
     Հաստատում եմ` ԵՊՀ ԻՄ Կիրառական արվեստի 

ֆակուլտետի խորհրդի նախագահ`    Ա. Շ. Մարգարյան  

Ֆակուլտետի  խորհրդի 2015թ. օգոստոսի նիստի որոշմամբ/արձ. N1    

         ,,28 ,, օգոստոսի  2015թ. 

 

ԵՊՀ ԻՄ 2015 – 2016 ՈՒՍՏԱՐՎԱ 

,, ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ  ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆԻ ,, ԱՄԲԻՈՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

 

Աշխատանքի բովանդակությունը Կատարման 
վերջնաժամ
կետը 

պատասխա
նատու անձ 

1. 2015-2016 ուստարվա դասախոսների անհատական 
զարգացման աշխատանքային պլանի ներկայացում: 

2. 2015-2016 ուստարվա ամբիոնի տարեկան 
աշխատանքային պլանի քննարկում և հաստատում: 

3. Առարկայական փաթեթների/պորտֆոլյո/ քննարկում: 
4. 2015-2016 ուստարվա ուսումնական գործընթացի 

ժամանակացույցի քննարկում և հաստատում: 
5. 2015-2016 ուստարվա առարկայական ծրագրերի 

քննարկում և հաստատում:  
6. Ուսումնական խորհրդատուների` ուսանողների հետ 

հանդիպման ժամանակացույցի հաստատում: 

31.08.2015թ Մ. Հարությունյան 
Ա.Մարգարյան 

1. 2015-2016 ուստարվա ուսանողների ավարտական 
աշխատանքների թեմաների քննարկում և 
հաստատում: 

2. Ամփոփիչ քննության հարցաշարերի առկայություն:   
3. Ավարտական  աշխատանքների, ուսանողների և 

ղեկավարների հանդիպման գրաֆիկի հաստատում: 
4. Փոխադարձ դասալսումների գրաֆիկի քննարկում և 

հաստատում: 
5. 2015-2016 ուստարվա դասախոսների անհատական 

զարգացման աշխատանքային պլանի ներկայացում: 
6. 2015-2016 ուստարվա պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի անդամների տարեկան պլանների ներկայացում: 

30.09.2015թ. Մ. Հարությունյան 
Ա.Մարգարյան 



1. Անհատական և խմբային թեմատիկ ցուցահանդեսների 
կազմակերպման ժամանակացույցի քննարկում և 
հաստաում: 

2. Գնահատման կարգի արդյունավետության 
բարձրացմանն ուղղված առաջարկությունների 
քննարկում: 

3. Ուսանողների ինքնուրույն  աշխատանքի 
կառավարմանն առընչվող քննարկումներ: 

4. Ամբիոնի առաջատար մասնագետների 
մասնակցությունը ավագ դպրոցներում    
կազմակերպվող  մասնագիտական կողմնորոշմանն 
ուղղված գործընթացին:                         

31.10.15թ. Մ. Հարությունյան 
Ա.Մարգարյան 

1.  2015-2016 ուստարվա I կիսամյակի I ընթացիկ 
ստուգումների և քննությունների արդյունքների 
քննարկում:  

2 .  Iընթացիկ քննությունների արդյունքների քննարկում և 
քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքների 
կազմակերպում: 

3.  2015-2016 ուստարվա  Iկիսամյակի ստուգարքների և 
քննությունների ժամանակացույցերի քննարկում և 
հաստատում: 

4.  Դասալսումների արդյունքների քննարկում: 

01.11.2015թ. Մ. Հարությունյան 
Ա.Մարգարյան 

1.   Ավարտական աշխատանքների, վիճակի քննարկում:I և 
II ընթացիկ քննությունների արդյունքների քննարկում 
և քննաշրջանի նախապատրաստական 
աշխատանքների կազմակերպում: 

 2.   Ստուգարքային շրջանի արդյունքների 
քննարկում:2015-2016 ուս.տարվա  II ընթացիկ 
ստուգարքների և քննությունների ժամանակացույցերի 
քննարկում և հաստատում: 

 3.  2015-2016 ուս.տարվա  ուսումնական խորհրդատուի I 
կիսամյակում կատարած աշխատանքների 
վերլուծություն: 

 4.  Համատեղ նիստեր   ,, Դեկորատիվ կիրառական   
արվեստի և  դիզայնի ,, ամբիոնի հետ: 

02.12.15թ. Մ. Հարությունյան 
Ա.Մարգարյան 

1. 2015-2016 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանի 
ամփոփում: 

2. II կիսամյակի դասապրոցեսի կազմակերպման 
նախապատրաստական աշխատանքներ: 

3.  2015-2016ուստարվա  I կիսամյակի դասավանդման 
որակի արդյունավետության վերլուծություն 
,,գծանկարչություն,, և ,,գունանկարչություն,, 

26.01.2016թ. Մ. Հարությունյան 
Ա.Մարգարյան 



առարկաների օրինակով: 
 4. 2015-2016 ուստարվա  ուսումնական խորհրդատուի I 

կիսամյակում կատարած աշխատանքների 
վերլուծություն 

1. 2015-2016 ուստարվա IIկիսամյակի   քննաշրջանի 
ամփոփում:   

2. 2015-2016 ուստարվա   II կիսամյակի  դասալսումների 
ժամանակացույցի քննարկում և հաստատում: 

3. Անհատական և խմբային   ցուցահանդեսների  
ժամանակացույցի քննարկում և  հաստատում: 

4. IV կուրսեցիների ավարտական աշխատանքների, 
      ուսանողների և ղեկավարների  հանդիպումների 

ժամանակացույցի հաստատում: 

28.02.2016թ. Մ. Հարությունյան 
Ա.Մարգարյան 

1. I ընթացիկ  ստուգումների և  քննությունների 
արդյունքների քննարկում: 

2. 2015-2016 ուստարվա II ընթացիկ ստուգումների և 
քննությունների ժամանակացույցի քննարկում: 

3. II կիսամյակի  ստուգարքների և քննությունների 
ժամանակացույցի քննարկում: 

4. 2015-2016ուս.տարվա II կիսամյակի փոխադարձ 
դասալսումների գրաֆիկի քննարկում և հաստատում: 

25.03.2016թ. Մ. Հարությունյան 
Ա.Մարգարյան 

1. Ավարտական աշխատանքների փուլային 
նախապաշտպանություն: 

2. Ամփոփիչ քննության  նախապատրաստական  
աշխատանքների  ժամանակացույցի հաստատում: 

3. I ընթացիկ  ստուգումների և  քննությունների  
4. Անհատական և խմբային   ցուցահանդեսների 

,,արվեստի պատմություն,, առարկայից ուսանողական 
գիտական ընթերցումների նստաշրջան 
կազմակերպելու  ժամանակացույցի քննարկում և  
հաստատում: 

01.04.2016.  Մ. Հարությունյան 
Ա.Մարգարյան 

1. 2016-2017 ուստարվա ուսումնական և աշխատանքային 
պլանների քննարկում:  

2. 2016-2017 ուստարվա ամբիոնային 
ծանրաբեռնվածությունների  քննարկում:  

3. Պրակտիկայի քննարկում: 
4. Ամփոփիչ  քննության և  ավարտական 

աշխատանքների պաշտպանություն: 

  31 .05.2016թ. Մ. Հարությունյան 
Ա.Մարգարյան 

1.   Ըստ տարեկան աշխատանքային պլանի 
դասախոսների հաշվետվության ներկայացում: 

 2.  2015-2016 ուստարվա ամբիոնի կատարած   

   23.06.2016թ. Մ. Հարությունյան 
Ա.Մարգարյան 



 
 
 
 
 
Ամբիոնի վարիչ`     Մ. Հարությունյան   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
       

աշխատանքների հաշվետվության  ներկայացում: 
3.   Ընթացիկ  ստուգումների, քննությունների, և 

ստուգարքների արդյունքների քննարկում: 
4.  Ամփոփիչ քննության և ավարտական աշխատանքների 

պաշտպանության արդյունքների քննարկում: 
  
1. II կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում: 
2. 2016-2017 ուստարվա անհատական 

ծանրաբեռնվածությունների   քննարկում 

17.07.2016թ. Մ. Հարությունյան 
Ա.Մարգարյան 


