
Հաստատված է ֆակուլտետի խորհրդի 

2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ի   հմ. 1 նիստում 

դեկան`             Հ. Խաչատրյան 

ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

2018-2019 ուստարի 

Քննարկվող հարցերն ըստ ամիսների Պատասխանատու անձ 

Սեպտեմբեր  

1. Ֆակուլտետի խորհրդի 2018-2019 ուստարվա աշխատանքային 

պլանի հաստատում /Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի 2016-

2020թ.թ. ռազմավարական ծրագրի գործողությունների պլանի 

համապատասխան: 

Հ. Խաչատրյան 

 

2. Ֆակուլտետի ամբիոնների աշխատանքային պլանների և 

նիստերի օրակարգերի քննարկում և հաստատում: 

Ամբիոնների 

վարիչներ 

3. Ֆակուլտետի խորհրդի նոր կազմի ձևավորման մասին: Հ. Խաչատրյան 

4. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման հարցեր: Ա. Դալլաքյան 

5.  

 2017-2018 ուստարվա հեռակա ուսուցման  համակարգի 1-ին և  2-

րդ կիսամյակների  քննաշրջանի արդյունքների ներկայացում և 

քննարկում: 

 2017-2018ուստարվա առկա ուսուցման համակարգի երկրորդ 

կիսամյակի քննաշրջանի լուծարային փուլերի արդյունքների 

ներկայացում և քննարկում: 

 2017-2018 ուստարվա հեռակա ուսուցման համակարգի ՄԿԾ-ի 2-

րդ կիսամյակի քննաշրջանի  լուծարային փուլերի արդյունքների 

ներկայացում և քննարկում: 

Ա. Դալլաքյան 

6. Մանկավարժական պրակտիկաների նախապատրաստական 

աշխատանքների և ընթացքի մասին. 

 առկա ուսուցման համակարգի Տարրական 

մանկավարժություն և մեթոդիկա, Տարրական 

մանկավարժություն և մեթոդիկա ռուսաց լեզվի ուսուցմամբ, 

Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա  

բակալավրի կրթական ծրագրերի 3-րդ կուրսեր 

/ուսումնաճանաչողական պրակտիկա/, 

 առկա ուսուցման համակարգի Մանկավարժություն և 

մեթոդիկա (տարրական կրթություն), Մանկավարժություն և 

մեթոդիկա (տարրական կրթություն ռուսաց լեզվի 

ուսուցմամբ), Մանկավարժություն և մեթոդիկա 

(նախադպրոցական կրթություն),  Մանկավարժություն և 

հոգեբանություն (նախադպրոցական) բակալավրի կրթական 

ծրագրերի 4-րդ կուրսեր /ամփոփիչ-գնահատողական 

պրակտիկա/ 

Ա. Միքայելյան 

Ա. Ղազարյան 

7. Ավարտական աշխատանք (առկա ուսուցման համակարգի բկծ 4-րդ և 

հեռակա ուսուցման համակարգի բկծ 5-րդ կուրսեր ), մագիստրոսական 

թեզ  գրող ուսանողների (առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի 

մկծ 1-ին կուրսեր) ղեկավարների և թեմաների քննարկում և 

հաստատում: 

 

Հ. Խաչատրյան 

Ամբիոնների վարիչներ 

7. Ընթացիկ հարցեր:  

Հոկտեմբեր  

1. Ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի Ամբիոնների վարիչներ 



կատարման ընթացքի և  հետազոտական աշխատանքների 

կազմակերպման մասին : 

 

2. Կրթության որակի բարելավմանն ուղղված անելիքների մասին: Լ.Պողոսյան 

3.Ամբիոնների՝ դպրոցների, մանկապարտեզների և այլ 

կրթականհաստատությունների հետ համագործակցության մասին: 

 

Ամբիոնների վարիչներ 

4.Ուսանողական խորհրդի և ուսանողական գիտական ընկերության 

աշխատանքային պլանների քննարկում և հաստատում: 

ՈՒԽ և ՈՒԳԸ 

նախագահներ 

5. Մանկավարժական պրակտիկաների նախապատրաստական 

աշխատանքների մասին. 

 հեռակա ուսուցման համակարգի Տարրական 

մանկավարժություն և մեթոդիկա մագիստրոսի կրթական 

ծրագրի 2-րդ կուրս /մանկավարժահետազոտական պրակտիկա / 

 առկա ուսուցման համակարգի Տարրական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա, Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա,  

Մանկավարժական  հոգեբանություն մագիստրոսի կրթական 

ծրագրերի 2-րդ կուրսեր /մանկավարժահետազոտական 

պրակտիկա/ 

Ա. Միքայելյան 

Ա. Ղազարյան 

6.Ընթացիկ հարցեր:  

Նոյեմբեր  

1. Միջազգային համագործակցության ծրագրերի և նախագծերի մասին: Լ. Պողոսյան 

ամբիոնների վարիչներ 

2.Կրթության որակի բարելավման ուղղությամբ իրականացվող 

աշխատանքները մասին: 

Լ. Պողոսյան 

3.Ասպիրանտների ատեստավորման մասին: 

 

Ամբիոնների վարիչներ 

4.Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա ՄԿԾ հեռակա ուսուցման 

համակարգի 3-րդ կուրսի ուսանողների մագիստրոսական թեզերը 

հրապարակային պաշտպանության երաշխավորելու մասին: 

 

Ամբիոնների վարիչներ 

5. Մանկավարժական պրակտիկաների մասին (ընթացք,արդյունքներ)  

 հեռակա ուսուցման համակարգի Տարրական 

մանկավարժություն և մեթոդիկա մագիստրոսի կրթական 

ծրագրի 2-րդ կուրս/ մանկավարժահետազոտական պրակտիկա / 

 առկա ուսուցման համակարգի Տարրական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա,  Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա  

Մանկավարժական  հոգեբանություն մագիստրոսի կրթական 

ծրագրերի 2-րդ կուրսեր /մանկավարժահետազոտական 

պրակտիկա / 

 առկա ուսուցման համակարգի Մանկավարժություն և մեթոդիկա 

(տարրական կրթություն), Մանկավարժություն և մեթոդիկա 

(տարրական կրթություն ռուսաց լեզվի ուսուցմամբ), 

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (նախադպրոցական 

կրթություն),  Մանկավարժություն և հոգեբանություն 

(նախադպրոցական) բակալավրի կրթական ծրագրերի 4-րդ 

կուրսեր  /ամփոփիչ-գնահատողական/: 

      

Լ.Պողոսյան 

Ա. Միքայելյան 

 Ա. Ղազարյան 

6.Հեռակա ուսուցման համակարգում կրթական, ուսումնական Լ.Պողոսյան 



գործընթացին առնչվող հարցերի քննարկում: 

 

Ա. Դալլաքյան 

 

7. Ընթացիկ հարցեր:  

Դեկտեմբեր  

1.  2018-2019 ուստարվա առկա ուսուցման համակարգի 1-ին 

կիսամյակի քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքների 

մասին: 

Ա. Դալլաքյան 

 

2. Ամբիոնների կրտսեր գիտաշխատողների (լաբորանտների) 

աշխատանաքային գործունեությունը ֆակուլտետում: 

Արհմբյուրոյի նախագահ 

Ա. Խուգեյան 

3. Ամբիոնների՝ 2017-2018թթ. կատարած գիտական և 

հետազոտական աշխատանքների արդյունքների մասին: 

Ամբիոնների վարիչներ 

4. Մանկավարժական պրակտիկաների նախապատրաստական  

աշխատանքների և արդյունքների մասին. 

 առկա ուսուցման համակարգի Տարրական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա, Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա ռուսաց 

լեզվի ուսուցմամբ, Նախադպրոցական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա  բակալավրի կրթական ծրագրերի 3-րդ կուրսերի 

շարունակական մանկավարժական պրակտիկաների 

արդյունքների մասին: 

 հեռակա ուսուցման համակարգի Տարրական 

մանկավարժություն և մեթոդիկա, Տարրական 

մանկավարժություն և մեթոդիկա ռուսաց լեզվի ուսուցմամբ, 

Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա  

բակալավրի կրթական ծրագրերի 3-րդ կուրսերի և  

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթություն), 

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթություն 

ռուսաց լեզվի ուսուցմամբ), Մանկավարժություն և մեթոդիկա 

(նախադպրոցական կրթություն), Մանկավարժություն և 

հոգեբանություն (նախադպրոցական) բակալավրի կրթական 

ծրագրերի 4-րդ կուրսերի ուսումնաճանաչողական և 5-րդ 

կուրսերի ամփոփիչ-գնահատող պրակտիկաների 

նախապատարստական աշխատանքների մասին: 

Ա. Միքայելյան 

 Ա.Ղազարյան 

5. Հեռակա ուսուցման համակարգի Տարրական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա մագիստրոսի կրթական ծրագրի 3-րդ կուրսի ուսանողների 

ամփոփիչ ատեստավորման մագիստրոսական թեզերի 

պաշտպանության նախապատրաստական աշխատանքների մասին: 

Ա. Դալլաքյան 

6.Անդրադարձ ֆակուլտետի ենթակառույցների կատարած 

աշխատանքներին. 

 Որակի ապահովման խումբ 

 Ուսումնամեթոդական խումբ 

 Համալսարան դպրոց համագործակցություն, դիմորդների 

մասնագիտական կողմնորոշում  

 Կամավորական գործունեություն 

 

 

Լ.Պողոսյան, 

Ջ.Գյուլամիրյան 

Ա.Բաբաջանյան 

 

Ս.Իսկանդարյան 

 

7.Ընթացիկ հարցեր:  

Փետրվար  

1. Ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների հարցաշարերի 

հաստատում.հեռակա ուսուցման համակարգ 5-րդ կուրս: 

Հ. Խաչատրյան 

 

2. Ֆակուլտետի առկա ուսուցման համակարգի 2018-2019 Ա. Դալլաքյան 



ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում: 

3. Ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման համակարգի Տարրական 

մանկավարժություն և մեթոդիկա մագիստրոսի կրթական ծրագրի 1-ին և 

2-րդ կուրսերի 2018-2019 ուստարվա առաջին կիսամյակի  քննաշրջանի 

արդյունքների ամփոփում:  

Ա. Դալլաքյան 

4. Հաշվետվություն հեռակա ուսուցման համակարգի Տարրական 

մանկավարժություն և մեթոդիկա մագիստրոսի կրթական ծրագրի 

ամփոփիչ ատեստավորման մագիստոսական թեզերի պաշտպանության 

արդյունքների մասին: 

Հանձնաժողովի 

նախագահ 

 Մանկավարժական պրակտիկաների նախապատրաստական 

աշխատանքների (և ընթացքի) մասին.  

 առկա ուսուցման համակարգի Տարրական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա,  Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա ռուսաց 

լեզվի ուսուցմամբ, Նախադպրոցական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա   բակալավրի կրթական ծրագրերի 2-րդ կուրսեր 

/շարունակական ուսումնաճանաչողական  պրակտիկա/ 

 հեռակա  ուսուցման համակարգի Մանկավարժություն և 

մեթոդիկա (տարրական կրթություն),  Մանկավարժություն և 

մեթոդիկա (տարրական կրթություն ռուսաց լեզվի ուսուցմամբ), 

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (նախադպրոցական 

կրթություն),  Մանկավարժություն և հոգեբանություն 

(նախադպրոցական) 5-րդ կուրսերի մանկավարժական 

պրակտիկայի արդյունքների և 3-րդ ու 4-րդ կուրսերի  

մանկավարժական պրակտիկաների ընթացքի մասին: 

 հեռակա ուսուցման համակարգի Տարրական 

մանկավարժություն և մեթոդիկա մագիստրոսի կրթական 

ծրագրի 2-րդ կուրս/ մանկավարժահետազոտական պրակտիկա/ 

նախապատրաստական աշխատանքների մասին 

Ա. Միքայելյան 

Ա. Ղազարյան 

5.Ընթացիկ հարցեր: 

 

 

Մարտ  

1.2018-2019 ուստարվա առաջին կիսամյակի առկա ուսուցման 

համակարգի քննաշրջանի ակադեմիական պարտքերի մարման 

արդյունքները: 

Ա. Դալլաքյան 

2.Ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի 

կատարման ընթացքի մասին: 

Ամբիոնների վարիչներ 

3.Միջազգային համագործակցության ուղղությամբ տարվող 

աշխատանքների մասին: 

Լ. Պողոսյան 

ամբիոնների վարիչներ 

4. Մանկավարժական պրակտիկաների նախապատրաստական 

աշխատանքների և ընթացքի  մասին. 

 Հեռակա ուսուցման համակարգ բակալավրի կրթական ծրագրի  
4-րդ կուրսեր մանկավարժական պրակտիկա. արդյունքներ 
Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթություն), 

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթություն 

ռուսաց լեզվի ուսուցմամբ), Մանկավարժություն և մեթոդիկա 

(նախադպրոցական կրթություն), Մանկավարժություն և 

հոգեբանություն (նախադպրոցական) 

 Առկա ուսուցման համակարգ բակալավրի կրթական ծրագրի    3-
րդ կուրսեր. մանկավարժական պրակտիկայի 

Ա. Միքայելյան 

Ա. Ղազարյան 

Լ.Պողոսյան 

 



նախապատրաստում 
Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա, Տարրական 

մանկավարժություն և մեթոդիկա ուսաց լեզվի ուսուցմամբ, 

Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա  

 Առկա ուսուցման համակարգ մագիստրոսի կրթական ծրագրի 1-
ին կուրսերի մանկավարժահետազոտական պրակտիկա. 
Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա, 

Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա  

 Հեռակա ուսուցման համակարգի  Տարրական 

մանկավարժություն և մեթոդիկա ՄԿԾ  2-րդ կուրսեր 
մանկավարժահետազոտական պրակտիկա. (ընթացք). 
 

5. Ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման համակարգի 5-րդ կուրսերի 2018-

2019 ուստարվա 1-ին և 2-րդ կիսամյակների քննաշրջանի 

նախապատրաստական աշխատանքների մասին: 

Ա. Դալլաքյան 

6.Ընթացիկ հարցեր:  

Ապրիլ  

1.2018-2019 ուստարվա առկա  ուսուցման համակարգի 

շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման նախապատրաստական 

աշխատանքների մասին: 

Ա. Դալլաքյան 

2. Ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման համակարգի 5-րդ կուրսերի 2018-

2019 ուստարվա 1-ին և 2-րդ կիսամյակների քննաշրջանի և լուծարային 

փուլերի արդյունքների մասին: 

Ա. Դալլաքյան 

3.Ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի 

նախապաշտպանության արդյունքների քննարկում և հաստատում: 

Ամբիոնների վարիչներ 

4.Մանկավարժական պրակտիկաների ընթացքի ներկայացում և 

քննարկում: 

Առկա ուսուցման համակարգի Տարրական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա, Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա 

մագիստրոսի կրթական ծրագրերի 1-ին կուրսերի 

մանկավարժահետազոտական պրակտիկայի արդյունքների մասին : 

Ա. Միքայելյան 

Ա. Ղազարյան 

5.Ամբիոնների՝ դպրոցների, մանկապարտեզների և այլ 

կրթականհաստատությունների հետ համագործակցության մասին: 

 

Ամբիոնների վարիչներ 

6.Ընթացիկ հարցեր:  

 Մայիս  

1.Առկա ուսուցման համակարգի 2018-2019 ուստարվա երկրորդ 

կիսամյակի քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքների 

մասին: 

Ա. Դալլաքյան 

2.Մանկավարժական և մանկավարժահետազոտական պրակտիկաների 

արդյունքների ամփոփում: 

Ա. Միքայելյան 

Ա. Ղազարյան 

3.Առկա (առաջին կուրս)  և հեռակա (առաջին և երկրորդ  կուրսեր)   

ուսուցման համակարգերի մագիստրոսների մագիստրոսական թեզերի 

կատարման ընթացքի մասին: 

Ամբիոնների վարիչներ 

4. 2018-2019 ուստարվա  հեռակա ուսուցման համակարգի 

շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման նախապատրաստական 

աշխատանքների մասին: 

Ա. Դալլաքյան 

5.Ընթացիկ հարցեր:   

 Հունիս  



1. 2018-2019 ուստարվա առկա ուսուցման համակարգի երկրորդ 

կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները: 

Ա. Դալլաքյան 

2.Հաշվետվություն 2018-2019 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման 

համակարգերի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման 

արդյունքների մասին: 

Հանձնաժողովների 

նախագահներ 

3.Մանկավարժական պրակտիկաների և թղթապանակների 

պաշտպանության արդյունքների մասին. 

 առկա ուսուցման համակարգի Տարրական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա,  Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա ռուսաց 

լեզվի ուսուցմամբ, Նախադպրոցական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա բակալավրի կրթական ծրագրերի  2-րդ կուրսեր 

/շարունակական ուսումնաճանաչողական մանկավարժական 

պրակտիկա/ 

 առկա ուսուցման համակարգի Տարրական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա, Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա ռուսաց 

լեզվի ուսուցմամբ, Նախադպրոցական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա բակալավրի կրթական ծրագրերի  3-րդ կուրսեր 

/կիրառական մանկավարժական պրակտիկա/ 

Ա.Միքայելյան 

Ա.Ղազարյան 

4.Անդրադարձ ֆակուլտետի ենթակառույցների կատարած 

աշխատանքներին. 

 Որակի ապահովման խումբ 

 Ուսումնամեթոդական խումբ 

 Համալսարան- դպրոց համագործակցություն, դիմորդների 

մասնագիտական կողմնորոշում  

 Կամավորական գործունեություն 

 

 

Լ.Պողոսյան 

Ջ.Գյուլամիրյան 

Ա.Բաբաջանյան 

Ս.Իսկանդարյան 

 

6.Ընթացիկ հարցեր:  

 Հուլիս  

1.2018-2019 ուստարվա հեռակա ուսուցման համակարգի առաջին և 

երկրորդ կիսամյակների քննաշրջանի կազմակերպման մասին: 

Ա. Դալլաքյան 

2.Հաշվետվություն ֆակուլտետի 2018-2019 ուստարվա 

ուսումնադաստիարակչական, հետազոտական աշխատանքների և 

խորհրդի ընդունած որոշումների կատարման մասին. /Սկզբնական 

կրթության ֆակուլտետի 2016-2020թ.թ. ռազմավարական ծրագրի 

գործողությունների պլանին համապատասխան: 

Հ. Խաչատրյան 

 

3. Կրթական   ծրագրերի և  ուսումնական պլանների քննարկում:  Լ.Պողոսյան 

Ջ.Գյուլամիրյան 

 

4.Ընթացիկ հարցեր:  

 

 
 

 

 

 


