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ԵՊՀ Ի Մ 2017-2018ՈՒՍ.Տ ԱՐ ՎԱ
Ի ՆՖՈՐ ՄԱՑ Ի ՈՆ Տ ԵԽՆՈԼ ՈԳԻ ԱՆԵՐ Ի ԵՎ ԾՐ ԱԳՐ ԱՎՈՐ ՄԱՆ ԱՄԲԻ ՈՆԻ
Տ ԱՐ ԵԿԱՆ ԱՇ ԽԱՏ ԱՆՔԱՅ Ի Ն ՊԼ ԱՆ
Աշխատանքի բովանդակությունը

Կատարման
ժամկետը

պատասխանատու
անձ

1.
«Ծրագրավորման
և
ինֆորմացիոն Սեպտեմբեր
տեխնոլոգիաների » ամբիոնի 2017-2018ուս. 2017թ
տարվա աշխատանքային պլանի քննարկման
և հաստատման մասին:
2. 2017-2018 ուս. տարվա « Ծրագրավորման և
ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների» ամբիոնի
ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի
քննարկում և հաստատում :
3. 1-ին կիսամյակի դասապրոցեսի նախա
պատրաստական աշխատանքներ:
4.
2017-2018ուս.տարվա
առարկայական
ծրագրերի քննարկում:
5.
Ուսումնական
խորհրդատուների`
ուսանողների հետ հանդիպման ժամանա
կացույցի հաստատում:

Ա.Հովակիմյան

1.
«
Ծրագրավորման
և
ինֆորմացիոն Սեպտեմբեր
տեխնոլոգիաների
» ամբիոնի
2017-2018 ուս. 2017թ.
տարվա
կուրսային աշխատանքների թեմաների
քննարկման և հաստատման մասին:
2. 2017-2018 ուս. տարվա
« Ծրագրավորման և
ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների» ամբիոնի կուր
սային աշխատանքների ուսանողների և ղեկա
վարների հանդիպման գրաֆիկի հաստատում :
3. 1-ին կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների
գրաֆիկի քննարկում և հաստատում:
4.
2017-2018
ուս.տարվա
դասախոսների
անհատական զարգացման աշխատանքային պլանի
ներկայացում:
5.2017-2018ուս.տարվա պրոֆեսորադասախոսական
կազմի
անդամների
տարեկան
պլանների
ներկայացում:

Ա.Հովակիմյան

1. 2017-2018ուստարվա I ընթացիկ քննությունների Հոկտեմբեր

Ա.Հովակիմյան

ծանոթություն

հարցաշարերի ու նմուշային օրինակների 2017թ.
քննարկում և հաստատում:
2. Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույցի
քննարկում:

3. Լուծարքային

շրջանի

առաջադիմության

քննարկում:

4. Դասախոսի մասնագիտական, դասավանդման
որակին առնչվող հարցեր:
1. Գիտական զեկուցումների թեմաների և գրաֆիկի
քննարկում և հաստատում:
2. Ամբիոնի դասախոսների կողմից ամփոփ
դասախոսությունների իրականացման գրաֆիկի
քննարկում և հաստատում:
3. Ուսանողների
ինքնուրույն
աշխատանքի
կառավարմանն առնչվող քննարկումներ:
1. Ընթացիկ
քննությունների
արդյունքների
քննարկում:
2. Դասալսումների արդյունքների քննարկում:
3. Քննարկում
ուսուցման
գործընթացի
օպտիմիլացման և արդյունավետության բար
ձրացման վերաբերյալ:
4. Համատեղ նիստեր ,,Ընդհանուր մաթեմատիկայի
և բնագիտության’’ ամբիոնի հետ:

Հոկտեմբեր
2016թ.

Ա.Հովակիմյան

Նոյեմբեր
2017թ.

Ա.Հովակիմյան

1. Կուրսային աշխատանքների վիճակի քննարկում: Դեկտեմբեր
2. Ստուգարքային շրջանի գրաֆիկի քննարկում:
2017թ.
3. 2017-2018ուստարվա II ընթացիկ քննությունների
հարցաշարերի
ու
նմուշային
օրինակների
քննարկում և հաստատում:
4. Ամբիոնում կատարվող գիտահետազոտական
աշխատանքների վիճակի քննարկում:
1. Ստուգարքային
շրջանի
արդյունքների
քննարկում:
2. Քննաշրջանի գրաֆիկի քննարկում:
3. 2017-2018ուս.տարվա I կիսամյակի դասավան
դման որակի և արդյունավետության վերլուծություն:
4. 2017-2018ուս.տարվա ուսումնական խորհրդա
տուի I կիսամյակում կատարած աշխատանքների
վերլուծություն:
5. Գիտական զեկուցում:
1. 2017-2018ուս.տարվա I կիսամյակի քննաշրջանի
ամփոփում:
2. II կիսամյակի դասապրոցեսի նախապատ
րաստական աշխատանքներ:
3. Գիտական զեկուցում:

Ա.Հովակիմյան

Դեկտեմբեր
2017թ.

Ա.Հովակիմյան

Հունվար
2018թ.

Ա.Հովակիմյան

1. 2017-2018ուս.տարվա I կիսամյակի լուծարքային Փետրվար
շրջանի ամփոփում:
2018թ.
2. 2017-2018ուս.տարվա
II
կիսամյակի
դասալսումների
գրաֆիկի
քննարկում
և
հաստատում:
3. 2017-2018ուս.տարվա II կիսամյակի լրացուցիչ
պարապմունքների ժամանակացույցի հաստատում:
4. Գիտական զեկուցում:
1. Քննական
հարցաշարերի,
նմուշային
օրինակների, թեստերի քննարկում և հաստատում:
2. 2017-2018ուս.տարվա II կիսամյակի փոխադարձ
դասալսումների
գրաֆիկի
քննարկում
և
հաստատում:
3. Գիտական զեկուցում:
1. I ընթացիկ քննությունների և ստուգումների
արդյունքների քննարկում:
2. Գիտական զեկուցում
3. Այլ հարցեր:

Ա.Հովակիմյան

Մարտ
2018թ.

Ա.Հովակիմյան

Ապրիլ
2018թ.

Ա.Հովակիմյան

1. 2017-2018ուս.տարվա ընթացիկ քննությունների Մայիս
գրաֆիկի քննարկում:
2018թ.
2. Ստուգարքային շրջանի գրաֆիկի քննարկում:
3. Ըստ
նախատեսված
ժամկետի
2017-

Ա.Հովակիմյան

2018ուս.տարվա ուսումնական և աշխատան քային
պլանների կազմում:
4. Ըստ նախատեսված ժամկետի 2017-2018 ուս.
տարվա
ամբիոնային
և
անհատական
ծանրաբեռնվածությունների նախնական կազմում: :
5. Գիտական զեկուցում
1.
Ըստ տարեկան աշխատանքային պլանի
դասախոսների հաշվետվություն:
2.
2017-2018ուս.տարվա ամբիոնի կատարած
աշխատանքների հաշվետվություն:
3.
Ընթացիկ քննությունների, ստուգումների և
ստուգարքների արդյունքների քննարկում:
4.
Կուրսային
աշխատանքների
պաշտպանության արդյունքների քննարկում:
1. II կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների
ամփոփում:
2. Այլ հարցեր:

Հունիս
2018թ.

Ա.Հովակիմյան

Հուլիս
2018թ.

Ա.Հովակիմյան

