
 

Հաստատում եմ `ԵՊՀ ԻՄ Բնագիտական ֆակուլտետի 
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ԵՊՀ ԻՄ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ 

2018-2019 ՈՒՍ.ՏԱՐՎԱ 

 ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

Աշխատանքի բովանդակությունը Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու  ծանոթություն 

1. 2018-2019 ուս.տարվա I կիսամյակի 

դասապրոցեսի նախապատրաստական 

աշխատանքներ:  

2. 2018-2019 ուստարվա ամբիոնի տարեկան 

աշխատանքային պլանի քննարկում և 

հաստատում: 

22.08.2018թ-

31.08.2018թ 

Ամբիոնի վարիչ ք.կ.գ. դոցենտ  

Գ.Ս. Սիմոնյան 

 

1. 2018-2019 ուս. տարվա առարկայական 

ծրագրերի և աշխատանքային փաթեթների 

կազմման գործընթացի քննարկում: 

2. Փոխադարձ դասալսումների և ամբիոնի 

կողմից տարվող դասալսումների գրաֆիկ-

ժամանակացույցի քննարկում և հաստատում: 

3. 2018-2019 ուս. տարվա I կիսամյակի 

լրացուցիչ պարապմունքների 

ժամանակացույցի հաստատում: 

4. 2018-2019 ուստարվա I կիսամյակի 

ուսանողների կուրսային աշխատանքների 

թեմաների ճշգրտում, ուսանողների և 

ղեկավարների հանդիպման գրաֆիկի 

հաստատում: 

5. Մշակել դասախոսական կազմի համալրման 

և կատարելագործման երկարաժամկետ 

01.09.2018թ.-

30.09.2018թ. 

Ամբիոնի վարիչ ք.կ.գ. դոցենտ  

Գ.Ս. Սիմոնյան 

 



ծրագիրը, համաձայն որի` 

-կատարելագործել  դասախոսների 

պաշտոնների տեղակալման չափորոշիչները և 

գործընթացները, 

-ապահովել հիմնական դասախոսական կազմի 

պարտադիր և լիարժեք մասնակցությունը 

որակավորման բարձրացման կրթական 

ծրագրերին: 

1. 2018-2019 ուստարվա I կիսամյակի I ընթացիկ 

քննությունների հարցաշարերի, թեստերի 

նմուշների քննարկում և հաստատում /ըստ 

ամբիոնային առարկաների/: 

2. Դասախոսների աշխատանքային 

անհատական զարգացման պլանի 

ներկայացում: 

3. Լուծարքային շրջանի արդյունքների 

քննարկում:  

4. Ապահովել հեռակա ուսուցման դասընթաց-

ները համապատասխան էլեկտրոնային ռե-

սուրսներով։ 

01.10.2018թ.-

30.10.2018թ.  

Ամբիոնի վարիչ ք.կ.գ. դոցենտ  

Գ.Ս. Սիմոնյան 

 

1. Առաջին ընթացիկ քննությունների 

արդյունքների քննարկում:  

2. Խրախուսել ՈՒԳԸ-ի շրջանակներում ուսա-

նողների գիտահետազոտական աշխատանք-

ների կատարումը և ղեկավարումը: 

01.11.2018թ-

30.11.2018թ. 

Ամբիոնի վարիչ ք.կ.գ. դոցենտ  

Գ.Ս. Սիմոնյան 

 



1. Կուրսային աշխատանքների վիճակի 

քննարկում: 

2. 2018-2019 ուստարվա II ընթացիկ 

քննությունների հարցաշարերի, թեստերի 

նմուշների քննարկում և հաստատում /ըստ 

ամբիոնային առարկաների/:  

3. Ստուգարքային շրջանի արդյունքների 

քննարկում: 

4. 2018-2019 ուս.տարվա I կիսամյակի 

դասավանդման որակի և 

արդյունավետության վերլուծություն /ըստ 

առաջադիմության/: 

5. I կիսամյակում անցկացված դասալսումների 

և փոխադարձ դասալսումների արդյունքների 

ամփոփում: 

02.12.2018թ- 

28.12.2018թ. 

Ամբիոնի վարիչ ք.կ.գ. դոցենտ  

Գ.Ս. Սիմոնյան 

 

1. Ամբիոնի վարիչի կիսամյակային 

հաշվետվությունը ամբիոնում կատարած 

աշխատանքների վերաբերյալ: 

2. 2018-2019 ուս.տարվա I կիսամյակի 

քննաշրջանի ամփոփում: 

3. II կիսամյակի դասապրոցեսի 

նախապատրաստական աշխատանքներ: 

4. Դասավանդման որակի և 

արդյունավետության վերաբերյալ 

ուսանողական հարցման արդյունքների 

քննարկում: 

5. Մշակել և իրականացնել պրակտիկաների 

բարելավմանն ուղղված համալիր մի-

ջոցառումների ծրագիր` հատկացնելով ան-

հրաժեշտ նյութական և ֆինանսական ռե-

սուրսներ։ 

6. Իրականացնել դասընթացների փաթեթների 

(պորտֆոլիոների) կիրառումը բոլոր 

դասընթացների համար` ավելացնելով 

01.01.2019թ-

31.01.2019թ. 

Ամբիոնի վարիչ ք.կ.գ. դոցենտ  

Գ.Ս. Սիմոնյան 

 



դասախոսի կողմից կիրառվող որակի 

ապահովման մեխանիզմները: 

1. 2018-2019 ուս.տարվա I կիսամյակի  

լուծարքային շրջանի կազմակերպում: 

2. 2018-2019 ուս.տարվա II կիսամյակի 

դասալսումների և փոխադարձ 

դասալսումների գրաֆիկի հաստատում: 

3. 2018-2019 ուստարվա II կիսամյակում 

ուսանողների ավարտական աշխատանքների 

թեմաների ճշգրտում, ուսանողների և 

ղեկավարների հանդիպման գրաֆիկի 

հաստատում: 

01.02.2019թ-

28.02.2019թ. 

Ամբիոնի վարիչ ք.կ.գ. դոցենտ  

Գ.Ս. Սիմոնյան 

 

1. Կուրսային աշխատանքների  ղեկավարների 

հաշվետվությունը աշխատանքների 

կատարման ընթացքի մասին: 

2. Վերամշակել բակալավրի կրթական ծրագ-

րերը՝ որակավորումների ազգային շրջա-

նակին և  միջազգային առարկայական հենա-

նիշերին (բենչմարք) համապատասխան։ 

3. Վերապատրաստել դասախոսական կազմը 

ուսումնառության էլեկտրոնային ռեսուրս-

ների ստեղծման և մատուցման համար: 

01.03.2019թ-

31.03.2019թ. 

Ամբիոնի վարիչ ք.կ.գ. դոցենտ  

Գ.Ս. Սիմոնյան 

 

1. I ընթացիկ քննությունների և ստուգումների 

արդյունքների քննարկում: 

2. 2018-2019 ուս.տարվա II կիսամյակի 

փոխադարձ դասալսումների արդյունքների 

քննարկում: 

3. Ավարտական աշխատանքների 

ղեկավարների հաշվետվությունը 

աշխատանքների կատարման մասին: 

01.04.2019թ-

30.04.2019թ. 

Ամբիոնի վարիչ ք.կ.գ. դոցենտ  

Գ.Ս. Սիմոնյան 

 

1. 2018-2019 ուս.տարվա II կիսակյակի II 

ընթացիկ քննությունների գրաֆիկի 

քննարկում և հաստատում: 

2. Ստուգարքային շրջանի գրաֆիկի քննարկում 

01.05.2019թ-

31.05.2019թ. 

Ամբիոնի վարիչ ք.կ.գ. դոցենտ  

Գ.Ս. Սիմոնյան 

 



և հաստատում: 

3. Ըստ նախատեսված ժամկետի 2018-2019 

ուս.տարվա ուսումնական և աշխատանքային 

պլանների կազմում, ամբիոնային և 

անհատական ծանրաբեռնվածությունների 

նախնական կազմում:  

4. 2018-2019 ուս.տարվա II կիսամյակի 

դասավանդման որակի և 

արդյունավետության վերլուծություն /ըստ 

առաջադիմության/: 

1. Ըստ տարեկան աշխատանքային պլանի 

դասախոսների հաշվետվություն: 

2. Կուրսային աշխատանքների 

պաշտպանության և ամփոփիչ 

ատեստավորման  արդյունքների քննարկում: 

3. Դասավանդման որակի և 

արդյունավետության վերաբերյալ 

ուսանողական հարցման արդյունքների 

քննարկում: 

01.06.2019թ-

30.06.2019թ. 

Ամբիոնի վարիչ ք.կ.գ. դոցենտ  

Գ.Ս. Սիմոնյան 

 

1. II կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների 

ամփոփում:  

2. 2018-2019  ուս.տարվա ամբիոնի կատարած 

աշխատանքների հաշվետվություն: 

01.07.2019թ.- 

17.07.2019թ. 

Ամբիոնի վարիչ ք.կ.գ. դոցենտ  

Գ.Ս. Սիմոնյան 

 

 
 
 
 

Ամբիոնի վարիչ`  Գ. Սիմոնյան 
 
 
 
 
 
 
 


