացումը
նախակրթարաններում` երաժշտության միջոցով»

3

Գրիգորյան Դիաննա

«Ալեքսանդր Հարությունյանի «Սայաթ-Նովա»
օպերան սովորողների գեղարվեստական կրթության
համակարգում»

4

Հարությունյան Քրիստինա

5

Մխիթարյան Հայարփի

«Պյոտր Չայկովսկու մանկական ալբոմը
երաժշտական դպրոցում»
«Ռոբերտ Պետրոսյանի խմբերգերի
դաստիարակչական նշանակությունը»

6

Բադալյան Ստեփան

«Գրիգոր Հախինյանի «Սայաթ-Նովա» կոնտատը
երաժշտական կրթության համակարգում»

7

Եփրեմյան Արուսիկ

«Ժողովրդական մանկական երգերը և խաղերը
հիմնական դպրոցում»

8

Աբրահամյան Ալինա

«Ռոբերտ Պետրսյանի մանկական երգերը
հիմնական դպրոցի «Երաժշտություն» առարկայի
դասընթացում»

9

Ալեքսանյան Քրիստինե

«Արևիկ մանկապատանեկան անսամբլի
երաժշտադաստիարակչական գործառույթները»

ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Հաստատել 2018-2019 ուստարվա մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ատենախոսությունների
թեմաները:

2.ԼՍԵՑԻՆ - ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների լավագույն առաջադիմություն ունեցող
ուսանողներին անվանական կրթաթոշանկների մրցույթին ներկայացնելու հարցը:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ – Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի դեկան՝ արվեստագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր Արա Հակոբյանը, ուսումնական գծով դեկանի տեղակալ Լիանա Այվազյանը առաջարկեցին,
որպես լավագույն առաջադիմություն ունեցող ուսանողներ ներկայացնել մշակութաբանություն
մասնագիտության՝ մագիստրատուրա 1-ին կուրսի ուսանող Անուշիկ Գիշյանին,
բակալավր

4-րդ

կուրսի

ուսանող

Օֆելյա

Սարգսյանին,

կերպարվեստ

մասնագիտության՝

մագիստրատուրա 2-րդ կուրսի ուսանողներ Ելենա Սայադյանին, Գագիկ Ավետիսյանին, Զարուհի
Խաչատրյանին։
ՈՐՈՇԵՑԻՆ

–

Անվանական

կրթաթոշակների

մրցույթին

ներկայացնել

մշակութաբանություն

մասնագիտությամբ սովորող՝ մագիստրատուրա 1-ին կուրսի ուսանող Անուշիկ Գիշյանին, բակալավր 4-

րդ կուրսի ուսանող Օֆելյա Սարգսյանին, կերպարվեստ մասնագիտության՝ մագիստրատուրա 2-րդ
կուրսի ուսանողներ. Ելենա Սայադյանին, Գագիկ Ավետիսյանին, Զարուհի Խաչատրյանին։

ՆԻՍՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝

Ա. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ա. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հ. 3
2018թ. հոկտեմբերի 27-ին տեղի ունեցավ գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի խորհրդի նիստը

ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ՝
Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի 2017թ. ռազմավարական ծրագրի գործողությունների
տարեկան հաշվետվությունը.
Նիստին ներկա էին խորհրդի 19 անդամներից 14-ը
ԼՍԵՑԻՆ - Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի 2017թ. ռազմավարական ծրագրի գործողությունների
տարեկան հաշվետվությունը:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ – Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի դեկան՝ արվեստագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր Արա Հակոբյանը, գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի
տեղակալ Ա.Բաղդասարյանը, կերպարվեստի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Կ.Աղամյանը, երաժշտության
մանկավարժության ամբիոնի վարիչի պ/կ, պրոֆեսորի պ/կ Ս. Էլբակյանը, արվեստի պատմության
տեսության և մշակութաբանության ամբիոնի վարիչի պ/կ դոցենտ Ս.Մելիքյանը։ Նրանք նշեցին, որ 2017թ.
ֆակուլտետի յուրաքանչյուր ամբիոնի զարգացման ռազմավարական ծրագրի գործողությունների
կատարումը բխել է, արդեն իսկ հաստատված 2016-2020թթ. ծրագրի դրույթներից: Արտահայտվողները
միակարծիք էին, որ 2017թ. ծրագրի գլխավոր նպատակն է եղել ապահովել և տրամադրել ուսանողին նրա
կրթական կարիքների ու աշխատաշուկայի բովանդակությանը համահունչ կրթական ծրագրեր՝
հագեցած կրթական արդիական մեթոդաբանությամբ և տեխնիկական միջոցներով, ինչպես նաև նոր
թափ

հաղորդել

ամբիոնների

պրոֆեսորադասախոսական

անձնակազմի

գիտահետազոտական

գործունեությանը։ Նշվեց նաև, որ յուրաքանչյուր քայլ կատարվել է ամենայն պատասխանատվությամբ,
որում ձգտվել է իրագործել բոլոր նշված կետերը և ամբիոնների տարեկան հաշվետվությունները հստակ
արտացոլվել են ֆակուլտետի ռազմավարական հաշվետվության մեջ։
ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Հաստատել Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի 2017թ. ռազմավարական ծրագրի
հաշվետվությունը:

ՆԻՍՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝

Ա. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ա. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 2017 թ. ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 1. ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ
ՆՊԱՏԱԿ 1.Տրամադրել ուսանողի կրթական կարիքներին և աշխատաշուկայի բավարարվածությանը համահունչ կրթական ծրագրեր, հագեցած
կրթական արդիական մեթոդաբանությամբ և տեխնոլոգիաներով:
ԽՆԴԻՐ 1.1. Իրականացնել մասնագիտական կրթական ծրագրերի կառուցվածքային և բովանդակային վերափոխումներ՝ ՀՀ որակավորումների
ազգային և ոլորտային շրջանակներին համապատասխան:
N
1(
4
)

2(
5
)
3(
6
)

Քայլեր

Կատարման ժամանակահատված 2017թ.

Ստեղծել
կրթական
ծրագրերին
համապատասխան
ուսումնական
և
ուսումնամեթոդական
ձեռնարկներ, դասագրքեր:
Ապահովել նոր մեթոդական
ուղեցույցների և ձեռնարկների
հրատարակություն:

Ամբիոնների առաջատար մասնագետների կողմից հրատարակվել են 4 գիրք, 8 ուսումնական և
ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ։

Երաժշտության, դիզայնի և
ԴԿԱ-ի ոլորտում ազգային
ավանդույթներին
և
պահանջներին
համապատասխան կրթական
ժառանգության պահպանում և
զարգացում:

Համալրվել է նյութատեխնիկական բազան 2016-2017 ուստարվա դիպլոմային լավագույն աշխատանքներով:
Լավագույն դիպլոմային աշխատանքները ցուցադրվում են ֆակուլտետի մասնաշենքի ցուցասրահում
(ցուցադրությունը պարբերաբար թարմացվում է):

Խրախուսվել է մեթոդական ուղեցույցների և ձեռնարկների հրատարակությունը:

ԽՆԴԻՐ 1.2.Ապահովել ուսումնական գործընթացի, հետազոտական և ստեղծագործական գործունեության միասնականությունը:
Քայլեր
N
Կատարման ժամանակահատված 2017թ.
1

2

3

Ուսումնական գործընթացում
ապահովել
գործնական,
լաբորատոր աշխատանքների և
դաշտային
ուսումնական
պրակտիկայի իրականացումը՝
ժամանակակից
սարքավորումների
կիրառմամբ:
Ուսումնական գործընթացում
փորձարարական
հիմունքով
ներդնել
ուսանողների
հետազոտական
աշխատանքների
արդյունքները՝
ապահովելով
ստեղծագործական
և
հետազոտական
գործընթացների
միասնականությունը:
Ապահովել սարքավորումների
գործնական կիրառումը` ըստ
կրթական ծրագրերի:

Մշտապես ապահովվել է բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումներն ու պիտույքները:
Անհրաժեշտությունը գնահատվում է ըստ հաստատված կրթական ծրագրի, առարկայական նկարագրերի
պահանջների բավարարման:

2017-2018 ուստարվա մեկնարկին արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոնի
բաժիններում սովորող ուսանողներին առաջարկվեցին զեկույցների թեմաներ, որոնք հետագայում
ավարտական կուրսերում հիմք հանդիսացան ավարտական աշխատանքների համար։
Ուսանողներին առաջարկվեցին թեմաներ. մագիստրոսական որոշ հետազոտությունների մասնակի
դրույթներ իրականացվել են մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի մանկավարժական պրակտիկայի
շրջանակներում, կատարվել են անհրաժեշտ վերլուծություններ և մեթոդական-վերլուծական
խորհրդատվություններ:

Ըստ կրթական ծրագրերի ապահովվել են անհրաժեշտ սարքավորումներ և կիրառվել դրանք գործնականում:
Կրթական ծրագրերի իրագործման համար կիրառվում են գորգի տորք, մոլբերտներ, կարի մեքենքներ,
փայտի և մետաղի գեղարետական մշակման համար նախատեսած անհրաժեշտ գործիքներ,
համակարգիչներ:

ԽՆԴԻՐ 1.3.Մասնագիտական զարգացման դպրոցների հիմնադրում և պրակտիկայի, կարիերայի և ուսումնառության կողմնորոշման ու որակի
ապահովման միասնական կառուցակարգերի ներդրում:
N

Քայլեր

Կատարման ժամանակահատված 2017թ.

10

1

Իրականացնել Երևանի և ՀՀ
մարզերի ավագ դպրոցների
այցելություն
և
վարել
բացատրական
աշխատանք
մասնագիտական
կողմնորոշման ուղղությամբ:

2

Համագործակցել
ավագ
դպրոցների հետ և կատարել
դիմորդների հավաքագրում:

3

Ակտիվացնել
կապը
մասնագիտական դպրոցների
հետ,
հատկապես
մանկավարժական
պրակտիկայի շրջանակներում՝
ներդնելով առաջավոր փորձը:
Տեղային,
ռեգիոնալ,
միջազգային դիզայնի և ԴԿԱ-ի
ճյուղի
մասնագիտական
կենտրոնի
ստեղծում,
որը
կապահովի
ինտեգրում
առաջատար
ԲՈՒՀ-րի,
ռեգիոնալ
և
միջազգային
ստեղծագործական
և
նախագծային
ձեռնարկությունների
և այլ
մասնագիտական
կազմակերպությունների հետ:

4

Երևանի թիվ - 2 ավագ դպրոց
Երևանի թիվ- 16 ավագ դպրոց
Երևանի թիվ- 42 ավագ դպրոց
Երևանի թիվ- 65 ավագ դպրոց
Երևանի թիվ - 94 ավագ դպրոց
Երևանի թիվ - 97 ավագ դպրոց
Երևանի թիվ - 109 ավագ դպրոց
Երևանի թիվ – 119 ավագ դպրոց
Երևանի թիվ - 127 ավագ դպրոց
Երևանի թիվ -148 ավագ դպրոց
Երևանի թիվ -195 ավագ դպրոց
Երևանի Փ. Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի պետական քոլեջ
Երևանի պետական հումանիտար-տեխնիկական քոլեջ
Երևանի թեթեւ արդյունաբերական պետական քոլեջ
Երևանի Ալ. Սպենդիարյանի անվան երաժշտական դպրոց
Երևանի Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական դպրոց
ք. Էջմիածնի երաժշտական դպրոց
ք. Էջմիածին Մ.Գորկու անվան թիվ – 5 ավագ դպրոց
ք. Արարատի Ղ.Սարյանի անվան միջնակարգ մասնագիտական արվեստի դպրոց
նույն շրջանակներում փոստային կապի միջոցով 12 համայնքային պետական քոլեջներ և
միջ.մասնագիտական հաստատություններ ուղարկվել գովազդային փաթեթներ
Խնդիր 1.3-ի 1-ին կետի համաձայն իրականացվել են այցելություններ դպրոցներ:
Կատարվել են այցեր ավագ դպրոցներ, միջին մասնագիտական հաստատություններ: Իրականացվել են
անհրաժեշտ բացատրական աշխատանքներ:
Համագործակցությունն արդյունավետ կերպով սերտաճել է հատկապես մանկավարժական պրակտիկայի
շրջանակներում:
Մանկավաժական պրակտիկայի ամփոփիչ քննությանը ներկա են գտնվել դպրոցների փոխտնօրեններ,
ուսմասվարներ, ուսուցիչներ, ովքեր ծանոթացել են նաև ֆակուլտետի գործունեությանը: Նախատեսվում են
համատեղ ցուցահանդեսներ աշակերտների և ուսանողների մասնակցությամբ, ուսանողների
մասնակցությամբ կազմակերպվլ են դպրոցական միջոցառումներ և համերգներ։
Հետաձգվել է հայեցակարգային դրույթների քննարկուներն առավել բովանդակալից դարձնելու,
կազմակերպչական աշխատանքների մեջ որոշ միջամտություններ կատարելու, ինչպես նաև
ֆինանսավորման աղբյուրները հստակեցնելու նպատակով:

ԽՆԴԻՐ 1.4. Բարձրացնել որակի ներքին ապահովման համակարգի կառույցների և գործընթացների արդյունավետությունը:
Քայլեր
N
Կատարման ժամանակահատված 2017թ.
1

2

Ապահովել
ընթացիկ
և
հանրագումարային
ստուգողական
աշխատանքների անցկացման
թափանցիկությունը:
Ստուգումներն անցկացնել
հանձնաժողովների
մասնակցությամբ:

Ապահովվել է՝ օգտագործելով հատկապես ընթերակաների գործոնը, խմբերի ավագների ներկայությունը
քննման և գնահատման գործընթացին:

Գրեթե բոլոր առարկաների դասաժամերին եղել են առնվազն 1 դասալսում: Ստուգումներն իրականացվել են
հատուկ ընտրված պատասխանատուների կողմից:
Ըստ կազմված ժամանակացույցի՝ ուսումնական տարվա ընթացքում ֆակուլտետի բոլոր ամբիոններում,
վարիչների կողմից անցկացվում են դասալսումներ ( գոյություն ունի դասալսումների ժամանակացույց
հաստատած ամբիոնի կողմից );

ԽՆԴԻՐ 1.5. Ներդնել նորարարական կրթական գործընթաց՝ ապահովելով բարձր որակավորում ունեցող մանկավարժական կադրերի
պատրաստում առցանց, էլեկտրոնային ուսուցման տեխնոլոգիաների լայնակի կիրառման հիման վրա, կիրառելով կրթական տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները համալսարանի բոլոր կրթական ծրագրերում և ուսուցման ձևերում:

11

N
1

2

3

4

Քայլեր

Կատարման ժամանակահատված 2017թ.

Վերապատրաստել
ամբիոնի
դասախոսական
կազմի
անդամներին ուսումնառության
էլեկտրոնային
ռեսուրսների
ստեղծման և դասավանդման,
ուսանողներին՝ կիրառման և
ուսումնառության համար։
Դասապրոցեսի
ընթացքում
ուսանողներին
ներկայացնել
դիդակտիկ նյութեր /գրքեր,
ֆիլմեր, օպերաներ/:
Դասապրոցեսը
ավելի
արդյունավետ
դարձնելու
նպատակով
ամբիոնում
ստեղծել
ֆիլմադարան,
ներառելով
ամբիոնի
բոլոր
ծրագրերին համապատասխան
նյութեր:
Ապահովել
դասախոսական
կազմի
իրազեկվածությունը
ֆիլմադարանի
ցանկի
վերաբերյալ:

Google Classroom էլեկտրոնային համակարգի արդյունավետ օգտագործման նպատակով իրականացվել են
անընդհատ խորհրդատվություններ, անհրաժեշտ տեխնիկական միջամտություններ:

Կիրառվել են էլեկտրոնային համապատասխան միջոցներ, ծավալվել է մեծ դաշտ վերատպություններն
ուսումնասիրելու համար

ֆիլմադարաններ են ստեղծվել տեսական ամբիոններում

իրազեկվել են և համալրել ֆիլմադարանը համապատասխան նյութերով

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 2.

ԱՐԴԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՆՊԱՏԱԿ 2. Զարգացնել համալսարանի գիտահետազոտական գործունեությունը, ձևավորել մրցունակ գիտական և նորարարական ներուժ,
աստիճանաբար անցում կատարել համալսարանի հետազոտական կարգավիճակին:

ԽՆԴԻՐ 2.1. Նպաստել համալսարանում գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը:
N

1

2

3

4

5

Քայլեր

Կատարման ժամանակահատված 2017թ.

Կազմակերպել ամբիոնում և
ֆակուլտետում գիտաժողովներ,
որում մասնակցեն թե ամբիոնի,
թե ֆակուլտետի
մագիստրոսները,
ասպիրանտները և
դասախոսները:
Ապահովել
երիտասարդ
մասնագետների
և
մագիստրոսների
գիտահետազոտական
գործունեությունը:
Երիտասարդ մասնագետներին
և մագիստրոսներին ներգրավել
ամբիոնի
գիտական
ուղղվածությանը
համապատասխան
հետազոտություններում:

Միջազգային գիտաժողովի կազմակերպումը տեղափոխվել է 2018թ.

Բարձրացնել մագիստրոսական,
թեկնածուական և դոկտորական
ատենախոսությունների որակը,
ստացված
արդյունքները
ներդնել
գործնական
շրջանառության մեջ:
Նպաստել
միջազգային
և
հանրապետական

Առավել ուշադրություն է դարձվում գրախոսություններին: Խրախուսվոմ է այլ բուհից առնվազն մեկ
ներկայացուցչի գրախոսությունը՝ յուրաքանչյուր հետազոտության համար:
Հիմնականում ներառվում են ազգային արժեքների պահպանմանն ուղղված հետազոտական թեմաներ:

Ֆակուլտետի 1-ին և 2-րդ կուրսի մագիստրոսները հրատարակել են 3 գիտական հոդված:

Կազմակերպվել են բաց դասեր, հաճախակի կլոր-սեղան քննարկումներ:
Մագիստրոսական ատենախոսությունները ենթադրում են երիտասարդ մասնագետների ներգրավումը
ամբիոնների գիտական ուղղվածության մեջ:

Դասախոսները ակտիվորեն մասնակցել են
գիտաժողովներին, սեմինար-քննարկումներին:
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հանրապետական,

միջազգային

ցուցահանդեսներին,

6

7

8

գիտաժողովներին,
մրցույթներին
դասախոս
արվեստաբանների
մասնակցության աճին:

ՀՊՄՀ-ի գիտահետազոտական կենտրոնը, ինչպես նաև ամբիոնի վարիչները և դասախոսները նպաստում են
ֆակուլտետների, ամբիոնների իրազեկվածությանը սպաստող միջազգային և հանրապետական
գիտաժողովների, մրցույթների մասին:
2017 թվականի ընացքում արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոնի դասախոսները
մասնակցել են հանրապետությունում՝ Հովհ.Այվազովսկուն նվիրված միջազգային գիտաժողովներին։

Բարձրացնել
ամբիոնի
գիտական ներուժը՝ պետական
և
ոչ
պետական
կազմակերպությունների`
թանգարանների,
ցուցասրահների
հետ՝
գիտական
հետազոտական
աշխատանքներ
իրականացնելու միջոցով:
Ապահովել
արվեստաբանգիտնականի զարգացման և
կատարելագործման
շարունակականությունը:
Մշակույթի
մենեջմենթ
մասնագիտության
շրջանակներում
ընտրել
արդիական և կարևորագույն
արդյունքների
առևտրայնացման գործընթացին նպաստող հետազոտական
թեմաներ:

Պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների հետ կատարված հետազոտությունները շարունակական
բնույթ են կրում:
Մագիստրատուրայի ուսանողները կատարում են հետազոտական աշխատանքներ ընտրված ցուցասրահների
շրջանակներում, հաճախ նաև մեկ ստեղծագործության կամ մեկ հեղինակի գործունեության մասին։ Դա կրում
է շարունակական բնույթ։

Շարունակական աշխատանքի ապահովվման նպատակով ամբիոնի արվեստաբ դասախոսներին
առաջարկվում են հետազոտական աշխատանքներ, ուսումնական ձեռնարկների ստեղծում, մշակվում են
դասագրքերի ստեղծման ուղիները, աշխատանքը կրում է շարունակական բնույթ։
Մշակույթի մենեջմենթ մասնագիտության շրջանակներում ուսանողներին առաջարկվել են համապատասխան
թեմաներ ավարտական և մագիստրոսական աշխատանքների համար, որոնք մեծ խթան են հանդիսանում
հետազոտական բուռն աշխատանքի համար։

ԽՆԴԻՐ 2.2. Նպաստել համալսարանում գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը:
N

1

2

3

4

5

6

Քայլեր

Կատարման ժամանակահատված 2017թ.

Նպաստել ամբիոնի
արվեստաբանների գիտական
արդիական մենագրությունների
հրապարակմանը:

Ամբիոնի կողմից խրախուսվում են արդիական մենագրությունների հրապարակումները։

Միջազգային բարձր վարկանիշ
ունեցող պարբերականներում
հրատարակել
ամբիոնի
դասախոսների
գիտական
նյութերը:
Լրացնել հայալեզու,
մասնագիտական
գրականության բացը:
Հանրապետության առաջատար
գիտական հանդեսներում
հրապարակել ամբիոնի
պրոֆեսորադասախոսական
կազմի գիտական հոդվածները:
Հարստացնել
հայալեզու
մասնագիտական
գրականության ցանկը:
Մանկավարժական
պրակտիկայի
շրջանակներում
փորձարարական կարգով
ներդնել ամբիոնի կողմից
երաշխավորված թեզերն ու
հետազոտությունները:
Արդյունքների հիման վրա
կատարել անհրաժեշտ
վերլուծություններ և
շտկումներ:

Միջազգային հոդվածները տպագրվում են РИНЦ միջազգային ինդեկս ունեցող գիտական
պարբերականներում։

Հրատարակվել են ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ։ Կատարվում են աշխատանքներ նոր
աշխատությունների հրատարակման շուրջ։
Նշված ժամանակահատվածում հանրապետության գիտական հանդեսներում հրապարակվել է 16 հոդված։

Հայալեզու մագնագիտական գրականության ցանկը համալվել է 4 գրքով և 8 ձեռնարկով։

Մասնակի ներդրվել և կատարվել են համապատասխան վերլուծություններ: Ուսանողներն ու մեթոդիստմանկավարժները հանդես են եկել համապատասխան զեկուցումներով:
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Խնդիր 2.3. Նպաստել համալսարանում գիտական կադրերի պատրաստմանը և վերապատրաստմանը:
N

1

2

3

Քայլեր

Կատարման ժամանակահատված 2017թ.

Դասաախոսական կազմի
մասնագիտական
վերապատրաստման ձևաչափի
մշակում և իրականացում:
Հետևել, որպեսզի ամբիոնի
յուրաքանչյուր դասախոս
ակտիվ մասնակցի
վերապատրաստման և
որակավորումների
բարձրացման կարճաժամկետ,
միջնաժամկետ և
երկարաժամկետ ծրագրերի և
դասընթացների:
Ամբիոնում գիտական կադրերի
պատրաստման և
վերապատրաստման
գործընթացն ապահովելու
համար մագիստրատուրայի
ուսանողների ասպիրանտների
և հայցորդների համար ստեղծել
նպաստավոր պայմաններ,
գիտական և ստեղծագործական
արդյունավետ աշխատանքի
համար:

Հանձնարարվել է ամբիոնների վարիչներին իրականացնել մասնագիտական վերապատրաստման
սեմինարներ՝ ըստ ԲՈՒՀ-ի ղեկավարության կողմից առաջադրված ձևաչափի:

Ֆակուլտետի դասախոսները մասնակցել են վերապատրաստումների, սեմինարների:

Վերապատրաստման սեմինարներին դասախոսների հետ մեկ տեղ մասնակցել են
(դեկտեմբեր):

մագիստրոսներ

ԽՆԴԻՐ 2.4. Աջակցել մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցմանը և առաջանցիկ կրթափորձի տարածմանը:
Քայլեր
N
Կատարման ժամանակահատված 2017թ.

1

2

3

Կրթական
մեթոդների
ծրագրերի լուսաբանում:

և

Թեմատիկ դասախոսություններ
հեռուստատեսությամբ:

Նպաստել
ամբիոնի
գիտակրթական
գործունեության առաջմղմանը
դեպի
շուկայական
հարաբերություններ /լեկցիոն
դասընթացներ,
ցուցահանդեսների
կազմակերպում,
գործերի
գնահատում,
գովազդում
և
այլն./:

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 3:

Իրականացվել են արդի կրթական մեթոդների և միջոցների շուրջ քննարկումներ:
Նիստերի ժամանակ պարբերար քննարկել են կրթական մեթոդները
արձանագրություններ:

և

ծրագրերը,

կազմվել

Ապահովվել է կապը ՀՊՄՀ լրատվության բաժնի հետ:
«Հաջողության բանաձև» ծրագրի շրջանակներում նկարահանվել և ցուցադրվել են «Տարազ», «Ոսկերչություն»,
«Արխիտեկտոնիկա», «Արվեստաբանություն», «Մոդելավորում», «Արվեստի կառավարում», «Ջութակահարներ»
հաղորդումները:
Կազմակերպվել են Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի ուսանողների բազմաթիվ նորաձևության
ցուցադրումներ, կերպարվեստ և գծագրություն, դեկորատիվ-կիրառական բաժինների աշխատանքների
ցուցահանդեսներ, երաժշտական կրթություն բաժնի ուսանողները կազմակերպել և մասնակցել են բազմաթիվ
համերգների, ինչպես դասարանական, այնպես էլ մենահամաերգների:

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ՆՊԱՏԱԿ: Զարգացնել համալսարանի մարդկային ռեսուրսների համակազմը, ապահովել որակյալ դասախոսական ներուժ և բարեկեցության
մակարդակ, ժամանակակից աշխատանքային միջավայր:
ԽՆԴԻՐ 3.1. Շարունակել համալրել պրոֆեսորադասախոսական կազմը՝ կրթական ծրագրերի որակի ապահովման արդի պահանջներին համահունչ:

N

Քայլեր

Կատարման ժամանակահատված 2017թ.
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1

2

3 (4)

4 (5)

5 (6)

6
(7
)

Իրականացնել
պրոֆեսորադասա-խոսական
առկա ներուժի գնահատում
ըստ մատուցվող կրթական
ծրագրերի որակի
ապահովման պահանջների,
մասնագիտական որակների
և տարի-քային կազմի:
Մշակել
դասախոսական
կազմի կատարելագործման
երկարաժամկետ
ծրագիր`
արվեստաբանմշակութաբանից`
դեպի
մշակույթի մենեջեր:
Կազմակերպել
դասախոսների
վերապատրաստում`
o
տիրապետելու
կրթական
նոր
տեխնոլոգիաներին,
դասավանդման
ինտերակտիվ
մեթոդներին,
o
մշակելու
և
իրականացնելու
էլեկտրոնային
ուսուցման
դասընթացներ,
իրականացնելու
կրթական
բարեփոխումներ
և
զարգացնելու
որակի
մշակույթ:
Մշակել
դասախոսական
կազմի
համալրման
և
կատարելագործման
երկարաժամկետ ծրագիր:

Կատարվել են փոփոխություններ դասավանդող անձնակազմի շրջանակներում։ Ամբիոնները համալրվել են
երիտասարդ աշխատակիցներով։

Քայլեր
ձեռնարկել
խոստումնալից
կադրերի
խրախուսման,
աջակցման,
պահպանման,
նոր
անհրաժեշտ
կադրերի
ներգրավման ուղղությամբ:
Նպաստել
նյութատեխնիկակ
ան բազայի
համալրմանը,
ստեղծել
արվեստանոցային
այնպիսի
պայմաններ, որոնք
կհամապատասխա
նեն ըստ
ընդունված
չափորոշիչների 1
ուսանողի համար
անհրաժեշտ
մակերես:

Կատարվում են շարունակական աշխատանքներ:
Պարբերաբար կատարվում են աշխատանքներ, որոնք ընթացքի մեջ են: Լավ աշխատանքը խրախուսվում է:
Ֆակուլտետ ընդունվել են 2 դասախոս, ամբիոնների 1 մասնագետ (ՀՊՄՀ-ի շրջանավարտ):

Հանձնարարվել է ամբիոնների վարիչներին

Անցկացվել են համապատասխան խորհրդատվություններ, քննարկումներ, կատարվում են շարունակական
աշխատանքներ:

Հանձնարարվել է ամբիոնների վարիչներին, կատարվում են շարունակական աշխատանքներ:

Կրթական ժամանակակից միջավայրի ապահովման նպատակով կատարվել են հետազոտություններ,
համապատասխան վերլուծությունների և հիմնավորումների հիման վրա կկառուցվեն հաջորդական քայլեր:
Հաշվի առնելով միջազգային փորձը, կրթության որակի ապահովմանն ուղղված դիտարկումները՝
նպատակահարմար է, որպեսզի ուսանողներին հատկացվի արվեստանոցային նվազագույն բարվոք
պայմաններ՝ 1 ուսանողի համար առնվազն 2-3 քմ տարածք: Կամ խնդիրը լուծելու համար փոքրացնել
յուրաքանչյուր խմբի ուսանողների թիվը՝ 12 ուսանողից նվազեցնելով 8-ի:

ԽՆԴԻՐ 3.2. Զարգացնել համալսարանի մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգը, նպաստել վարչակազմի շարունակական համալրմանն
ու որակական առաջընթացին:
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N

Քայլեր

1

2

3

4

5

Իրականացնել
ամբիոնի
աշխատակազմի
փուլային
երիտասարդացման
քաղաքակա-նություն, ստեղծել
կայուն ռեզերվ և մրցակցային
միջավայր:
Նպաստել ամբիոնի շահերի և
կոլեկտիվ
պատասխանատվության,
լավագույն
ավանդույթների
պահպանմանն
ու
դրանց
շարունակականության
ապահով-մանը:
Խթանել դասախոսական կազմի
մասնակցությունը
Համալսարանի կառավարման և
որոշումների
ընդունման
գործընթացներում:
Ներդնել
աշխատողների
ատեստա-վորման համակարգ:

համապատասխան գոծընթացն իրականացվում է յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա սկզբին։

Պրոֆեսորադասախոսական
կազմի ինտեգրում միջազգային
կրթական
տարածք՝
կազմակերպելով
համագործակցություն
այն
երկրների հետ, որոնք ունեն
երաժշտության,
կերպարվեստին,
դիզայնին
վերաբերող
շոշափելի
նվաճումներ
առաջատար
տեխնոլոգիաների
ոլորտում,
միջազգային ստեղծագործական
ցուցահանդեսներ,
կոնֆերանսներ:

Խթանվել և խրախուսվել են միջազգային համագործակցության մասնակցության հայտերը:
շարունակական գործընթացի արդյունքները կդիտարվեն 2018 թ. հաշվետվության մեջ։

Կազմակերպվել են հանդիպում քննարկումներ ավագ սերնդի ներկայացուցիչների և երիտասարդ սերնդի
ներկայացուցիչների միջև:
Տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ:
Բոլոր ուսունմնական և ավարտական աշխատանքները միտված են պահպանելու և վերհանելու ազգային
արժեքները:

Դասախոսները պարբերաբար ներգրավվել են համալսարանի կառավարման և որոշումների ընդունման
գործընթացում:
Ֆակուլտետի խորհրդում ներգրաված են ամբիոններից դասախոսներ, որը խթանում է դասախոսական կազմի
մասնակցությունը Համալսարանի կառավարման և որոշումների ընդունման գործընթացներում:
ատեստավորման համակարգը ներդրված է՝ հաշվառվում է և հոդվածների տպագրության ակտիվությունը, և
ֆակուլտետային գործունեությունը։

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 4:

ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՎԱԾ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՂՆԵՐ

ՆՊԱՏԱԿ: Կրթական գիտությունների ոլորտում ուսումնառողների մասնագիտական կողմնորոշում: Ապագա դիմորդների նախա-բուհական աջակցման
(ուղեկցման, ուղղորդման) համակարգի զարգացում: Ուսումնառողների ներգրավում և առաջընթացի ապա-հովում համալսարանական միջավայրում:
ԽՆԴԻՐ 4.1. Համալսարանի` որպես սոցիալական կողմնորոշում ունեցող բուհի դրական վարկանիշի ստեղծում՝ ի նպաստ դիմորդների ներգրավման:
N

1

2

3

4.

Քայլեր

Կատարման ժամանակահատված 2017թ.

Ամբիոնի
աշխատակիցների
ուժերով
իրականացնել մշակութային ու կրթական
հաստատությունների հետ կրթական և
մշակութային ուղղվածությամբ համատեղ
նախագծեր:

Մեկնարկել են մի շարք նախագծերի քննարկումներ, որոնք կշարունակվեն և կիրականացվեն 2018թ։
Համագործակցություն Մոսկվայի պետական մանկավարժական համալսարանի հետ՝ տեղափոխվել
2018թ։
Վերանայվել են թանգարանային պրակտիկայի ծրագրերն ու պլանները, աշխատանքներ են կատարվու
բազան ընդլայնելու նպատակով։

Ստեղծել հեռահար ուսուցման համա-կարգ
և
ավագ
դպրոցականների
հեռակա
նախապատրաստական դասընթացներ:
Ուղարկել նամակ - հրավերներ Երևանի ու
հանրապետության
մարզերի
ավագ
դպրոցների
աշակերտներին՝
կողմնորոշվելու
մասնագիտության
ընտրության մեջ և մասնակցելու ամբիոնի
միջոցառումներին:
Բարձրացնել ամբիոնի դրական վարկանիշը
և
նպաստել
արվեստաբանի,

Ներդրված է համապատասխան ՀՊՄՀ կանոնակարգի:

Նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին իրականացվել են այցելություններ Երևանի մի քանի հիմնակա
դպրոցներ, միջին մասնագիտական հաստատություններ և մարզային դպրոցներ:
Հայաստանի շրջանների պետական քոլեջներ են ուղարկվել գովազդային փաթեթներ՝ ազդ
մասնագիտությունները լուսաբանող բուկլետներ։

Կատարվել են խորհրդատվություններ, տրվել հանձնարարականներ դասախոսներին:
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մշակութաբանի
և
մասնագիտությունների
մասսայականացմանը:

5

6

7

արտ-մենեջերի

Տարբեր դպրոցներ և միջին մասնագիտական հաստատություններ կատարած այցերի ժամանա
կատարվել է երաժշտության ուսուցչի, արվեստաբանի, մշակութաբանի և արտ-մենեջեր
մասնագիտությունների
մասսայականացմանը նպաստող նյութերի ներկայացում շարունակակա
ցուցադրություններ և զեկուցումներ:

Կազմակերպել ամբիոնի
պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական,
գիտական, մշակութային ձեռքբերումների
շնորհանդես:
Ապահովել
ամբիոնի
ուսանողների
ներգրավվածությունը
շարունակական
կրթական ծրագրերի /մանկական կենտրոններ, բանավեճ ակումբներ
և այլն/
իրականացման գործում:

Կազմակերպվել են պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական շնորհանդեսներ /բազմաթի
ցուցահանդեսներ և համերգներ դասաղոսական անձնակազմի մասնակցությամբ/:

Բաց դասերի կազմակերպում, համատեղ
ցուցահանդեսների, վարպետաց դասերի
կազմակերպում: Փորձի փոխանակման
ապահովում միջին մասնագիտական
հաստատություններում, դրանով իսկ
ապագա դիմորդների մասնագիտական
կողմորոշման խթանում:

Ֆակուլտետում կազմկաերպվել են համատեղ ցուցահանդեսներ, համերգներ ուսանողների և
դասախոսների մասնակցությամբ: Կազմակերպվել են դասախոսություններ ՀՊՄՀ հենակետային
վարժարանի մշակութային հոսքում։
Կազմակերպվել են բաց դասեր կուրատորի գործունեության, աճուրդների, ատրիբուցիայի մասին։

Պարբերաբար անցկացվում են համապատասխան միջոցարումների կազմակերպում:

ԽՆԴԻՐ 4.2. Մշակելևկազմակերպելաշակերտներիշրջանումուսուցչիմասնագիտությանգրավչությանամրապնդմանը,
մանկավարժականկողմնորոշումունեցողդիմորդներիներգրավմանընպաստողմիջոցառումներ:
N

1

2

3

Քայլեր
Մշակել ու կազմակերպել
դպրոցականների համար արվեստաբանությամբ,
մշակութաբանությամբ,
կերպարվեստի,
երաժշտությամբ
և
արտ-մենեջմենթի
խնդիրներով
հետաքրքվածության
մակարդակի աճին
նպաստող միջոցառումներ
(առարկայական
օլիմպիադաներ, ինտելեկտուալ խաղեր,
մրցույթներ, ցուցահանդեսներ, աճուրդներ ,
համերգներ և այլն):
Անցկացնել
ամբիոնի
բաց
դռների
արտագնա
օրեր
կրթական
հաստատություններում,
հնարավորինս
գովազդել
արտ-մենեջմենթի,
արվեստաբանի
և
մշակութաբանի
մասնագիտությունների կարևորությունն ու
արդիականությունը:
Անցկացնել արվեստաբանության և արտմենեջմենթի
արդիական
խնդիրներին
նվիրված հանդիպումներ, սեմինարներ,
կոնֆերանսներ
հանրապետության
կրթական հաստատութ-յուններում:

Կատարման ժամանակահատված 2017թ.
Աշխատանքները գտնվում են հայեցակարգային մշակումների փուլում:

2016թ. ընթացքում ֆակուլտետի ամբիոնները կազմակերպել են արտագնա օրեր կրթական
հաստատություններում, դրանով իսկ գովազդելով ֆակուլտետի մասնագիտությունների
կարևորությունը:
Տպագրվել են բուկլետներ, որոնցում ներկայացված է արտ-մենեջմենթի, արվեստաբանի և
մշակութաբանի մասնագիտությունների կարևորությունն ու արդիականությունը: Այն ներկայացվել է
արբեր դպրոցներ և միջին մասնագիտական հաստատություններ կատարած այցերի ժամանակ

2016թ. ընթացքում ֆակուլտետի Արվեստի պատմութայն, տեսության և մշակութաբանության ամբիոն
կազմակերպել է սեմինարներ նվիրված արվեստաբանության և արտ-մենեջմենթի արդիակա
խնդիրներին:
Սեմինարի ժամանակ ներկայացվել են արտ-մենեջմենթի արդիական խնդիրները, ներկայացվել ե
առաջարկներ, որոնք կդիտարկվեն հետագա դասապրոցեսի ընթացքում:
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Ներգրավել hամալսարանի կազմում գործող
հանրակրթական դպրոցներն ու Երևանի այլ
դպրոցները
մասնա-գիտական
կողմնորոշմանն
առնչվող
համատեղ
գործունեության մեջ:

Նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին իրականացվել են այցելություններ բազմաթիվ հիմնական դպրոցներ
միջին մասնագիտական հաստատություններ և մարզային դպրոցներ:

Մայրաքաղաքի և հանրապետության
մարզերի մշակութային կենտրոնների և
բուհերի հետ ստեղծագործական,
մշակութային նախագծերի ներդրում:
Ուսանողների աշխատանքների
ցուցահանդեսների հաճախակի
կազմակերպում:

Կատարվել են համապատասխան աշխատանքներ:
Բացվել են մի շարք ցուցահանդեսներ, կազմակերպվել են համերգներ:

4

5

6

Թիվ 2 ավագ դպրոց
Թիվ 94 ավագ դպրոց
Թիվ 97 ավագ դպրոց
Թիվ 105 ավագ դպրոց
Թիվ 109 ավագ դպրոց
Թիվ 112 ավագ դպրոց
Լեոյի անվան թիվ 65 ավագ դպրոց
Մ.Գալշոյանի անվան թիվ 148 ավագ դպրոց
Ա.Իսահակյանի անվան թիվ 16 ավագ դպրոց
Թիվ 97 ավագ դպրոց
Թիվ – 119 Բենջամին Ժամկոչյանի անվան ավագ դպրոց
Երևանի թիվ 109 ավագ դպրոց
Երևանի թիվ 65 ավագ դպրոց
Երևանի թիվ 195 ավագ դպրոց
Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան երաժշտական դպրոց
Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական դպրոց

Կազմակերպվել են մի շարք ցուցահանդեսներ, նորաձևության ցուցադրումներ Հայաստանի Նկարիչներ
Միությունում, Նարեկացի արվեստի միությունում:
Յուրաքանչյուր տարին կազմակերպվում է առնվազն 2 ցուցահանդեսի:

ԽՆԴԻՐ 4.3. Հանրակրթական հաստատությունների՝ մանկավարժական կրթություն ստանալուն միտված շրջանավարտների նախաբուհական աջակցմա
(ուղեկցման, ուղղորդման) համակարգի ստեղծում, նախաբուհական նախապատրաստման գործընթացում ընդգրկված մանկավարժներին մեթոդակա
օգնության ցուցաբերում:
N

Քայլեր

1

Կրթական
մեթոդների
լուսաբանում:

2

Կատարման ժամանակահատված 2017թ.
և

ծրագրերի

Ամբիոնի
համապատասխան
դասախոսներին
հանձնարարել
նախապատրաստական դասընթացներին
առավել խստապահանջ լինելու շնորհիվ
բարձրացնել
ընդունելության
քննություններին ապագա դիմորդների
պատրաստվածության աստիճանը:
Արդի կրթական մեթոդների և միջոցների
ներկայացումը հանրությանը:

Վերանայվել և թարմացվել է դիմորդների հետ նախապատրաստական դասընթացների մեթոդիկան:

Անցկացնել տեսական և գործնական
մանկավարժական արդիական խնդիրներին
նվիրված
հանդիպումներ,
սեմինարներ, կոնֆերանսներ:

Աշխատանքները գտնվում են նախապատրաստական փուլում և տեղափոխվել են 2018թհաջորդ
կիսամյակ:
Անցկացվել են՝ կլոր սեղան, սեմինար։

3

4

Կազմակերպվել են ժամանակակից մեթոդներին վերաբերվող քննարկումներ, սեմինարներ

Կատարվել են համապատասխան աշխատանքներ: Ուսանող-դասախոս-հանրություն շղթայի
համապատկերում:
Նկարահանվել են մի շարք լրատվական նյութեր դիզայնի և ԴԿԱ-ի, կերպարվեստի, արվեստի
պատության և կառավարման ոլորտներում:
Կազմակերպվել են բազմաթիվ ցուցահանդեսներ, որոնք լուսաբանվել էին զլմ-ներում :

ԽՆԴԻՐ 4.4. Մշակել միջոցառումների համակարգ, որը կնպաստի ուսումնառողների (բակալավր և մագիստրատուրա) շրջանում ուսանողակա
կազմակերպությունների դերի բարձրացմանը և ուսանողական ինքնավարության ընդլայնմանը՝ նպաստելով ուսանողակենտրոն համակարգի զարգացման ը
N

Քայլեր

Կատարման ժամանակահատված 2017թ.

1

Ապահովել
ամբիոնի
համագործակցությունը ֆակուլտետի այլ
ամբիոնների հետ մշակութային ծրագրերի
իրականացման մեջ:

Կազմակերպվել են միջամբիոնային քննարկումներ (ուսանողական ցուցահանդեսները վերլուծել ե
տեսական ամբիոնի ուսանողները):
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Արվեստի պատմության դասընթացների
շրջանակներում ուսանողների նկարված
աշխատանքներից
կազմակերպել
ցուցահանդեսներ, բանավեճ-քննարկումներ
արվեստի խնդիրների և ներկայացված
գործերի շուրջ
ու նպաստել նրանց
ստեղծագործական և միջանձնային շփման
հմտությունների ձևավորմանը:
Ամբիոնում և ֆակուլտետում ակտիվ
մշակութային կյանք, որում ընդգրկված են
ինչպես
դասախոսներ,
այնպես
էլ
ուսանողներ

2

3

աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ։

Մշտապես անցկացվում են տարաբնույթ համերգներ, ցուցահանդեսներ: Կազմակերպվում ե
քննարկումներ և կատարվում վերլուծություններ, որոնց հիման վրա նախատեսվում են հաջոր
միջոցառումները:
Դիզայնի և ԴԿԱ-իամբիոնի յուրաքանչյուր առարկայի վերաբերյալ կատարվում են հաշվետո
ցուցահանդես: Ամենամսյա ցուցադրություն են կազմակերպում կերպարվեստի ամբիոնի դասախոներ
իրենց աշակերտների հետ։
Երաժշտության մանկավարժության ամբիոնում պարբերաբար կատարվում են ոչ միայն հաշվետո
համերգներ, այլև համերգներ՝ դասախոսների մասնակցությամբ:

ԽՆԴԻՐ 4.5.Բարձրացնել ՀՊՄՀ-ում ուսումնառությունից և ուսանողական օժանդակ ծառայություններից ուսանողների գոհունակության մակարդակը:
N

Քայլեր

1(3)

2(4)

Նպաստել
ամբիոնի,
ֆակուլտետի,
ինստիտուտի ուսանողների ստեղծագործական
և
միջանձնային
շփման
հմտությունների
ձևավորմանը.
կազմակերպել սեմինարներ, բանավեճեր,
փնտրել շփման այլ ձևաչափեր:
Խրախուսել
ուսանողական
կազմակերպություններում
ակտիվ
և
որակյալ
գործունեություն
ծավալող
լավագույն ուսանողների:

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 5.

Կատարման ժամանակահատված 2017թ.
Կատարվել են համապատասխան աշխատանքներ:
Ցուցադրություններին և համերգներին հրավիրվում են հարակից ֆակուլտետեների ուսանողներ, այդ
միջոցառումները և հատկապես մտքերի փոխանակումը նպաստում է միջանձնային շփմանը։

նաև 1 ուսանող՝ միջբուհական լավագույն ուսանող մրցույթին: Ֆակուլտետի մի քանի լավագույն
ուսանողներ մասնակցել են ամառային դպրոց միջազգային ծրագրին:
Ուսանողները դասախոսների խրախուսմամբ կազմակերպում են իրենց պրակտիկայի արդյունքների
հիման վրա աշակերտական ցուցահանդեսներ, որոնք կրում են շարունակական բնույթ

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

ՆՊԱՏԱԿ 5. Բարելավել համալսարանի կառավարման համակարգը և նպաստել դրա արդյունավետության և թափանցիկության բարձրացմանը: Ապահովե
համալսարանի ֆինանսական կայուն և բազմազանեցված հոսքերը և բարձրացնել դրանց կառավարման արդյունավետությունը: Դառնալ նախաձեռնող
համալսարանի ֆինանսավորման այլընտրանքային աղբյուրների որոնման և դրանց բազմազանեցման հարցերում: Ձևավորել ժամանակակից
պահանջները բավարարող համալսարանական ենթակառուցվածքներ:
ԽՆԴԻՐ 5.2.Որակի կառավարման համակարգի զարգացում և դրա արդյունավետության բարձրացում համաշխարհային չափանիշների /TQM/ հիման վրա:
N

1(3)

2(4)

Քայլեր

Կատարման ժամանակահատված 2017թ.

Ապահովել
ընթացիկ
և
հանրագումարային
ստուգողական
աշխատանքների
անցկացման
թափանցիկությունը;

Կատարվել են համապատասխան աշխատանքներ:
Ընթացիկ և հանրագումարային ստուգողական աշխատանքների անցկացման թափանցիկությունը
ապահովելու նպատակով պարբերաբար ամբինի վարիչը կազմակերպում է ստուգայցեր, որոնք
շրունակական են:

Ստուգումներն անցկացնել
հանձնաժողովների մասնակցությամբ;

Տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ:
Դասալսումները, ամփոփիչ ստուգումները կատարվում են ընթերականների մասնակցությամբ:

ԽՆԴԻՐ 5.3. Զարգացնել և արդիականացնել համալսարանի կրթական և հետազոտական ծրագրերի կարիքներին համապատասխան անհրաժեշտ
լսարանային ուսումնական և գիտահետազոտական լաբորատոր բազան:
N

Քայլեր

Կատարման ժամանակահատված 2017թ.
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1

Վերազինել և արդիականացնել լսարանային և լաբորատոր բազան արվեստի
պատմության,
մշակութաբանության,
երաժշտության
և
արթ-մենեջմենթի
կրթական ծրագրերի և ուսանողական
համակազմի
նոր
կարիքներին
համապատասխան:

Նախորդ տարիներին ֆակուլտետի լսարանները համալվել են հեռուստացույցներով և
համակարգիչներով, որոնք գործածվում են խնամքով։

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 6:

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՆՊԱՏԱԿ: Աջակցել հասարակության մտավոր, կրթական, տնտեսական, գիտական և մշակութային առաջընթացին՝ նպաստելով Համալսարանի ու նրա
գործունեության ճանաչմանն ու արտաքին օժանդակությանը:
ԽՆԴԻՐ 6.1. Ապահովել հասարակության հետ կապերի հետագա զարգացումը և հանրային ծրագրերում համալսարանի առավելագույնս ներգրավումը։
N

1

2

Քայլեր
Համալսարանի
կայք
էջում
արվեստաբանության,
մշակութաբանության, երաժշտության և
արթ –մենեջմենթի վերաբերյալ օպերատիվ
լրատվության և սեփական գովազդային
նյութերի հրապարակում։
Ապահովել հասարակության հետ
կապերի հետագա զարգացում:
Ամբիոնի դասախոսների
անհատական, խմբային, ինչպես նաև
ուսանողների հետ համատեղ
ցուցահանդեսների կազմակերպում:

Կատարման ժամանակահատված 2017թ.
Համալսարանի կայք էջում տեղադրվել են մասնագիտությունները լուսաբանող տեսաերիզներ։

Կազմակերպվել են բազմատիվ ցուցահանդեսներ թե ֆակուլտետի ներսում թե համալսարանից դուրս
գտնվող ցուցասրահներում։

ԽՆԴԻՐ 6.2. Բազմազանեցնել գործընկերային կապերը համալսարանի պատվիրատու կազմակերպությունների և հանրապետական հանրային կառույցներ
հետ:
N

Քայլեր

1

Կազմակերպել
հանդիպումներ
մասնագիտական հաջողություններ արձանագրած
Արվեստի
պատմության,
տեսության
և
մշակութաբանության
ամբիոնի շրջանավարտների և ուսանողների միջև:

Կատարման ժամանակահատված 2017p.
տեղափոխվել է 2018թ.

ԽՆԴԻՐ 6.3. Զարգացնել համալսարանի հիմնական սոցիալական ծրագրերը, ապահովել սոցիալական ծառայությունների պահպանումն ու պայմաններ
բարելավումը:
N

1

2

3

4

Քայլեր

Կատարման ժամանակահատված 2017թ.

Նպաստել ամբիոնի աշխատակիցների և
ուսանողությանը
համալսարանում
մշակութային և մարզական ծրագրերի
համակողմանի զարգացմանը:
Խթանել ուսանողների և աշխատողների
ակտիվ մասնակցությունը համալսարանի
մշակութային և մարզական կյանքին:

Խրախուսվել են լավագույն նախագծերի հեղինակները և աշխատանքները շարունակվում են՝
ներգրավելով ուսանողական խորհրդին:

Ապահովել
ամբիոնի
համագործակցությունը ֆակուլտետի այլ
ամբիոնների հետ մշակութային ծրագրերի
իրականացման մեջ:
Ամբիոնում և ֆակուլտետում ակտիվ
մշակութային կյանք, որում ընդգրկված են
ինչպես դասախոսներ, այնպես էլ
ուսանողներ:

Ֆակուլտետի ամբիոնները համագործակցում են գրեթե բոլոր միջոցառումների ժամանակ և այդ
գործըթացը կրում է շարունակական բնույթ։

Ուսանողները ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերել համահամլսարանական միջոցառումներին։
Նախաձեռնողներն ու իրականացոներն էին ուսխորհրդի անդամները։
Մասնակցել են նաև մարզական միջոցառումներին։

կազմակերպվել են համատեղ ցուցահանդեսներ և համերգներ։ Այս գոծընթացը կրում է շարունակական
բնույթ։

20

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 7:

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ

ՆՊԱՏԱԿ 7.Ապահովել համալսարանի արտաքին կապերի համակողմանի զարգացումը, խթանել ՀՊՄՀ գործունեության միջազգայնացումը:
ԽՆԴԻՐ 7.1.Ընդլայնել և բազմազանեցնել համալսարանի միջազգային կապերը, խթանել միջազգայնացման շարունակական գործընթացները եվրոպական
համալսարանների և բարձրագույն կրթության միջազգային կառույցների հետ ինստիտուցիոնալ և ծրագրային մակարդակներում:
N

1

2

3

4

Քայլեր

Կատարման ժամանակահատված 2017թ.

Ակտիվացնել ամբիոնի ուսանողների և
գիտամանկավարժական
կազմի
մասնակցությունը
միջազգային
փոխանակման ծրագրերին, բարձ-րացնել
ներգնա և արտագնա շարժունության
ծրագրերում նրանց մասնակցությունը:

ԲՈՒՀ-ի կողմից կազմակերպված ամառային դպրոցներում մասնակցում են ֆակուլտետի բազմաթիվ
ուսանողներ։ Կազմակերպվել են միջազգային նկարչական սիմպոզիումներ, որոնց մասնակցել են և
ուսանողները և դասախոսները։
Ֆակուլտետում Կազմակերպվել է «Կլոր սեղան» ՌԴ «Մանկավարժ-ուսուցիչների միություն»
հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Կազմակերպվել է
միջազգային սեմինար «Ձևավորելով հարևանությունը. Բանավիճի՛ր և բանակցի՛ր հանուն
ժողովրդավարության, մասնակցության և բազմակարծության» խորագրով (մասնակցել են և
ուսանողները, և պդկ)։

Տեղեկացնել ամբիոնի ուսանողությանը
ամառային
միջազգային
դպրոցի
դասընթացներին
մասնակցելու
պայմաններին:
Խրախուսել
մրցակցությունը
ուսանողության մեջ և ակտիվացնել,
զարգացնել
և
ընդլայնել
նրանց
մասնակցությունը միջազգային ամառային
դպրոցի դասընթացներին:

պայմանները ներկայացվում են միջազգային համագործակցության բաժնի ներկայացուցիչների հետ
համատեղ։ Կրում է շարունակական բնույթ։

Հանձնարարել
գիտադասախոսական
բազմազանեցնել միջազգային
դպրոցի
կրթամշակութային
բովանդակությունը:

Հանձնարարված է համապատասխան հանձնաժողովին կազմակերպել և վերահսկել
աշխատանքները:
2017թ. ընթացքում կազմակերպվել են խորհրդատվություններ, գիտադասախոսական կազմի կողմից,
որի օգնությամբ ավելի բազմազան է դարձվել միջազգային ամառային դպրոցի կրթամշակութային
ծրագրերի բովանդակությունը:

ամբիոնի
կազմին
ամառային
ծրագրերի

Մի շարք ուսանողներ մասնակցել են Օտար լեզուների ամբիոնի կողմից կամակերպված Speaking club
դասընթացին, որը նպաստել է օտար լեզվի իմացության բարելավմանը, ինչի արդյունքում նրանցից
մի քանիը մասնակցել են Ամառային դպրոց ծրագրին: կրում է շարունակական բնույթ։

տեղափոխվել է 2018թ.

5

Միջազգային պլեներների
մասնակցության խթանում,
արտերկրյա գործընկերների հետ
համատեղ ցուցահանդեսների
կազմակերպում:

տեղափոխվել է 2018թ.

6

Դիզայնի և ԴԿԱ-ի ոլորտում Եվրասիական
տարածքի
և
միջազգային
համապատասխան
ֆիլիալների
հետ
համագործակցության զարգացում:

ԽՆԴԻՐ 7.2. Ընդլայնել համալսարանի միջազգային գիտական համագործակցությունը, ձգտել համալսարանի ներգրավվմանը եվրոպական
հետազոտական տարածքին:
N

1

2

Քայլեր
Որոնել
կապեր
ամբիոնի
և
արտասահմանյան
առաջատար
համալսարանների
և
գիտական
կենտրոնների
համապատասխան
բաժինների կամ առանձին արվեստաբանգիտնականների
հետ,
համատեղ
նախագծերի նախաձեռնման նպատակով:
Ներգրավվել
համալսարանի
մասնագետների կազմի մեջ և մասնակցել
‹‹Էրազմուսս
պլյուս››,
‹‹Հորիզոն››
միջազգային
ծրագրերի մշակմանն ու
իրագործմանը:
Կազմակերպել
տեղեկատվական սեմինարներ և վերապատրաստումներ:

Կատարման ժամանակահատված 2017թ.
Ստեղծվել են համագործակցության արդյունավետ նախապայմաններ: Աշխատանքները
հայեցակարգային փուլում են:
Աշխատանքներ են տարվում միջբուհական ցուցահանդեսների կազմակերպման, գիտաժողովների,
սեմինարների անցկացման նպատակով Մոսկվայի ՊՄՀ-ի հետ համատեղ: Նախատեսվում են
առցանց սեմինարներ Բելարուսի Վիտեբսկ քաղաքի մանկավարժական համալսարանի հետ։

Ֆակուլտետի դասախոսները մասնակցել են ‹‹Էրազմուսս պլյուս›› միջազգային ծրագրի
շրջանակներում իրագործված դասախոսություններին Լիտվայում (1 դասախոս)։
Ֆակուլտետում կազմակերպվել է միջազգային սեմինար «ՍԻՎԻՍ» գերմանական հասարակական
կազմակերպության կողմից։

21

3

4

Խրախուսել
ամբիոնի
գիտադասախոսական
կազմին
արտասահմանյան
բարձր
վարկանիշ
ունեցող
գիտական
հանդեսներում
հոդվածներ հրատարակելու և միջազգային
ներկայացուցչական
գիտաժողովներին
մասնակցելու համար:
Մասնագիտական ոլորտային
հիմնախնդիրներին նվիրված
գիտաժողովների կազմակերպում,
մասնակցություն:
Արդի մարտահրավերներին
ընդառաջ, մասնագիտական
հիմնախնդիրների լուծումներին
ուղղված քննարկումներ,
արդյունքների ներդրում:

Կատարվում են տարեկան հաշվետվություններ:
Ֆակուլտետի դասախոսները РИНЦ բարձր վարկանիշ ունեցող հանդեսներում տպագրել են 10
հոդված։
Միջազգային ներկայացուցչական գիտաժողովներին մասնակցել են 15 զեկույցով։

Հանձնարարված է ամբիոնների վարիչներին ներգրավվել դասախոսներին գիտաժողովների
կազմակերպման գործընթացներին:
Հանձնարարականներ են տրվել տեսական բաժնի ուսանողներին իրենց բնակավայրերի
պատմությունն ու արդիական խնդիրները լուսաբանելու նպատակով։ Արդյունքները նախատեսվում
է տպագրել ժողովածուի տեսքով։

ԽՆԴԻՐ 7.3.Նպաաստել օտարերկրյա ուսանողների համակազմի աճին ՀՊՄՀ-ում:
N

1

2

3

4

5

Քայլեր

Կատարման ժամանակահատված 2017թ.

Նպաստել
ամբիոնի
ուսանողական
հանրությանը և օտարերկրյա ուսանողների
լիարժեք ինտեգրմանը.

Ֆակուլտետի ուսանողների միջավայրում աշխատանքներ են տարվում օտարերկրյա ուսանողների
հետ լիարժեք շփման ուղղությամբ։ Առաջ են քաշվում հանդուրժողականության, հարգանքի
հիմնահարցերը։ Աշխատանքները կատարվում են ամբիոնների վարիչների և ողջ դասախոսական
անձնակազմի ուժերով։
Աշխատանքներ են տարվում օտարերկրյա ուսանողների համակազմի աճման հարցի շուրջ։

Օտարերկրյա
ուսանողներին
հրավիրել
սեմինարների,
պատկերահանդեսների,
հետաքրքիր
լեկցիոն
դասընթացների,
բացահայտել և հաշվի առնել նրանց
հետաքրքրվածությունը
արվեստի
խնդիրներով և օգնել ճիշտ կողմնորոշվել
մասնագիտության ընտրման հարցում
Հանձնարարել ամբիոնի ուսանողությանը
կապեր հաստատել հայաշատ երկրներից
սփյուռքահայ երիտասարդության հետ:

Աշխատանքներին ներգրավվել են ուսխորհրդի անդամները, կուրսերի ավագներին տրվել են
համապատասխան հանձնարարականներ:

Սփյուռքահայ
երիտասարդությանը
հրավիրել Հայաստան մասնակից լինելու
բազմաթիվ մշակութային միջոցառումների,
այդ
թվում
նաև
ամբիոնի
ուժերով
կազմակերպված:

Ամբիոնների միջազգային համագործակցության պատասխանատուներին տրվել են
համապատասխան հանձնարարականներ:

Գովազդել
նկարչի,
արվեստաբանի,
երաժիշտի
և
արթ-մենեջերի
մասնագիտությունը՝ խթանելով դիմորդների
ներհոսքը:
Այդ
նպատակի
համար
օգտագործել նաև ամառային դպրոցը:

Կատարվում են համապատսախան աշխատանքներ: Կազմակերպվել են մի շարք միջոցառումներ:
Ամառային դպրոցում գովազդային գործունեությունից բացի օգտագործվում են և ուսանողական և
դասախոսական անձնակազմի անհատական կապերը։ Գործընթացը կրում է շարունակական
բնույթ։
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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հ. 4
2018թ. հոկտեմբերի 31-ին տեղի ունեցավ գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի խորհրդի
նիստը

ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ՝

1. 2017-2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի պարտքերի մարման ամփոփում
(առկա և հեռակա)
2. 2018-2019 ուստարվա հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունների
արդյունքների ամփոփում
3. ընթացիկ հարցեր
Նիստին ներկա էին խորհրդի 19 անդամներից 18-ը:
1. ԼՍԵՑԻՆ - 2017-2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի պարտքերի մարման ամփոփման
(առկա և հեռակա) հարցը։
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ – Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի գիտության և միջազգային
համագործակցության գծով դեկանի տեղակալ Ա. Բաղդասարյանը ներկայացրեց 2017-2018
ուստարվա 2-րդ կիսամյակի պարտքերի մարման արդյունքները։

առկա բակալավր

ÐÐ Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝ Îáõñë

Î»ñå³ñí»ëï,
1

àõë³ÝáÕÝ»ñÇ
ÃÇíÁ

àñÇó
¸ñ³Ï³Ý ՊայմաùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
ÝÇßáí
նական
Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý Ñ³ÝÓÝ»É »Ý

Հեռացված

I

39

39

35

4

-

II

59

59

53

6

-

III

39

39

38

-

1

I

7

7

7

-

-

II

12

12

9

3

-

III

7

7

7

-

-

կերպ.և գծագր.

2

Աñí»ëïÇ
ï»ëáõÃÛáõÝ,
å³ïÙáõÃÛáõÝ ¨
կառավարում,
կերպ. պատմ. և
տեսություն

23

3

Øß³ÏáõÃ³µ³ÝáõÃÛáõÝ

Դեկորատիվկիրառական
արվեստ,
կիրառական
արվեստ

Հագուստի
մոդելավորում

4

5

ºñ³Åßï³Ï³Ý
ÏñÃáõÃÛáõÝ

I

14

14

14

-

-

II

20

20

19

1

-

III

19

19

19

-

-

I

20

20

19

1

-

II

23

23

23

-

-

III

24

24

24

-

-

I

15

15

13

1

1

II

29

29

29

-

-

III

18

18

18

-

-

I

25

25

24

1

-

II

27

27

18

8

1

III

27

27

27

-

-

424

424

415

25

3

Ընդամենը

մագիստրատուրա

ÐÐ

Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝ

1

Î»ñå³ñí»ëï

2

Աñí»ëïÇ
å³ïÙáõÃÛáõÝ
կառավարում

3

Øß³ÏáõÃ³µ³ÝáõÃÛáõÝ

ï»ëáõÃÛáõÝ,
¨

àõë³ÝáÕÝ»ñ
àñÇó
¸ñ³Ï³Ý
Ç
Îáõñë
ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
ÝÇßáí
Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý Ñ³ÝÓÝ»É »Ý
ÃÇíÁ
I

15

15

15

I

6

6

6

I

3

3

3

24

Դեկորատիվ
արվեստ
4
5

կիրառական

ºñ³Åßï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ

I

4

4

4

I

8

8

8

36

36

36

Ընդամենը

հեռակա բակալավր

ÐÐ

1

Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝ

Կերպարվեստ /
Î»ñå³ñí»ëï ¨
·Í³·ñáõÃÛáõÝ

Արվեստի տես.,
2

3

4

պատմ. և կառ. /
Î»ñå³ñí»ëïÇ
å³ïÙáõÃÛáõÝ ¨
ï»ëáõÃÛáõÝ

Øß³ÏáõÃ³µ³ÝáõÃÛáõÝ

ºñ³Åßï³Ï³Ý
ÏñÃáõÃÛáõÝ

Îáõñë

àõë³ÝáÕÝ»ñÇ
ÃÇíÁ

Պայմանա
àñÇó
¸ñ³Ï³Ý
Հեռաց- կան են
ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
ÝÇßáí
ված տեղափո
Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý Ñ³ÝÓÝ»É »Ý
խվել

I

11

11

9

-

2

II

13

13

11

1

2

III

33

33

25

-

11

IV

23

23

22

1

-

I

4

4

4

1

-

II

5

5

3

-

2

III

3

3

3

-

-

IV

9

9

8

1

-

I

4

4

4

-

-

II

3

3

3

-

-

III

3

3

3

-

-

IV

18

18

18

-

-

I

18

18

14

3

1

II

33

33

22

4

7

III

19

18

12

2

6

25

IV

5

Ընդամենը

39

39

37

2

-

238

237

198

15

31

ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Արդյունքները համարել բավարար:
2.ԼՍԵՑԻՆ - 2018-2019 ուստարվա հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունների արդյունքների
ամփոփման հարցը։
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ – Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի գիտության գծով դեկանի տեղակալ
Ա. Բաղդասարյանը ներկայացրեց 2018-2019 ուստարվա հեռակա ուսուցման ընդունելության
արդյունքները.
Կերպարվեստ՝ 15, երաժշտության կրթություն՝ 14, մշակութաբանություն՝ 4, արվեստի տեսություն,
պատմություն և կառավարում՝ 3։
Որոշեցին – Արդյունքները համարել բավարար:
3.Ընթացիկ հարցեր
Լսեցին – Կերպարվեստի ամբիոնի դասախոս Լիլիթ Անատոլիի Գրիգորյանի դոցենտի գիտական
կոչման ներկայացնելու հարցը:
Արտահայտվեցին – ֆակուլտետի գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի
տեղակալ Ա. Բաղդասարյանը ներկայացրեց մրցութային-ատեստավորման հանձնաժողովի
նիստի որոշումը և կերպարվեստի ամբիոնի հ.2 նիստի որոշումը։ Ելույթից հետո թեկնածուին
հղվեցին հարցեր՝ արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոնի վարիչի
պ/կ, դոցենտ Ս. Մելիքյանը հարցրեց անցկացվե՞լ է արդյոք փորձաքննություն դպրոցում
ներկայացվող ուսումնական ձեռնարկի շրջանակներում, Լ.Գրիգորյանը պատասխանեց ոչ։
Կերպարվեստի

ամբիոնի

վարիչի

տեղակալ

Մ.Մելքոնյանը

հարցրեց

միջազգային

ցուցահանդեսներում մասնակցություն ունեցել է թե ոչ։ Հարցի պատասխանը բացասական էր։
Հարցադրումներից հետո նիստի նախագահ արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.
Հակոբյանը նշեց, որ Լ.Գրիգորյանի կողմից ներկայացված են բոկ-ի կողմից պահանջված
փաստաթղթերը։ Արտահայտվեց կերպարվեստի ամբիոնի պրոֆեսոր Լ.Ներսիսյանը, նա նշեց, որ
26

հարկավոր է ուշադրություն դարձնել այն փաստի վրա, որ Լ.Գրիգորյանթ ունի 14 տարվա
դասախոսի աշխատանքային ստաժ
Առաջարկվեց - անցկացնել բաց կամ փակ (գաղտնի) քվեարկություն։ Խորհրդի անդամները
նախընտրեցին փակ-գազղտնի քվեարկություն: Փակ քվեարկության կողմ՝ 16, դեմ՝1, ձեռնպահ՝0։
Ընտրվեց

հաշվիչ

հանձնաժողով՝

նախագահ՝

արվեստի

պատմության,

տեսության

և

մշակութաբանության ամբիոնի վարիչի պ/կ Ս.Մելիքյան
անդամներ՝ ֆակուլտետի արհեստակցական միության նախագահ Ա.Մխիթարյան, ուսանողուհի
Զ.Խաչատրյան։
Փակ (գաղտնի) քվեարկության արդյունքում՝
Կողմ-4
Դեմ- 13
Անվավեր-0
Որոշեցին

– Քվեարկության արդյունքում կերպարվեստի ամբիոնի դասախոս Լիլիթ Անատոլիի

Գրիգորյանը չի ներկայացվում դոցենտի գիտական կոչմանը։

ՆԻՍՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝

Ա. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հ. 5
27

2018թ. նոյեմբերի 30-ին տեղի ունեցավ գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի խորհրդի նիստը

ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ՝
1. Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի 2018թ. հաշվետվության հարցը
2. Հաստատել մասնագիտական կրթական ծրագրերի շրջանակներում աշխատող խմբերի կազմը
նիստին մասնակցել են խորհրդի 20 անդամից 16-ը
1.ԼՍԵՑԻՆ - Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի 2018թ. գործողությունների տարեկան
հաշվետվության հարցը:
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ – Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի դեկան՝ արվեստագիտության
դոկտոր, պրոֆեսոր Արա Հակոբյանը, ուսումնական գծով դեկանի տեղակալ Լ.Այվազյանը,
գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ Ա.Բաղդասարյանը,
կերպարվեստի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Կ.Աղամյանը, երաժշտության մանկավարժության
ամբիոնի վարիչի պ/կ, պրոֆոսորի պ/կ Ս. Էլբակյանը, արվեստի պատմության տեսության և
մշակութաբանության ամբիոնի վարիչի պ/կ դոցենտ Ս.Մելիքյանը նշեցին, որ 2018թ. ֆակուլտետի
յուրաքանչյուր ամբիոն կատարել է հաշվետվություն, որոնք և հիմք են հանդիսացել ֆակուլտետի
հաշվետվության համար։

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
I. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Ֆակուլտետի գործունեությունը հաշվետու ժամանակահատվածում իր ռազմավարական պլանին
համապատասխան:
Ֆակուլտետի ծավալած գործունեությունը հաշվետու ժամանակահատվածում կատարվում է հստակ
ռազմավարական ծրագրին համապատասխանեցված։ Կազմվել է հաշվետվություն։
Ներքին և արտաքին շահակիցների կարիքները և պահանջները վերհանելու նպատակով կատարվել են
բանավոր հարցումներ։ Այդ շրջանակներում կազմակերպվել են բազմաթիվ բաց դասախոսություններ,
ցուցահանդեսներ և վարպետաց դասեր, որոնք առավել կնպաստեն մասնագիտական ճկունությանն ու
զարգացմանը։ Այս ամենից բացի ի նպաստ ներքին շահակիցների պարբերաբար կազմակերպվում են
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դասալսումներ, որոնք նպաստում են հնարավոր

խնդիրների վերհանմանը և դրանց արագ

կարգավորմանը։
Ֆակուլտետը հաշվետու տարում իրականացրել է աշխատանքներ իր առաքելության ու նպատակների
իրականացման գնահատման և բարելավման ուղղությամբ:
Հաշվետու տարում համաձայն ռազմավարական ծրագրի ֆակուլտետում ծավալվել են բազմակողմանի
աշխատանքներ, որոնք իրականացվել են ուսանողների ներգրավվմամբ։ Արդյունքների դիտարկումն ու
վերլուծությունը բերում է այն եզրահանգման, որ ուսանողակենտրոն գործունեությունը դրական մեծ
արձագանք է առաջացնում ուսումնառողների մոտ։

II. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄՆ ՈՒ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ֆակուլտետի կառավարման համակարգն ապահովում է կանոնակարգված գործընթաց և ունի կրթական
ու այլ նպատակների իրականացման համար անհրաժեշտ մարդկային և նյութական ռեսուրսներ:
Ֆակուլտետը հաշվետու տարում դասախոսներին և ուսանողներին իրենց առնչվող որոշումների
կայացմանը մասնակցելու հնարավորություն է ընձեռել:
Ֆակուլտետի կազմակերպական կառուցվածքային արդյունավետությունը ընդանում է հստակ, ըստ
սահմանված կարգի, համապատասխան ընդունված որոշումների։
Ֆակուլտետը հաշվետու տարում իր նպատակներին համապատասխան մշակել և իրականացրել է
պլանավորում, մշտադիտարկել իր մեխանիզմներով:
Ֆակուլտետի ամբիոնների տարեկան աշխատանքային պլանները կազմված են համապատասխան
ֆակուլտետի

2016-2020թթ

ռազմավարական

պլանի։

Իրագործվում

են

լիարժեք,

նպաստելով

գործունեությանը։

III. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏի ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

Ֆակուլտետի մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը և դրանց մշտադիտարկման բարելավման
ուղղությամբ

տարված

աշխատանքները

որքանով

են

համապատասխանում

մասնագիտական

որակավորմանը՝ ըստ շնորհվող որակավորումների ակնկալվող ուսումնառության արդյունքների:
2017-2018 ուս. տարում կրթության բարելավման անհրաժեշտությունից ելնելով` վերանայվել է առկա
բակալավրի, առկա մագիստրատուրայի և հեռակա բակալավրի ուսումնական պլանները, կրթական
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ծրագրերիի մասնագրերը, առարկայական նկարագրերը` պահպանելով մասնագիտական որակավորումը:
Ակնկալվող արդյունքները համահունչ են Որակավորումների ազգային շրջանակին:
Հաշվետու

տարում

ֆակուլտետը

կատարել

է

մասնագիտությունների

կրթական

ծրագրերի

ուսումնառության ակնկալվող արդյունքներին համապատասխան դասավանդման և ուսումնառության
մեթոդների

ընտրություն,

մշակել

մոտեցումներ

և

քաղաքականություն,

որը

նպաստում

է

ուսանողակենտրոն ուսուցմանը:
2017-18 ուս տարում ֆակուլտետի երեք ամբիոններում ուսումնական գործընթացը կազմակերպվել է
ուսումնական պլաններին և առարկայական նկարագրերին համապատասխան, պահպանվել են
արդիական մեթոդները (ինտերակտիվ, հարց-պատասխան, զրույց, խաղային մեթոդներ, անհատական,
խմբային), հանձնարարվող նյութերը համապատասխանել են ուսումնասիրվող առարկային ներկայացվող
պահանջներին:
Ուսանողների գնահատման համակարգը ֆակուլտետում, գնահատման բաղադրիչները և ակադեմիական
ազնվությունը հաշվետու տարում:
Առաջնորդվում ենք վերամշակված կրթական ծրագրերի շրջանակներում ուսանողների գիտելիքների
ստուգման և գնահատման դրույթներին համապատասխան:
Կարգը սահմանում է գնահատման վերահսկման ձևերը, կառուցվածքը և վերահանձնումը՝ գիտելիքների
ստուգման և գնահատման ընթացիկ, միջանկյալ և ավարտական եզրափակիչ գնահատման ձևերով:
Համաձայն այս կարգի՝ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողի
արդյունարար գնահատականը ձևավորվում է մի շարք բաղադրիչ գնահատումներից:
Գնահատման չափանիշները և ձևերը հասանելի են թե՛ դասախոսներին, և թե՛ ուսանողներին.
առարկայական ծրագիր-նկարագրերի մշակման և ստեղծման, դրանցում առկա գնահատման համակարգի
ներդրման պատասխանատուն դասավանդող դասախոսն է կամ դասախոսական խումբը:
Գնահատականների թափանցիկությունն ապահովվելու նպատակով այն քննարկվում է ուսանողի
ներկայությամբ, գունանկար, կոմպոզիցիա, գծանկար և մի շարք այլ առանձնահատուկ առարկանների
ընթացիկ ստուգումները և քննությունները անց են կացվում մասնագիտական հանձնաժողովների կողմից
(ամբիոնի վարիչ, դասավանդող դասախոսներ և մասնագիտական խմբի ղեկավար): Օրինակ գունանկար,
կոմպոզիցիա, գծանկար առարկաների քննություններն անց են կացվում ֆակուլտետի ճեմասրահում`
ցուցադրությամբ:
Ֆակուլտետի աշխատանքները մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը նմանատիպ այլ ճանաչված
մասնագիտությունների

կրթական

ծրագրերին

համապատասխանեցնելու,

ուսանողների

և

դասավանդողների շարժունությանը, միջազգայնացմանը նպաստելու ուղղությամբ:
Մասնագիտության կրթական ծրագրի տարանջատումը տեսական, գործնական բաղադրիչների:
Ֆակուլտետի

ներսում կամ տեղական ու միջազգային այլ հաստատությունների տվյալ կամ այլ
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մասնագիտության կրթական ծրագրերին համահունչ աշխատանքներ: Ուսանողների և դասավանդող
անձնակազմի շարժունության հնարավորություններն ապահովող և պարզաբանող մոտեցումներ:
Վերլուծել և հիմնավորել մասնագիտության կրթական ծրագրերի բովանդակային հուսալիությունը,
ֆակուլտետի

և

այլ

հաստատութունների

համապատասխան

մասնագիտական

ծրագրերի

հետ

համադրելիությունը, ինչպես նաև այդ մոտեցումների արդյունավետությունը /կատարել համառոտ
մեջբերումներ համապատասխան հիմքերից/: Ինչքանո՞վ է այն նպաստում ուսումնառողների ու
դասավանդողների շարժունությանը:
Ֆակուլտետը 2017-18 ուս տարում կատարել է մի շարք ուսումնասիրություններ միջազգայնացման
շրջանակներում,

ծանոթացել

ենք

Սանկտ-Պետերբուրգի

Ի.

Ե.

գեղանկարչության, քանդակկագործության և ճարտարապետության

Րեպինի

անվան

պետական

ակադեմիական ինստիտուտի,

ռուսաստանի Ա. Գերցենի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի, Վարշավայի էկոլոգիայի
և կառավարման համալսարանի, Սանկտ-Պետերբուրգի պետական արդյունաբերական տեխնոլոգիաների
և դիզայնի համալսարանի, Տոմսկի պետական համալսարանի, Երևանի պետական համալսարանի, Հայռուսական սլավոնական համալսարանի, Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի և այլ
համալսարանների ուսումնական պլաններին, ծրագրերին և ըստ այդմ կատարել ենք մասամբ
համադրություն:
Էրազմուս+ կրեդիտային շարժունության ծրագրի շրջանակներում ֆակուլտետի արվեստի տեսություն,
պատմություն և կառավարում մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրի մեկ ուսանող 2017-2018
ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի ուսուամնառությունը կազմակերպվել է Վարշավայի Էկոլոգիայի և
կառավարման համալսարանում՝ 2018թ. փետրվարից մինչև 2018 թվականի հուլիս ամիսը: Նույն
շրջանակներում նույն համալսարանից մեկշաբաթյա դասընթացներով հարդես եկավ Յան Միխայելովսկին:
Ֆակուլտետում

հաշվետու

տարում

իրականացված

մասնագիտության

կրթական

ծրագրերի

մշտադիտարկման, արդյունավետության գնահատման, բարելավման աշխատանքները:
ՄԿԾ-ները մշակելիս կազմվել են աշխատանքային խմբեր՝ արտաքին և ներքին շահակիցների
ընդգրկմամբ, որտեղ և վերհանվել են ակնկալվող վերջնարդյունքները:

IV. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ

Ֆակուլտետում հաշվետու տարում իրականացված

ուսանողների հավաքագրման աշխատանքները,

մեխանիզմները:
Ֆակուլտետում ուսանողների թիվը`ըստ կրթական ծրագրերի և ուսուցման ձևերի:
Բակալավրի

առկա

31

576

հեռակա

325

առկա

77

հեռակա

-

Մագիստրոսի

Ուսումնառողների շարժը հաշվետու տարվա կտրվածքով
Հեռացումներ և վերականգնումներ

տոկոս

թիվ

1

Դուրս մնացած ուսանողների տոկոսը/ թիվը

6

54

2

Վերականգնված ուսանողների տոկոսը/ թիվը

10

92

Հաշետու

տարում

ֆակուլտետի

ուսանողների

ներգրավվածությունը

մասնագիտական

գիտահետազոտական աշխատանքներում:
Ֆակուլտետի գերակա գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավված ուսանողների թիվը։
Բակալավր

8

Մագիստրոս

10

Ընդհանուր

18

Ուսումնառողների մասնակցությամբ իրականացվող ծրագրերի ցանկը և դրանցում ներգրավված
ուսանողների թիվը

1

Գիտահետազոտական ծրագիր

ուսանողների թիվ

Երևան քաղաքի մշակութային առօրյան

10

Ուսումնառողների հեղինակությամբ և/կամ համահեղինակությամբ տպագրված աշխատանքների թիվը

1

Տպագրված աշխատանք

ուսանողների թիվ

Իմ ակունքները- հոդվածների ժողովածու

14

V. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ
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Ֆակուլտետում գործում են կրթական ծրագրերն իրականացնելու համար անհրաժեշտ որակավորումներ
ունեցող

պրոֆեսորադասախոսական

կազմի

ընտրության՝

ՀՊՄՀ

քաղաքականությանը

համապատասխան հստակ մոտեցումներ :
Ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական որակները համապատասխանում են
ՀՊՄՀ-ի քաղաքականությանը, պարբերաբար հրատարակվում են գիտական հոդվածներ, ձեռնարկներ,
գրքեր:
Հաշվետու տարում դասավանդողների մասնագիտական որակների և նրանց աշխատանքի գնահատման
աշխատանքները ֆակուլտետում:
Ֆակուլտետի դասավանդող մասնագետները ընթացիկ հաշվետվություններում ներկայացրել

են

տարեկան կատարված գիտական հրատարակումների մասին տեղեկություններ:
Ֆակուլտետի կողմից կատարվել են հարցումներ՝ դասախոսը և առարկան ուսանողի աչքերով: Վերլուծվել
են կատարված հարցումները, հարցաթերթիկները գտնվում են համապատասխան ամբիոններում:
Հաշվետու տարում դասավանդողների կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումները ֆակուլտետում :
Ֆակուլտետի ամբիոններում կազմակերպվել են միջոցառումներ՝ բաց դասախոսություններ (արվեստի
պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոն), վարպետաց դասեր, հանդիպումներ
(կերպարվեստի ամբիոն), հաշվետու համերգներ (երաժշտության մանկավարժության ամբիոն)։ Այս
միջոցառումներից բացի ՀՊՄՀ-ի կողմից կազմակերպվել է մասնագիտական վերապատրաստումներ, որին
մասնակցել են արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության, կերպարվեստի ամբիոնների
պրոֆեսորադասախոսական կազմի մեծամասնությունը: Այս գործընթացը նպաստել է կատարելագործման
դրական ընթացքին։

VI. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ

Ֆակուլտետը հաշվետու տարում իրականացրել է հետազոտական ոլորտում իր հետաքրքրությունները և
հավակնություններն արտահայտող ռազմավարություն:
Հետազոտական աշխատանքներ կատարվում են թե դասախոսների և թե ուսանողների կողմից։
Մասնագիտական բնագավառում խոչընդոտներ չեն հանդիպել։
Ֆակուլտետի գործունեությունը հետազոտական գործունեության միջազգայնացման ուղղությամբ:
ԱՊՀ երկրներում գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում հրապարակումների թիվ
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Վարկա

Ամսագիրը (երկիրը)
1

նիշը

Наука и просвещение /РФ/

2018թ․հրապարակումների թիվ
2

Актуальные и научные исследования
2 в современном мире /сб.научн.ст,

1

Украина/
Օտարերկրյա միջազգային գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում հրապարակումների ցանկը
Վարկա

Ամսագիրը (երկիրը)
Մետաքսի
թանգարանների

նիշը

2018թ․հրապարակումների թիվ

ճանապարհի
և

1 պատկերասրահների
միջազգային
դաշինքի
ֆորումի
նյութերի
ժողովածու (Չինաստան)

1

ՀՀ-ում գրախոսվող մասնագիտական ամսագրերում հրապարակումների ցանկը
Վարկա
նիշը

Ամսագիրը

2018թ․հրապարակումների թիվ

1

Հայագիտական հանդես

ԲՈՀ

3

2

Կանթեղ

ԲՈՀ

3

Հովհ.Այվազովկու
200-ամյակին
3 նվիրված գիտաժողովի նյութերի
ժողովածու
4

Լրաբեր

3

ԲՈՀ

1

Հայ
մանկավարժության
երախտավորները
ժամանակակից
5 մանկավարժական
համաբնագրում

մոտեցումների

2

Հաշվետու տարում հետազոտական գործունեության միջազգայնացման աշխատանքները մենկարկում են
դեկտեմբեր ամսին, նախատեսվում է կոնֆերանս։
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Ֆակուլտետի աշխատանքները

հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի

փոխկապակցման ուղղությամբ:
Հետազոտական գործունեությունն ու ուսումնական գործընթացը փոխկապակցված ընթացք է, և այդ
շրջանակներում կատարվել են հետազոտական աշխատանքներ, որոնք նպաստում են մագիստրոսական
թեզերի լիարժեք կատարմանը։

VII. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ֆակուլտետում մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ
ուսումնական միջավայրը:
Կերպարվեստի ամբիոնին է պատկանում 25 արվեստանոց, 5
արվեստանոց-արհեստանոց և 4
ուսումնական կաբինետ, երաժշտության մանկավարժության ամբիոնին կից գործում են 1 նոտաների
գրադարան, 30 ուսումնական-երաժշտական կաբինետ, Արվեստի պատմության, տեսության և
մշակութաբանությանը կից գործում է 1 ուսումնական կաբինետ: Այս բոլորը բավարար չափով նպաստում
են ուսումնական գործընթացի արդյունավետությանը:

VIII. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հաշվետու տարում ֆակուլտետի հաշվետվողականության գործընթացների թափանցիկությունը և
հասանելիությունը հասարակությանը, հասարակության հետ կապերի ձևավորմանը նպաստող
հետադարձ կապի մեխանիզմներ:
Հասարակական պատասխանատվության շրջանակներում կատարվում են այցեր հանրակրթական և
միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ, լուսաբանվում են մասնագիտությունների
կարևորությունը արդի հասարակության շրջանում։ Կազմակերպվում են շրջայցեր, խրախուսվում է
հետաքրքրվածությունը։ Բոլոր միջոցառումները լուսաբանվում են և բուհ-ի կայքում և ֆակուլտետի
համացանցային հարթակում։

IX. ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄԸ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ

Ֆակուլտետը ծավալում է բազմակողմանի գործունեություն հաստատելով արտաքին կապեր ԱՊՀ և այլ
երկրների բուհերի և անհատ արվեստագետ-գիտնականների հետ։ Ստեղծվում են համապատասխան
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կամուրջներ, գործունեությունը շարունակականի վերածելու նպատակով։ Աշխատանքները կատարվում
են ֆակուլտետի կողմից բանավոր համաձայնությամբ։
Ֆակուլտետի համագործակցությունը տեղական և միջազգային հաստատությունների և կառույցների հետ
հաշվետու տարում:
Համագործակցության շրջանակներում ֆակուլտետում հյուրընկալվել են ԱԼԳԱՐԻՇ Նախագծային
աշխատախումբը, այցելությունից հետո հաստատվել են կապեր կոնֆերանսներին մասնակցության
շրջանակներում։ Նույն նպատակով ընթանում է նամակագրություն որոշ ԱՊՀ մասնագիտական
ֆակուլտետեներ ունեցող բուհերի հետ։ Երկկողմանի մշակվում են օնլայն համագործակցության եզրեր։
գործընթացը կրում է շարունակական բնույթ։

X. ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

Ֆակուլտետի աշխատանքներն իր կառույցի որակի ապահովման ուղղությամբ:
Ֆակուլտետի որակի ապահովումը իրագործվում է «պլանավորում – իրականացում –գնահատում բարելավում» կամ «ներդրում-գործընթաց-արդյունք» շրջափուլերով:
Հավաքագրված տեղեկատվության ամփոփման, ինչպես նաև
հանձնաժողովի ու ամբիոնների որակի ապահովման
արդյունքում մշակվել է տարեկան ինքնավերլուծությունը:

ֆակուլտետի որակի ապահովման

հանձնախմբերի համատեղ քննարկումների

Բացի դրանից, որակի ներքին ապահովման համակարգի պարբերաբար վերանայման ժամանակ հիմք են
հանդիսանում տեղական և արտասահմանյան առաջատար բուհերի բենչմարքինգի արդյունքները:
Որակի ներքին ապահովման համակարգի պարբերաբար վերանայման մեխանիզմները և գործիքները
ամրագրված են որակի ներքին կառավարման համակարգի ուղեցույցում և ՀՊՄՀ կողմից մշակված այլ
փաստաթղթերում:
Որակի ներքին ապահովման համակարգը ենթակա է պարբերաբար վերանայման և բարելավման՝ հիմք
ընդունելով հետադարձ կապի միջոցով ձեռք բերված տեղեկատվությունը:
Որակի ներքին ապահովման համակարգը պարբերաբար վերանայվում է յուրաքանչյուր ուսումնական
տարևերջին՝

հարցաթերթիկների,

և

զրույցների

միջոցով,

քննարկվում

է

մեխանիզմների

արդյունավետությունը: Առավել արդյունավետ են անանուն հարցաթերթիկների կիրառումը, ինչը
հնարավորություն է տալիս անկաշկանդ արտահայտել կարծիքը:
Դասալսումների

կազմակերպում

ամբիոնների

վարիչի

կողմից,

հարցաթերթիկների

կիրառում

ամբիոնների գործունեության ընդհանուր որակի ամրագրման և հետագա բարելավման նպատակով:
Առարկայական նկարագրերի, տրոհումների արդյունավետ ստեղծման նպատակով սեմինարների
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անցկացում, կլոր սեղանների,

բաց դասերի

կազմակերպում, ժամանակակից տեխնոլոգիաների

ուսումնասիրության համապատկերում մաստեր կլասերի անցկացում: Փորձի փոխանակման և
առաջատար

գաղափարների

ներդրման

նպատակով

կազմակերպվել

են

դասախոսություններ՝

ծանոթացում որակի ապահովման II-րդ ֆորումի արդյունքների հետ, II-րդ միջազգային ամառային
դպրոցի` Modern trends in science: Scientometrics արդյունքների ներկայացում,բվերապատրաստումներ:
Անցկացվել է գիտա-ժողով՝ «Культура и образование».
Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի գործունեության թափանցիկությունը և հասանելիությունը
ապահովում

են

աշխատանքների,

ճիշտ

ընտրված

մագիստրոսական

գնահատման

չափորոշիչները

հետազոտությունների

և

ռեֆերատների,

ներկայացման

կուրսային

ընտրված

ձևերը,

ուսանողներին զերծ պահելով գրագողությունից, ուշադրությունը կենտրոնացնելով օգտագործված
գրականության հավաստիությանը:
Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի որակի ապահովման հանձնաժողովը առաջարկում է ստեղծել
մագիստրոսական թեզերի կենտրոնացված էլեկտրոնային համակարգ, որը ուսանողներին զերծ կպահի
գրագողությունից:
Գեղարվեստական

կրթության

ֆակուլտետի

գործունեության

թափանցիկությունը

ապահովող

մեխանիզմները և դրանց արդյունավետությունը մշտապես գտնվում են բոլոր հանձնա-ժողովների, ՀՊՄՀի, ֆակուլտետի, ամբիոնների ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում, սակայն ցանկալի կլինի
առավել բարձրացնել շահառուների տեղեկացվածության աստիճանը:
Ֆակուլտետի ներքին և արտաքին շահակիցների ներգրավումը որակի ապահովման գործընթացներին
հաշվետու տարում:
Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի աշխատանքի որակի ներքին ապահովման գործընթացներում
ներգրավված են ներքին և արտաքին շահակիցները, հանրակրթական, երաժշտական և

արվեստի

դպրոցներ, քոլեջներ, ուսումնարաններ, սակայն այդ բնագավառը կարիք ունի առավել ընդլայնման և
համագործակցության արդյունավետության բարձրացման, ինչն ավելի լայն հնարավորություններ կընձեռի
ապագայում ուսանողներին աշխատանքով ապահովելու գործում:
●
Որակի ներքին ապահովման գործընթացներում ներգրավված են ներքին (ուսանողներ,
դասախոսներ) և արտաքին շահակիցներ (շրջանավարտներ, դասախոսներ, գործատուներ և այլն):
●
Որակի աշխատանքային խումբը ձևավորվել է ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական
կազմից:
Ներքին շահակիցների համար գործում է հարցումների համակարգ: Հարցումների միջոցով ուսանողները
ներկայացնում են կրթական որակի ինչպես նաև դասախոսական կազմի օպտիմալ նկարագրություն, որը
կարող է լինել դրական և միևնույն ժամանակ ունենալ բացասական հետևանք:
Հանձնաժողովը ունի իր աշխատակարգը, որը սահմանում է ՈԱ հիմնական գործառույթները`
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ՈԱ չափորոշիչների, գործընթացների և ընթացակարգերի կիրարկման, նոր և վերանայված կրթական
ծրագրերի հաստատման վերաբերյալ երաշխավորությունների և առաջարկների տրամադրում:
Ինչպես նշվեց վերևում, ֆակուլտետում, ամբիոններում ՈԱ գործընթացներն արդյունավետ կերպով
իրականացնելու նպատակով ՀՊՄՀ բոլոր 10 ֆակուլտետներում 2013 թ.-ին ստեղծվել են ֆակուլտետների
Որակի ապահովման մշտական հանձնաժողովներ, որոնց հաշվետու են ամբիոնի ՈԱ հանձնախումբը, որի
հիմնական գործառույթներն են.
- ՈԱ հարցերի վերաբերյալ ֆակուլտետի խորհրդին երաշխավորությունների ներկայացում,
- ուսումնական ծրագրերի և դասընթացների համապատասխանեցում մասնագիտական 164 կրթական
չափորոշիչների պահանջներին,
- ուսանողական հարցումների արդյունքների քննարկում և բարելավող միջոցառումների առաջարկում և
այլն:

ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Հաստատել Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի 2018թ. հաշվետվությունը:
2.ԼՍԵՑԻՆ - մասնագիտական կրթական ծրագրերի շրջանակներում աշխատող խմբերի կազմի
հաստատման հարցը։
ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ

–ուսումնական

գծով

դեկանի

տեղակալ

Լ.Այվազյանը

ներկայացրեց

մասնագիտական ՄԿԾ-ների շրջանակներում աշխատող խմբերի կազմը.
Աշխատանքային խմբեր
Կերպարվեստ
N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Բակալավրիատ

Մագիստրատուրա

Սարգսյան Սևադա

Սարգսյան Սևադա

Մուկոյան Հայկուհի

Մուկոյան Հայկուհի

Այվազյան Լիանա

Ադամյան Կարեն

Հակոբյան Արա

Ներսիսյան Լեմսիկ

Ադամյան Անահիտ -ուսանող

Սարգսյան Օֆելյա -ուսանող

Պետրոսյան Հասմիկ -ուսանող

Խաչատրյան Զարուհի –ուսանող

Եղիազարյան Մարիամ -ուսանող

Վարդանյան Շողիկ -ուսանող
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8.

Գյուլումյան Արևիկ -158 հիմն. դպրոցի տնօրեն

Վարդանյան Արևիկ -ուսանող
Գյուլումյան Արևիկ -158 հիմն. դպրոցի

9.

տնօրեն

Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ
N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Բակալավրիատ

Մագիստրատուրա

Վանյան Մարինա

Եղիազարյան Անուշ

Ավետիսյան Մելքոն

Դավթյան Տիգրան

Մխիթարյան Նաիրա

Աղամյան Կարեն

Եղիազարյան Անուշ

Եղիազարյան Գայանե

Մարգարյան Աննա –ուսանող

Մինասյան Հայկուհի –ուսանող

Ավետիսյան Օլյա –ուսանող

Ստեփանյան Անահիտ –ուսանող

Սերոբյան Շահանե –ուսանող

Պարսամյան Մարի –ուսանող

Գասպարյան Գոհար –ուսանող

Հովհաննիսյան Անդրանիկ -N5
արհեստագործական ուսումնարանի
տնօրեն

8.

9.
10.

Մակագոն ՍՊԸ
Մկրտչյան Մանվել -Մակագոն ՍՊԸ-ի տնօրեն

Հագուստի մոդելավորում
N
1.
2.
3.
4.
5.

Բակալավրիատ
Վանյան Մարինա
Մարոնյան Հռիփսիմե
Եղիազարյան Անուշ
Խաչատրյան Կամո
Եղիազարյան Գայանե
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6.
7.
8.
9.

Ղուլիջանյան Արսինե –ուսանող
Մելոյան Ժենյա –ուսանող
Սուքիասյան Լիլի –ուսանող
Պողոսյան Արայիկ –Երևանի թեթև արդյունաբերության պետական քոլեջի տնօրեն

Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում
N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Բակալավրիատ

Մագիստրատուրա

Մելիքյան Սաթենիկ

Մելիքյան Սաթենիկ

Բաղդասարյան Արմինե

Բաղդասարյան Արմինե

Իսկոյան Լիլիթ

Մկրտչյան Մանե

Գամաղելյան Վարդիթեր

Մաթևոսյան Կարեն

Մարտիրոսյան Անահիտ –ուսանող

Թորիկյան Արփինե –ուսանող

Ասատրյան Մարիամ –ուսանող

Հովսեփյան Սիլվի –ուսանող

Գևորգյան Սուսաննա –ուսանող

Հովհաննիսյան Լիլիթ –ուսանող

Ծատուրյան Արման – Հայաստանի ազգային

Տեր-Ղևոնդյան Վահան – Մաշտոցի
անվ. հին ձեռագրերի գիտահետազո-

պատկերասրահի տնօրեն

տական ինստիտուտի տնօրեն

Մշակութաբանություն
N
1.
2.
3.
4.
5.

Բակալավրիատ

Մագիստրատուրա

Մելիքյան Սաթենիկ

Մելիքյան Սաթենիկ

Բաղդասարյան Արմինե

Բաղդասարյան Արմինե

Իսկոյան Լիլիթ

Մկրտչյան Մանե

Գամաղելյան Վարդիթեր

Աղաջանյան Սերգեյ

Եղնազարյան Հելլադա –ուսանող

Գիշյան Անուշիկ –ուսանող
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6.
7.

Չոբանյան Լյուդմիլա –ուսանող

Գևորգյան Շուշան –ուսանող

Ավետիսյան Գոհար –ուսանող

Թահմասյան Ալին –ուսանող

Հասրաթյան Սվետլանա –ուսանող

Աղասյան Արարատ –ՀՀ ԳԱԱ արվեստի

8.

ինստիտուտի տնօրեն
Սարգսյան Զավեն –Սերգեյ Փարաջանովի

9.

թանգարանի տնօրեն

Երաժշտական կրթություն
Բակալավրիատ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Մագիստրատուրա

Հարությունյան Աննա

Հարությունյան Աննա

Էլբակյան Սարգիս

Էլբակյան Սարգիս

Մելիքսեթյան Գոհար

Մելիքսեթյան Գոհար

Բաղդասարյան Մարգարիտա

Յուզբաշյան Յուրի

Մուրադյան Լիանա –ուսանող

Եփրեմյան Արուսիկ

Օհանյան Դեզի –ուսանող

Մխիթարյան Հայարփի –ուսանող

Հովհաննիսյան Լիանա –ուսանող

Գևորգյան Նարինե –ուսանող

Արիստակեսյան Ժասմինա –թիվ 48 Միսակ

Հակոբյան Իրա –Խ. Աբովյանի անվ. թիվ 2

Մանուշյանի անվ. հիմն. դպրոցի տնօրեն

հիմնական դպրոցի տնօրեն

3. ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Հաստատել մասնագիտական կրթական ծրագրերի շրջանակներում աշխատող
խմբերի կազմը։

ՆԻՍՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
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ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝

Ա. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հ. 6

2018թ. դեկտեմբերի 4-ին տեղի ունեցավ գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի խորհրդի նիստը

ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ՝
4. Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի հայցորդների ատեստավորման հարցը

նիստին ներկա էին խորհրդի 20 անդամից 16-ը
Լսեցին – Ասպիրանտների և հայցորդների ատեստավորման հարցը։
Արտահայտվեցին – Կերպարվեստի ամբիոնի վարիչ Կարեն Աղամյանը, երաժշտության
մանկավարժության ամբիոնի վարիչի պ/կ Սարգիս Էլբակյանը, արվեստի պատմության,
տեսության և մշակութաբանության ամբիոնի վարիչի պ/կ Սաթենիկ Մելիքյանը նշեցին, որ
ամբիոնների վերջին նիստերում կատարվել են համապատասխան ատեստավորումներ,
հայցորդների կատարած աշխատանքները համապատասխանում են ատեստավորման
պահանջներին։
Որոշեցին – Ատեստավորել՝ երաժշտության մանկավարժության ամբիոնի հայցորդներ Մերի
Բաղդասարյանին և Գայանե Հարությունյանին, կերպարվեստի ամբիոնի հայցորդներ
Հռիփսիմե Մարոնյանին, Լիլիթ Ներսիսյանին, Մարուսյա Մանասյանին, արվեստի
պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոնի հայցորդ Միհրդատ Մոմենի
Մոհամմադբաղերինին։

ՆԻՍՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝

Ա. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հ. 7
2018թ. դեկտեմբերի 26-ին տեղի ունեցավ գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի խորհրդի
նիստը
ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ՝

1.

2018-2019 ուստարվա 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքները
2.

Հեռակա ուսուցման 2018-2019 ուստարվա ուսումնական գործընթացի նախապատրաստում

3.

Ընթացիկ հարցեր

Նիստին ներկա էին խորհրդի 20 անդամից 16-ը
1.

Լսեցին

–

2018-2019

ուստարվա

1-ին կիսամյակի

քննաշրջանի

նախապատրաստական

աշխատանքների հարցը
Արտահայտվեցին – Ուսումնական գծով դեկանի տեղակալ Լ.Այվազյանը ներկայացրեց 2018-2019
ուստարվա 1-ին կիսամյակի քննությունների գրաֆիկը։
Որոշեցին – Աշխատանքը համարել կատարված։
2.

Լսեցին

–

Հեռակա

ուսուցման

2018-2019

ուստարվա

ուսումնական

գործընթացի

նախապատրաստման հարցը
Արտահայտվեցին – Ուսումնական գծով դեկանի տեղակալ Լ.Այվազյանը ներկայացրեց 2018-2019
հեռական ուսուցման նախապատրաստական գործընթացը։ Նշեց որ կազմված են բոլոր
դասացուցակները։
Որոշեցին – Աշխատանքը համարել կատարված։
3.Ընթացիկ հարցերը
Ֆակուլտետի դեկան Ա.Հակոբյանը ներկայացրեց հրաձգության հանրապետական մրցույթին
մասնակցած և 2-րդ տեղը զբաղեցրած ուսանողների անունները և հանձնեց մեդալներ և
պատվոգրեր։ Քննարկվեց նաև ստացված նկարչական նյութերի բաշխման հարցը կերպարվեստի
ամբիոնի մասնագիտությունների միջև։

ՆԻՍՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝

Ա. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ա. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
43

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հ. 8
2019թ. փետրվարի 1-ին տեղի ունեցավ գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի խորհրդի նիստը
ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ՝

1. 2018-2019 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի աշխատանքային պլանի հաստատում
2. 2018-2019 ուստարվա 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների հաշվետվություն
3.

2018-2019

ուստարվա

մանկավարժական

և

ուսումնական

պրակտիկաների

նախապատրաստում
4. Ընթացիկ հարցեր
նիստին ներկա էին 20 անդամից 16-ը

1. Լսեցին – 2018-2019 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի աշխատանքային պլանի հաստատման հարցը։
Արտահայտվեցին – ֆակուլտետի դեկան, արվեստագիտության դոկտոր Արա Հակոբյանը,

ներկայացրեց կիսամյակի աշխատանքային պլանը։
Որոշեցին – հաստատել 2018-2019 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի աշխատանքային պլանը։

2. Լսեցին – 2018-2019 ուստարվա 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների հաշվետվությունը։
Արտահայտվեցին – Ուսումնական գծով դեկանի տեղակալ Լ.Այվազյանը ներկայացրեց 2018-2019
ուստարվա առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների հաշվետվությունը
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Որոշեցին – համարել բավարար։
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Մագիստրատուրա

3.

Լսեցին

–

2018-2019

ուստարվա

մանկավարժական

և

ուսումնական

պրակտիկաների

նախապատրաստման հարցը։
Արտահայտվեցին – Ֆակուլտետի պրակտիկայի ղեկավարներ՝ Մ.Ավետիսյանը և Շ.Մաթևոսյանը։
Նրանք ներկայացրեցին հեռակա և առկա ուսուցման բաժինների պրակտիկաների բազաները և
բաշխված խմբերը։
Որոշեցին – Աշխատանքները համարել կատարված։

4. Ընթացիկ հարցեր
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ա) Լսեցին – Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի կերպարվեստ, դեկորատիվկիրառական արվեստ, հագուստի մոդելավորում առկա ուսուցման 2-րդ կուրսերի
մանկավարժական

և

ուսումնական

պրակտիկաները

պլեներային

պրակտիկայի

վերափոխելու հարցը։
Արտահայտվեցին – ելույթ ունեցան ֆակուլտետի դեկան արվեստագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր Արա Հակոբյանը, կերպարվեստի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Կարեն
Աղամյանը։ Նրանք հիմնավորեցին պլեներային պրակտիկայի անհրաժեշտությունը
նշված մասնագիտությունների համար։
Որոշեցին – կերպարվեստ, դեկորատիվ-կիրառական արվեստ, հագուստի մոդելավորում
առկա ուսուցման 2-րդ կուրսերի 2-րդ կիսամյակի մանկավարժական և ուսումնական
պրակտիկաները փոխարինել պլեներային պրակտիկայով։

բ) Լսեցին – 2019 թվականի ֆակուլտետի ռազմավարության հաստատման հարցը։
Արտահայտվեցին – գիտության և միջազգային համագործակցության գծով դեկանի տեղակալ
Ա. Բաղդասարյանը ներկայացրեց 2019 թվականի ֆակուլտետի ռազմավարական
ծրագիրը։
Որոշեցին – հաստատել 2019 թվականի ռազմավարական ծրագիրը։

գ) Լսեցին –Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետում պատկերասրահ ստեղծելու հարցը։
Արտահայտվեցին – ֆակուլտետի դեկան արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Արա
Հակոբյանը հիմնավորեց պատկերասրահ ստեղծելու անհրաժեշտությունը, որը հանդես
կգա որպես պահպանման օղակ դասավանդած և դասավանդող դասախոսների և
ուսանողների միջև։
Որոշեցին – հաստատել պատկերասրահի ստեղծումը։
դ) Լսեցին –ֆակուլտետի բակալավրիատի հեռակա ուսուցման հարցաշարերի հարցը։
Արտահայտվեցին – ֆակուլտետի ամբիոնների վարիչներ՝ Ս.Էլբակյանը, Ս.Մելիքյանը,
Կ.Աղամյանը

ներկայացրեցին

բակալավրիատի

ատեստավորման հարցաշարերը։
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հեռակա

ուսուցման

ամփոփիչ

Որոշեցին –հաստատել բակալավրիատի հեռակա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորման
հարցաշարերը։

ՆԻՍՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝

Ա. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ա. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հ. 9
2019թ. մարտի 25-ին տեղի ունեցավ գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի խորհրդի նիստը
ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ՝

1.

2018-2019 ուստարվա առկա ուսուցման մանկավարժական և ուսումնական պրակտիկաների
ամփոփում
2. ամբիոնների վարիչների հաշվետվությունը մագիստրոսական ատենախոսությունների
կատարման ընթացքի մասին
3. մագիստրատուրայի մանկավարժահետազոտական և մասնագիտական պրակտիկաների
նախապատրաստում
4. ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման մանկավարժական և ուսումնական պրակտիկաների
կատարման արդյունքների հաշվետվություն
5. բուհ-ի ինքնավերլուծության չափանիշների հաշվետվություն (արվեստի պատմության,
տեսության և մշակութաբանության, կերպարվեստի, երաժշտության մանկավարժության
ամբիոնների վարիչներ)
6. ընթացիկ հարցեր

Նիստին ներկա էին խորհրդի 20 անդամից 15-ը

1. Լսեցին - 2018-2019 ուստարվա առկա ուսուցման կուրսի մանկավարժական և ուսումնական
պրակտիկաների ամփոփուման հարցը
Արտահայտվեցին – ֆակուլտետի պրակտիկայի ղեկավարներ Մ. Ավետիսյանը և Շ. Մաթևոսյանը իրենց
ելույթներում նշեցին, որ ընդհանուր առմամբ պրակտիկան անցկացվել է պատշաչ մակարդակով։
Որոշեցին – Ընդհանուր առմամբ պրակտիկան համարել բավարար։

2. Լսեցին – ամբիոնների վարիչների հաշվետվությունը մագիստրոսական ատենախոսությունների
կատարման ընթացքի մասին
Արտահայտվեցին – երաժշտության մանկավարժության ամբիոնի վարիչ Ս. Էլբակյանը, կերպարվեստի
ամբիոնի վարիչ Կ. Աղամյանը, արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության
ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ա. Հակոբյանը։ Ս.Էլբակյանը զեկուցեց, որ
երաժշտության

մանկավարժության ամբիոնում մագիստրոսական

ատենախոսությունների

ընթացքը համահունչ է նախատեսված պլանին, Կ. Աղամյանը իր ելույթում նշեց, որ կերպարվեստի
ամբիոնում մագիստրոսական աշխատանքները համապատասխան ընթացքին կատարվում են, Ա.
Հակոբյանը ներկայացրեց արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոնի
մագիստրոսների աշխատանքների ընթացքը, նշելով, որ ընդհանուր առմամբ աշխատանքների
ընթացքը դրական է, սակայն կա երկրից բացակայող ուսանող։
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Որոշեցին – կատարված աշխատանքները համարել բավարար, իսկ երկրից բացակայող ուսանողի
ատեստավորման հարցը քննարկել իր ներկայությամբ նախապաշտպանության օրը։

3. Լսեցին – մագիստրատուրայի մանկավարժահետազոտական և մասնագիտական պրակտիկաների
նախապատրաստման հարցը
Արտահայտվեցին – ուսումնական գծով դեկանի տեղակալ Լ. Այվազյանը զեկուցեց, որ համակարգված
են պրակտիկայի հետ կապված բոլոր հարցերը։
Որոշեցին – Աշխատանքները համարել բավարար։

4. Լսեցին – ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման մանկավարժական և ուսումնական պրակտիկաների
կատարման արդյունքների հաշվետվությունը։
Արտահայտվեցին – ֆակուլտետի պրակտիկայի ղեկավարներ Մ. Ավետիսյանը և Շ. Մաթևոսյանը
նշեցին, որ ընդհանուր առմամբ պրակտիկան անցկացվել է պատշաչ մակարդակով։
Որոշեցին – Աշխատանքները համարել բավարար։

5. Լսեցին – բուհ-ի ինքնավերլուծության չափանիշների հաշվետվության (արվեստի պատմության,
տեսության

և

մշակութաբանության,

կերպարվեստի,

երաժշտության

մանկավարժության

ամբիոնների վարիչներ) հարցը։
Արտահայտվեցին – ելույթ ունեցան երաժշտության մանկավարժության ամբիոնի վարիչ Ս. Էլբակյանը,
կերպարվեստի ամբիոնի վարիչ Կ. Աղամյանը, արվեստի պատմության, տեսության և
մշակութաբանության ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ա. Հակոբյանը։ Իրենց
ելույթներում նշեցին, որ համապատասխան ներկայացված պլանի, բոլոր ամբիոններում, հատուկ
հրավիրված նիստերի ժամանակ կատարվել են համապատասխան իրազեկումներ։
Որոշեցին – Աշխատանքները համարել բավարար։

6.Ընթացիկ հարցեր
Լսեցին – ուսանողներին շնորհակալագրեր հանձնելու մասին
Արտահայտվեցին –Ա. Հակոբյանը իր ելույթում նշեց ուսանողների կամավոր աշխատանքի համար
ստացված շնորհակալագրի մասին, որը տրվել է «Հեքիաթային կիրճ» մանկական տուրիստական
հանգստի կենտրոնի տնօրեն՝ Ա. Բադալյանի կողմից
Որոշեցին – շնորհակալագրերը հանձնել ցուցակում ներկայացված ուսանողներին։
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Ա. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ա. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
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