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1. ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
Ամբիոնի հիմնական խնդիրներն են.
 ուսումնական պլանների և ուսումնական ծրագրերի ամբողջական և որակյալ իրագործում
 ուսումնական պարապմունքների անցկացում բարձր գիտական և մեթոդական մակարդակով
 ըստ ուսումնական ծրագրերի՝ բոլոր պարապմունքների անցկացման հետ համատեղ ամբիոնի

դասախոսական կազմի մեթոդական մակարդակի կատարելագործում
 ամբիոնի

գիտական գործունեության ուղղությամբ գիտահետազոտական աշխատանքների

կազմակերպում և անցկացում
 պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի վերապատրաստում և որակավորման բարձրացում
 ուսանողների,

պրոֆեսորադասախոսական
դաստիարակչական աշխատանքի անցկացում:

և

ուսումնաօժանդակ

անձնակազմի

հետ

Լուծելով առաջադրված խնդիրները` ամբիոնը.
 անցկացնում է ամբիոնին կցված բոլոր առարկաներին վերաբերող ուսումնական աշխատանքներ
 կրթական գործընթացում օգտագործում է կրթության արդիական միջոցներ, մեթոդներ և

տեխնոլոգիաներ
 իրականացնում է ուսումնամեթոդական աշխատանք
 ըստ ամբիոնի մասնագիտացման` կատարում է գիտահետազոտական աշխատանք
 մասնակցում է պրոֆեսորադասախոսական կազմի պատրաստման, վերապատրաստման և

որակավորման բարձրացման գործին
 մասնաճյուղի

ամբիոնի

աշխատողների

և

սովորողների

հետ

իրականացնում

է

դաստիարակչական աշխատանք
 մասնակցում է մասնաճյուղի միջազգային գործունեությանը
 մասնակցում է մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքներին և այլ գործունեության ձևերին,

որոնք արգելված չեն ՀՀ օրենսդրությամբ և նախատեսված են մասնաճյուղի Կանոնադրությամբ
 անցկացնում է աշխատանքներ մասնաճյուղի և ամբիոնի ուսումնանյութատեխնիկական բազայի
ամրապնդման, կատարելագործման և զարգացման ուղղությամբ:
Ամբիոնն ապահովում է մասնագիտությունների լիցենզավորման և հավատարմագրման համար
անհրաժեշտ նյութերի պատրաստումը:
Ամբիոնն իր լիազորությունների սահմաններում հանդես է գալիս որպես փաստաթղթերի մշակման
նախաձեռնող` մասնագետների պատրաստման, գիտական հետազոտությունների անցկացման,
լրացուցիչ կրթական և այլ ծառայությունների մատուցման ուղղությամբ պայմանագրերի կնքման համար:

ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ
Ամբիոնն իր գործառույթներն իրականացնում է հետևյալ ուղղությունների համաձայն.
1. Ուսումնական գործունեություն
 վարում է բոլոր տեսակի ուսումնական պարապմունքները
 մասնակցում է կրթական ծրագրերում ամրագրված ուսումնական պլանների պատրաստման

գործընթացին
 ըստ ամբիոնի ուղղվածության` մշակում է ուսումնական դասընթացների աշխատանքային

ծրագրերը և ըստ ընդունված կարգի` հաստատում
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 ղեկավարում է ուսանողների ռեֆերատների, կուրսային, ավարտական և այլ աշխատանքների

պատրաստումը, գրախոսումը
 անցկացնում է կուրսային քննություններ և ստուգարքներ
 մասնակցում է պետական քննական հանձնաժողովի աշխատանքներին
 անցկացնում է խորհրդատվություններ
 իրականացնում

է

մանկավարժական

և

հոգեբանական

մասնագիտություններով

ատենախոսական աշխատանքների կատարման և ղեկավարման գործընթացը:
2. Ուսումնամեթոդական գործունեություն
 ներդնում է դասավանդման առավել նպատակաուղղված ձևեր և մեթոդներ, օգտագործում է

տարբեր մեթոդական հնարների ռացիոնալ համատեղում, արդյունավետորեն օգտագործում է առկա
տեխնիկական և լաբորատոր սարքավորումներ
 իրականացնում է մեթոդական նյութերի, առարկաների, ուսումնամեթոդական համալիրների

մշակում և ժամանակին թարմացում
 իրականացնում է ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից կազմված ամբիոնի

ուսումնական

առարկաների

համար

դասագրքերի, ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկների և այլ

ուսումնական նյութերի համալիր ապահովումը
 պլանավորում

է
դասագրքերի,
ուսումնական
ձեռնարկների
և
ամբիոնի
պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուժերով ստեղծված ուսումնամեթոդական նյութերի տպագրություն,
անցկացնում է փորձաքննություն
 համաձայն ամբիոնի պրոֆիլի` կազմակերպում է մեթոդական սեմինարներ ուսումնական

աշխատանքների կազմակերպմանը վերաբերող հարցերով
 հաստատում և պահպանում է հարաբերություններ այլ բուհերի ամբիոնների հետ
 իրականացնում է սովորողների առաջադիմության ընթացիկ վերահսկողություն
 ուսումնասիրում, ամփոփում և տարածում է լավագույն դասախոսների աշխատանքային փորձը,

մասնակցում է երիտասարդ դասախոսների պատրաստման գործին, աջակցում է նրանց մանկավարժական հմտությունների ձեռք բերման գործում:
3. Ուսումնադաստիարակչական գործունեություն
 կոլեկտիվում ձևավորում է բարձր բարոյական հարաբերություններ, ամբիոնում ստեղծում է
նորմալ հոգեբանական մթնոլորտ
 զարգացնում է պատասխանատվության զգացում առաջադրված խնդիրների կատարման համար
 ուսանողների մոտ ձևավորում է ժամանակակից գիտական աշխարհայացք, դաստիարակում է
մշակույթ, աշխատանքային շահադրդում, այդ թվում` ամբիոնի առարկաների ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման միջոցով:

4. Գիտական գործունեություն
 անցկացնում է գիտական հետազոտություններ և արդյունքները ներդնում է ուսումնական
գործընթացում:
 պայմաններ է ստեղծում ուսանողներին գիտական հետազոտություններում ակտիվ ներգրավելու
համար
 աշխատանք է կատարում սեփական գիտահետազոտական մշակումները դեպի գործնական
կիրառման տեղաշարժի ուղղությամբ
 ըստ ամբիոնի

ասպիրանտների

գիտական մասնագիտությունների` կազմակերպում է դոկտորանտների և

աշխատանքը,

մասնակցում

է

մասնագիտական

խորհուրդների

աշխատանքի

կազմակերպմանը, անցկացնում է պաշտպանության ներկայացրած ատենախոսությունների գիտական
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փորձաքննություն
 անցկացնում

է

տպագրության

համար

նախատեսված

գիտական

հոդվածների,

մենագրությունների և մասնաճյուղի անունից տպագրվող նյութերի փորձաքննություն
5. Կադրային քաղաքականության իրականացման գործունեություն
 մասնակցում է կադրերի ընտրությանը
 պլանավորում, կազմակերպում և վերլուծում է ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի

որակավորման բարձրացման խնդիրները
 վերահսկում է ամբիոնի աշխատողների կողմից պաշտոնական պարտականությունների
կատարումը
 երաշխավորում

է

պրոֆեսորադասախոսական

կազմից

պրոֆեսորի,

դոցենտի

գիտական

կոչումների և այլ գիտական ու պատվավոր կոչումների և պարգևների շնորհումը:
6. Միջազգային գործունեություն
 պլանավորում և կազմակերպում է ամբիոնի աշխատողների մասնակցությունը միջազգային
ծրագրերին, նախագծերին, դրամաշնորհներին
 մասնաճյուղում աշխատելու համար ներգրավում է արտասահմանյան մասնագետների
 պլանավորում

և

թեկնածուների

ընտրություն

է

կատարում

արտասահմանում

վերապատրաստվելու համար:
7. Մասնագիտական կողմնորոշման գործունեություն
 մասնակցում է մասնաճյուղի դիմորդների ընդունելության կազմակերպման գործին
 մասնակցում է տարբեր կառույցների մասնագետների որակավորման բարձրացմանը, լրացուցիչ և

հետբուհական կրթության տարբեր ձևերի կազմակերպմանը
 կազմակերպում և անցկացնում է սեմինարներ ամբիոնի պրոֆիլի կադրերի վերապատրաստման

ուղղությամբ
 ընդլայնում և ամրապնդում է կապերը բարձրագույն մասնագիտական կրթությամբ կադրեր

վերապատրաստող կազմակերպությունների հետ
 մասնակցում է շրջանավարտների որակի գնահատման կարծիքների վերլուծության գործին, կապ
է պահպանում մասնաճյուղի շրջանավարտների հետ
 անցկացնում է շրջանավարտների պահանջվածության մշտադիտարկում, կառավարում է
հիմնական կրթական ծրագրերի ցանկի փոփոխությունները` ժամանակի պահանջներին համապատասխան:
8. Ամբիոնը աշխատանք է կատարում ուսումնատեխնիկական բազայի զարգացման,
կատարելագործման, ամրապնդման ուղղությամբ, որը ներառում է ուսումնալաբորատոր սարքերի
կատարելագործում, ամբիոնի համալրում ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով և դրանց լայնորեն
ներդրում ուսումնական գործընթացում: Ամբիոնը մասնակցում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
մշակման և ներդրման գործին, աջակցում է կրթական գործընթացի տեղեկատվական-վերլուծական
սատարմանը:
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ԱՄԲԻՈՆԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ՊԼԱՆ

Սեպտեմբեր
2018 թ.

1. Դասախոսների
2018-2019
ուստարվա
ուսումնական
ծանրաբեռնվածության
հաստատում:
2. Ամբիոնի 2018-2019 ուստարվա
աշխատանքային
հաստատում:

պլանի

3. Դասախոսների անհատական
զարգացման
պլանների
հաստատում:
4. Ամբիոնի 2018-2019 ուստարվա
1-ին

կիսամյակի

ժամանակացույցերի
հաստատում:
5. Առարկայական փաթեթների
/պորտֆոլիոներ/ քննարկում և
հաստատում:
6. Կուրսային և

ավարտական

աշխատանքների թեմաների և
գրաֆիկների հաստատում:
7. Ընթացիկ
քննությունների,
ընթացիկ
քննական

ստուգումների

և

հարցաշարերի

քննարկում և հաստատում:
8. Այլ հարցեր:
Հոկտեմբեր
2018 թ.

1. Ուսումնամեթոդական

նյու-

թերի,
հոդվածների,
մենագրությունների, ձեռնարկների և
դասագրքերի հրատարակման
ժամանակացույցի ձևավորման
մասին:
2. Դասախոսների կողմից մասնաճյուղի «Ակունք» գիտական
հանդեսում

հոդվածներ
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կատարման մասին

Նշումներ

նատու

պատասխա-

Քննարկման հարցերը

ների

օրը

տական աշխատանք-

Նիստի

Նախապատրաս-

Աշնանային կիսամյակ

տպագրելու մասին:
3. Առաջին ընթացիկ ստուգումների
և
քննությունների
նախապատրաստման

և

անցկացման մասին:
4. 2017-2018 ուստարում

ուսա-

նողների
կուրսային
և
ավարտական աշխատանքների
կատարման

որակի

վերլուծություն:
5. Գիտական զեկուցում:
6. Այլ հարցեր:
Նոյեմբեր
2018թ.

1. Առաջին ընթացիկ ստուգումների

և

քննությունների

արդյունքների ամփոփում:
2. Մասնաճյուղի
ինտերնետային կայքում ամբիոնին
վերաբերող էջը ռեսուրսներով համալրելու մասին:
3. 2018-2019 ուտարում իրականացվող

գիտական աշխա-

տանքների մասին:
4. Գիտական զեկուցում:
5. Այլ հարցեր:
Դեկտեմբեր
2018 թ.

1. 1-ին

կիսամյակի

երկրորդ

ընթացիկ քննությունների և
ստուգումների
նախապատրաստման

և

անցկացման մասին:
2. Գիտաժողովներին և ընթերցումներին

ուսանողների

մասնակցության մասին:
3. 2018-2019

ուստարվա

1-ին

կիսամյակի
քննաշրջանի
նախապատրաստական
աշխատանքների մասին:
4. 2018-2019 ուստարվա 1-ին
կիսամյակի

դասախոսների

անհատական
ծանրաբեռնվածության
/մուտքերի/

հաշվառման

հարցի մասին:
5. 2018-2019

ուստարվա

1-ին

կիսամյակի դասալսումների
կատարման
ընթացքի
և
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արդյունքների մասին:
6. Գիտական զեկուցում
7. Այլ հարցեր:

Հունվար

1. 2018-2019 ուստարվա երկրորդ
կիսամյակի
նախա-

2019 թ.

պատրաստական
աշխատանքների մասին:
2. Ուսանողների
մանկավարժական

պրակտիկայի

յունավետության

արդ-

բարձրաց-

ման հիմնախնդիրների մասին:
3. 2018-2019 ուստարվա 1-ին
կիսամյակի
քննությունների
արդյունքների մասին:
4. Դասախոսների հաշվետվությունները

1-ին

կիսամյակի

անհատական

պլանների

կատարման մասին:
5. Գիտական զեկուցում
6. 6. Այլ հարցեր:
Փետրվար
2019 թ.

1. Կուրսային

աշխատանքների

կատարման ընթացքի մասին:
2. 2018-2019 ուստարվա երկրորդ
կիսամյակի առաջին ընթացիկ
քննությունների
հարցաշարերի

և

թեստերի

քննարկում և հաստատում:
3. Գիտական զեկուցում:
4. Այլ հարցեր:
Մարտ
2019 թ.

1. 1-ին ընթացիկ քննությունների և
ստուգումների
անցկացման
նախապատրաստական
աշխատանքների մասին:
2. Ուսանողների

հավաքագրման
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կատարման մասին

Նշումներ

նատու

պատասխա-

Քննարկման հարցերը

ների

օրը

ական աշխատանք-

Նիստի

Նախապատրաստ-

Գարնանային կիսամյակ

նպատակով

անցկացվող

գովազդային
ակցիային
մասնակցության մասին:
3. Կուրսային

և

ավարտական

աշխատանքների
ընթացքի

կատարման
մասին

հաշվետվություն:
4. Գիտական զեկուցում:
5. Այլ հարցեր:
Ապրիլ
2019 թ.

1. Մասնաճյուղում «Բաց դռների
օրվա»
միջոցառումների
մասնակցության մասին:
2. Ամբիոնի դասախոսների կողմից
դասամատյաններում
լրացումների
մասին:

կատարման

3. Մանկավարժական
կայի
անցկացման

պրակտիընթացքի

մասին հաշվետվություն:
4. Գիտական զեկուցում:
5. Այլ հարցեր:
Մայիս
2019 թ.

1. 2019-2020

ուստարվա

աշխատանքների

նախնական

պլանավորման մասին:
2. 2019-2020 ուստարվա կուրսային
և
ավարտական
խատանքների
նախնական

աշթեմաների

հավաքագրման

մասին:
3. 2018-2019

ուստարվա երկրորդ

ընթացիկ

քննությունների

հարցաշարերի,

թեսթերի,

քննական տոմսերի քննարկում և
հաստատում:
4. Ամառային

քննաշրջանի

նախապատրաստական
աշխատանքների մասին:
5. Գիտական զեկուցում:
6. Այլ հարցեր:
Հունիս
2019 թ.

1. 2019թ. մարտին ուսանողության
շրջանում

անցկացված

դասավանդման

որակի

արդյունավետության
րացման
ցումների

վերաբերյալ

և

բարձհար-

արդյունքների
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քննարկում և ամփոփում:
2. 2018-2019 ուստարվա ամբիոնի
աշխատանքների
կատարման
տարեկան հաշվետվություն:
3. Դասախոսների
հաշվետվությունները 2018-2019 ուստարվա
2-րդ կիսամյակի անհատական
պլանների կատարման մասին:
4. Դասախոսի
գիտամանկավարժական
գործունեության
գնահատման
վարկանիշային
ամփոփում:

թերթիկների

5. Գիտական զեկուցում
6. Այլ հարցեր:
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