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ԵՊՀ ԻՄ ,, ԳԾԱՆԿԱՐԻ , ԳՈՒՆԱՆԿԱՐԻ ԵՎ ՔԱՆԴԱԿԻ ,, ԱՄԲԻՈՆԻ  

2021 – 2022 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՏԱՐԵԿԱՆ  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

            Աշխատանքի բովանդակությունը Կատարման 

ժամկետը 

Պատասխանատու  ծանոթություն 

1. 2021-2022 ուստարվա ամբիոնի տարեկան աշխատանքային պլանի 

քննարկում և հաստատում: 

2.2021-2022 ուստարվա առարկայական ծրագրերի և աշխատանքային 

փաթեթների կազմման գործընթացի քննարկում: 

3.Ամբիոնի վարիչի և առաջատար մասնագետների կողմից 

դասալսումների, փոխադարձ դասալսումների, փոխարինողների  

գրաֆիկ-ժամանակացույցի քննարկում և հաստատում: 

4. Հետազոտական  բաղադրիչ  ունեցող դասընթացները  և    

հետազոտական  աշխատանքների    թեմաները:  

26.08.2021թ.-

31.08.2021թ. 

Հ. Ասատրյան 

 

 

1.Անհատական և խմբային թեմատիկ ցուցահանդեսների 

կազմակերպման ժամանակացույցի քննարկում և հաստաում: 

2.Դասախոսների աշխատանքային    անհատական զարգացման 

պլանի ներկայացում: 

3. Միջառարկայական կապի քննարկումներ: 

 

01.09.2021թ.- 

30 .09.2021թ.  

Հ. Ասատրյան 

 

 



1.Լուծարքային շրջանի մասնագիտական առարկաների 

առաջադիմության քննարկում: 

2. Դասախոսի մասնագիտական պատրաստվածության  և 

դասավանդման  որակին առնչվող հարցեր: 

3. ,,Դեկորատիվ կիրառական արվեստ,, կրթական ծրագրով 

առարկայական   ծրագրերի, առաջադրանքների, քննության 

անցկացման տարբերակների քննարկում: 

4. Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի ղեկավարմանն առնչվող 

քննարկումներ: 

01.10.2021թ-

30.10.2021թ. 

Հ. Ասատրյան 

 

 

1. Առաջին ընթացիկ քննությունների արդյունքների քննարկում: 

2.Քննարկում ուսուցման գործընթացի օպտիմիլացման և 

արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ: 

3.Ամբիոնի առաջատար մասնագետների մասնակցությունը և 

ամբիոնի համագործակցությունն ավագ դպրոցներում 

կազմակերպվող մասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված 

գործընթացներին: 

01.11.2021թ- 

30.11.2021թ. 

Հ. Ասատրյան  

 

 

1. 2021-2022 ուստարվա II ընթացիկ քննությունների քննաշրջանի 

նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպում: 

2. Ստուգարքային շրջանի արդյունքների քննարկում: 

3. 2021-2022 ուստարվա I կիսամյակի դասավանդման որակի և 

արդյունավետության վերլուծություն: 

4. I կիսամյակում անցկացված դասալսումների և փոխադարձ 

դասալսումների արդյունքների ամփոփում: 

01.12.2021 թ- 

31.12.2021 թ. 

Հ. Ասատրյան  

 

 

1. Ամբիոնի վարիչի կիսամյակային հաշվետվությունը ամբիոնում 

կատարած աշխատանքների վերաբերյալ: Առաջիկա պլանների և 

դասախոսների միջամբիոնային տեղաշարժերի քննարկում: 

2.2021-2022 ուս.տարվա I կիսամյակի քննաշրջանի ամփոփում: 

01.01.2022թ-

31.01.2022թ. 

Հ. Ասատրյան  

 

 



3.Ցուցահանդեսների կազմակերպման դասախոսական կազմի և 

ուսանողների ներգրավվածության աստիճանի բարձրացման 

ուղիների քննարկում: 

4.II կիսամյակի դասապրոցեսի նախապատրաստական 

աշխատանքներ: 

1.2021-2022 ուս.տարվա  II կիսամյակում դասալսումների և 

փոխադարձ դասալսումների գրաֆիկի հաստատում: 

 2. 2021-2022 ուս.տարվա II կիսամյակի լրացուցիչ պարապմունքների 

ժամանակացույցի հաստատում: 

3.Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 

ուսանողական հարցման արդյունքների քննարկում: 

01.02.2022թ-

28.02.2022թ. 

Հ. Ասատրյան  

 

 

1. Վերապատրաստել դասախոսական կազմը ուսումնառության էլեկ-

տրոնային ռեսուրսների ստեղծման և մատուցման համար: 

01.03.2022թ-

31.03.2022թ. 

Հ. Ասատրյան  

 

 

1.Iընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքների 

քննարկում: 

2.2021-2022 ուս.տարվա II կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների 

արդյունքների քննարկում: 

01.04.2022թ-

30.04.2022թ. 

Հ. Ասատրյան  

 

 

1.2021-2022 ուստարվա ընթացիկ քննությունների գրաֆիկի 

քննարկում: 

2.Ստուգարքային շրջանի գրաֆիկի քննարկում: 

3.Ըստ նախատեսված ժամկետի 2022-2023 ուստարվա ուսումնական 

և աշխատանքային պլանների կազմում:  

4.Ըստ նախատեսված ժամկետի 2022-2023 ուստարվա ամբիոնային և 

անհատական ծանրաբեռնվածությունների նախնական կազմում: 

5.Ըստ տարեկան աշխատանքային պլանի դասախոսների 

հաշվետվություն: 

03.05.2022թ-

31.05.2022թ. 

Հ. Ասատրյան  

 

 

1.2021-2022 ուստարվա ամբիոնի կատարած աշխատանքների 

հաշվետվություն: 

01.06.2022թ-

30.06.2022թ. 

Հ. Ասատրյան  

 

 



2.Ընթացիկ քննությունների, ստուգումների և ստուգարքների 

արդյունքների քննարկում: 

1.II կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում: 01.07.2022թ.- 

16.07.2022թ. 

Հ. Ասատրյան  

 

 

Ամբիոնի վարիչ`     Հ. Ասատրյան  


