
 

 

Հաստատում եմ `ԵՊՀ ԻՄ Բնագիտական ֆակուլտետի 

խորհրդի նախագահ`               Մ․Զաքարյան  

ֆակուլտետի խորհրդի 30. 08.2021թ. նիստի որոշումը / արձ.N 1 

 

ԵՊՀ ԻՄ  ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆԻ 

2021-2022 ՈՒՍ.ՏԱՐՎԱ 

 ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

Աշխատանքի բովանդակությունը Կատարման 
ժամկետը 

Պատասխանատու  ծանոթություն 

1. 2021-2022 ուս.տարվա I կիսամյակի 

դասապրոցեսի նախապատրաստական 

աշխատանքներ:  

2. Ամբիոնի 2021-2022 ուս. տարվա տարեկան 

աշխատանքային պլանի քննարկում և 

հաստատում: 

26.08.2021թ-

31.08.2021թ 

Ամբիոնի վարիչ տեխ.գ.թ․ դոցենտ  

Ա.Ս. Հովակիմյան 

 

1. 2021-2022 ուս. տարվա ուսումնական 

աշխատանքային փաթեթների 

(պորտֆոլիոների) կազմման գործընթացի 

քննարկում: Պորտֆոլիոների հաստատում: 

2. Փոխադարձ դասալսումների և ամբիոնի 

կողմից տարվող դասալսումների գրաֆիկ-

ժամանակացույցերի քննարկում և 

հաստատում: 

3. Լուծարքային շրջանի արդյունքների 

քննարկում: 

4. 2021-2022 ուս. տարվա I կիսամյակի 

լրացուցիչ պարապմունքների 

ժամանակացույցի հաստատում: 

5. 2021-2022 ուս. տարվա ավարտական 

աշխատանքների թեմաների և մասնագրերի 

քննարկում, ճշգրտում, հաստատում: 

01.09.2021թ.-

30.09.2021թ. 

Ամբիոնի վարիչ տեխ.գ.թ․ դոցենտ  

Ա.Ս. Հովակիմյան 

 



6. Ուսումնական առարկաների շրջանակում 

(՞Թվային մեթոդներ  և մաթ. մոդելավորում՞,  

՞Web ծրագրավորում՞) կատարվող 

հետազոտական  բաղադրիչի իրականացման 

մեթոդների,  և ռազմավարության քննարկում 

և հաստատում (առկա և հեռակա ուսուցման 

բաժիններ):  Հետազոտական թեմաների 

հաստատում: 

7. Համակողմանի աջակցում ամբիոնի 

դասախոսների մասնագիտական 

վերապատրաստման գործընթացներին:  

8. Ուսումնասիրել առաջատար բուհերի 

ուսումնական առարկայական պլանները՝ 

ամբիոնում դասավանդվող առարկաների  

վերաբերյալ: Վերլուծալ դասավանդման և 

գնահատման մեթոդները: 
 

1. 2021-2022 ուս. տարվա I կիսամյակի I 

ընթացիկ քննությունների անցկացման 

կանոնակարգի քննարկում և հաստատում: 

2. 2021-2022 ուս. տարվա I կիսամյակի I 

ընթացիկ քննությունների առարկայական 

հարցաշարերի, թեստային նմուշների, 

առաջարկվող խնդիրների  քննարկում և 

հաստատում: 

3. Դասախոսների 2021-2022 ուս. տարվա 

աշխատանքային անհատական պլանների 

քննարկում և հաստատում: 

4. Ամբիոնում էլեկտրոնային ուսումնական 

ռեսուրսների մշակման է ներդրման հարցերի 

քննարկում: Հանձնարարականների 

ձևավորում: 

5. E-learning հարթակում աշխատելու 

վերաբերյալ սեմինարների կազմակեպում: 

01.10.2021թ.-

30.10.2021թ. 

Ամբիոնի վարիչ տեխ․գ.թ․ դոցենտ  

Ա.Ս. Հովակիմյան 

 



6.  Ավարտական  աշխատանքների թեմաների 

բաշխման հաստատում: Վերահսկողության 

ժամանակացույցի քննարկում և հաստատում: 

7. Միկրոպրոցեսորների ծրագրավորման 

լաբորատորիայի աշխատանքային պլանի 

քննարկում և հաստատում: 

1. Առաջին ընթացիկ քննությունների 

արդյունքների քննարկում:  

2. Ամբիոնի դասախոսների 

գիտահետազոտական աշխատանքի 

կատարման հարցերի քննարկում: 

Հաշվետվությունների քննարկում: 

3. Մշակել  ՈՒԳԸ-ի հետ համագործակցելու  

աշխատանքային պլան՝ ներառելով   

ուսանողական կոնֆերանսի կազմակերպում: 

4. Պատրաստել ընդհանուր ձեռնարկ 1-ին 

կիսամյակում ամբիոնում դասավանդվող 

առարկաների թեստերի, առաջադրանքների և 

գնահատման մեթոդաբանության հիման վրա: 

5.  Ուսւմնամեթոդական ձեռնարկների 

պատրաստման քննարկում («GUI–

ծրագրավորում», «Զուգահեռ ծրագրավորում»,  

«Օպերացիոն համակարգեր»): 

6. Պրակտիկայի անցկացման 

մարտավարության և պլանների մշակում  և 

հաստատում:  

7. Դասախոսների մասնագիտական 

հմտությունները  կրթական ծրագրերի 

վերջնաարդյունքներին 

համապատասխանեցման գործընթացների 

քննարկում:  

8. Դասավանդման նոր մեթոդների վերաբերյալ 

սեմինարի կազմակերպում ( 

կոմպետենցիաներին ուղղորդված 

կրթություն, ինտերակտիվ ուսուցում, 

02.11.2021թ-

30.11.2021թ. 

Ամբիոնի վարիչ տեխ․գ.թ․ դոցենտ  

Ա.Ս. Հովակիմյան 

 



խմբային աշխատանք, էլեկտրոնային 

ուսուցում): 

1. Ավարտական աշխատանքների կատարման 

ընթացքի  քննարկում, ղեկավարների 

հաշվետվություններ: 

2. 2021-2022 ուս. տարվա II ընթացիկ 

քննությունների հարցաշարերի, թեստերի 

նմուշների, խնդիրների  քննարկում և 

հաստատում:  

3. Ստուգարքային շրջանի արդյունքների 

քննարկում: 

4. I կիսամյակում անցկացված դասալսումների 

և փոխադարձ դասալսումների արդյունքների 

քննարկում և ամփոփում: 

5. ՈՒԳԸ-ի հետ համատեղ նախապատրաստել 

միկրոպրոցեսորների ուսումնական 

լաբորատորիայում կատարած 

աշխատանքների  ժողովածու: 

6. Հանրապետության գիտական կենտրոնների 

հետ համատեղ հետազոտությունների 

պլանների քննարկում: Դրամաշնորհային 

ծրագրերին մասկակցելու 

հնարավորությունների քննարկում: 

01.12.2021թ- 

30.12.2021թ. 

Ամբիոնի վարիչ տեխ.գ.թ․ դոցենտ  

Ա.Ս.Հովակիմյան 

 

1. Ամբիոնի վարիչի կիսամյակային 

հաշվետվությունը կատարած 

աշխատանքների վերաբերյալ: 

2. 2021-2022 ուս.տարվա I կիսամյակի 

քննաշրջանի ամփոփում: 

3. II կիսամյակի դասապրոցեսի 

նախապատրաստական աշխատանքներ: 

4. 2021-2022 ուս. տարվա I կիսամյակի 

դասավանդման որակի և 

արդյունավետության վերլուծություն: 

5. Դասավանդման որակի և 

արդյունավետության վերաբերյալ 

04.01.2022թ-

29.01.2022թ. 

Ամբիոնի վարիչ տեխ.գ.թ․ դոցենտ  

Ա.Ս.Հովակիմյան 

 



ուսանողական հարցման արդյունքների 

քննարկում և միջոցառումների մշակում: 

6. Իրականացնել դասընթացների փաթեթների 

(պորտֆոլիոների) կիրառումը II կիսամյակի 

բոլոր դասընթացների համար` ավելացնելով 

դասախոսի կողմից կիրառվող որակի 

ապահովման մեխանիզմները: 

1. 2021-2022 ուս. տարվա I կիսամյակի  

լուծարքային շրջանի կազմակերպում: 

2. 2021-2022 ուս.տարվա II կիսամյակի 

դասալսումների և փոխադարձ 

դասալսումների գրաֆիկի հաստատում: 

3. 2021-2022 ուստարվա II կիսամյակում 

ուսանողների և ավարտական 

աշխատանքների ղեկավարների 

հանդիպումների գրաֆիկի հաստատում: 

4. Ուսումնական  առարկաների շրջանակում 

(«Օպերացիոն համակարգեր», «Գործույթների 

հետազոտում» ) կատարվող հետազոտական  

բաղադրիչի իրականացման մեթոդների  և 

ռազմավարության քննարկում և հաստատում 

(առկա և հեռակա ուսուցման բաժիններ):  

Հետազոտական թեմաների հաստատում: 

5. Դասախոսների գիտահետազոտական 

գործունեության վերլուծություն: 

6. Մասնակցություն բակալավրի կրթական 

ծրագրի վերանայման և վերամշակման 

աշխատանքներին: 

01.02.2022թ-

26.02.2022թ. 

Ամբիոնի վարիչ տեխ.գ.թ․ դոցենտ  

Ա.Ս.Հովակիմյան 

 

1. 2021-2022 ուստարվա II կիսամյակի I 

ընթացիկ քննությունների հարցաշարերի, 

թեստերի նմուշների, խնդիրների  քննարկում 

և հաստատում: 

2. Ավարտական աշխատանքների  

ղեկավարների հաշվետվությունը 

աշխատանքների կատարման ընթացքի 

01.03.2022թ-

31.03.2022թ. 

Ամբիոնի վարիչ տեխ.գ.թ․ դոցենտ  

Ա.Ս. Հովակիմյան 

 



մասին: 

3. Ամրապնդել կապը ֆակուլտետի 

շրջանավարտների հետ: Կազմակերպել 

գիտական զեկույցների շարք՝  ներգրավելով  

ֆակլուլտետի շրջանավարտներին: 

4. Ամբիոնում մշակած ուսումնական նյութերի 

էլեկտրոնային  շտեմարանի գնահատում և 

բարելավում: 

5. Դասախոսների ընթացիկ 

հաշվետվություններ գիտահետազոտական 

աշխատանքների վերաբերյալ: 

6. Արտադրական պրակտիկայի համակարգողի 

ընթացիկ հաշվետվություն: 

1. I ընթացիկ քննությունների և ստուգումների 

արդյունքների քննարկում: 

2. 2021-2022 ուս.տարվա II կիսամյակի 

փոխադարձ դասալսումների արդյունքների 

քննարկում:  

3. Արտադրական պրակտիկայի արդյունքների 

պաշտպանության կազմակերպում, 

արդյունքների քննարկում և գնահատում: 

4. Ավարտական աշխատանքների 

ղեկավարների հաշվետվություն 

աշխատանքների կատարման մասին: 

01.04.2022թ-

30.04.2022թ. 

Ամբիոնի վարիչ տեխ.գ.թ․ դոցենտ  

Ա.Ս.Հովակիմյան 

 

1. 2021-2022 ուս.տարվա II կիսակյակի II 

ընթացիկ քննությունների գրաֆիկի 

քննարկում և հաստատում: 

2. Ստուգարքային շրջանի գրաֆիկի քննարկում 

և հաստատում: 

3. 2022-2023 ուս.տարվա ուսումնական և 

աշխատանքային պլանների կազմում, 

ամբիոնային և անհատական 

ծանրաբեռնվածությունների նախնական 

կազմում:  

4. 2021-2022 ուս.տարվա II կիսամյակի 

03.05.2022թ-

31.05.2022թ. 

Ամբիոնի վարիչ տեխ.գ.թ․ դոցենտ  

Ա.Ս.Հովակիմյան 

 



դասավանդման որակի և 

արդյունավետության վերլուծություն,   

ուսանողական հարցման արդյունքների 

քննարկում: 

5. Ավարտական աշխատանքների նախնական 

և վերջնական պաշտպանությունների 

կազմակերպում: 

1.  Դասախոսների տարեկան հաշվետվություն: 

2. Ավարտական աշխատանքների 

պաշտպանության արդյունքների քննարկում: 

3. Ուսանողական սոց. հարցման արդյունքների 

քննարկում:  

4. Միկրոպրոցեսորների ծրագրավորման 

ուսումնական լաբորատորիայի ղեկավարի 

հաշվետվություն: 

01.06.2022թ-

30.06.2022թ. 

Ամբիոնի վարիչ տեխ.գ.թ․ դոցենտ  

Ա.Ս.Հովակիմյան 

 

1. II կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների 

ամփոփում:  

2. Ամբիոնի վարիչի հաշվետվություն 2021-2022  

ուս.տարվա ամբիոնի կատարած 

աշխատանքների վերաբերյալ: 

01.07.2022թ.- 

30.07.2022թ. 

Ամբիոնի վարիչ տեխ.գ.թ․ դոցենտ  

Ա.Ս.Հովակիմյան 

 

 
 

  Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար`       Ա․Հովակիմյան 

 
 
 
 


