«Հաստատում եմ»
“_20___”_սեպտեմբեր 2019թ.
Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ՝

Կ. Պողոսյան

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ

Թիվ

2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

ՌԾ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՆՊԱՏԱԿԸ/
ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԱԱ)

1.

Կազմակերպել 20192020
ուս.տարվա
ամբիոնային
աշխատանքները

Նպատակը`
ամբիոնային
բնականոն
աշխատանքների
կազմակերպում
ԱԱ`
հստակ
մշակված
պլաններով
և
ժամանակացույցերով
ամբիոնային
աշխատանքներ։

2.

Կազմակերպել ուսումնական գործընթացը

Նպատակը`
«Պատմություն»
բակալավրի
կրթական
ծրագրով
ուսումնառության
ապահովում
ԱԱ` 2019-2020 ուստարվա
ուսումնական
գործընթացի
բնականոն ընթացք

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ՔԱՅԼԵՐԸ
1․Կազմել
ամբիոնային
ծանրաբեռնվածությունը,
կատարել
դասաժամերի բաշխում, քննարկել
դասախոսական կազմի հետ։
2․Հաստատել
անհատական
ծանրաբեռնվածությունները։
3․
Ճշգրտել
համատեղությամբ
աշխատող
դասախոսների
գրաֆիկները։
4․Կազմել և դասախոսների հետ
քննարկել
ամբիոնի
2019-2020
ուստարվա աշխատանքային պլանը։
5․Ամբիոնի աշխատանքային պլանը
ներկայացնել
հաստատման
ֆակուլտետի ԳԽ
6․Կազմել և հաստատել ամբիոնային
նիստերի
անցկացման
ժամանակացույցը։
1.Կազմակերպել
և իրականացնել
2018-2019 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի
ակադեմիական պարտքերի մարումը։
2.Դասընթացների փաթեթների հիման
վրա
դուրս
գրել
ընթացիկ
և
եզրափակիչ քննությունների, ընթացիկ
ստուգումների
հարցաշարերը
և
տրամադրել ուսանողներին։
5.Ըստ
ժամանակացույցի
նախապատրաստել և իրականացնել 1-ին և
2-րդ
կիսամյակների
բոլոր
քննաշրջանները (ընթացիկ քննու-
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ԽՈՒՄԲ/ԺԱՄԿԵՏ
ՊատասխաԿատանատու
րողներ
Դ.Թինոյան
Դ.Թինոյան
29.08.2019
Ն.Գրիգորյան

ՀԱՄԱԳՈ
ՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ
ՈՒՄՎ
Ֆակուլտե
տներ

Դ.Թինոյան

ՈՒՄՎ
Ֆակուլտե
տներ

20.09. 2019

Դ.Թինոյան
Ն.Գրիգորյան

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
1.Նիստերի արձանագրություն
ներ
2.Հաստատված
անհատական
ծանրաբեռնվածություններ
3.Հաստատված
աշխատանքայի
ն պլան
4.Ամբիոնի նիստերի
անցկացման հաստատված ժամանակացույց

Նիստերի
արձ.,
հաստ.
քնն.
հարցաշար.

ՆՇՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՄԱՍԻՆ

թյուններ և ստուգումներ, եզրափակիչ
քննություններ,
կուրսային
և
ավարտական
աշխատանքների
պաշտպանություններ)։
3.

4.

5.

1.2.1.
Ակտիվացնել
Երիտասարդ
դասախոսների աջակցման և
առաջավոր
փորձի
փոխանցման
կենտրոնի
աշխատանքները`
դասախոսական
կազմի
մանկավարժական
կարողությունները և
հմտություններն արդիականացնելու
ու
զարգացնելու
նպատակով:
1.2.2.
Զարգացնել
մանկավարժական առաջավոր
փորձի
խրախուսման և տարածման մեխանիզմները,
նպաստել
ուսուցման ժամանակակից մեթոդների և
տեխնոլոգիաների ներդրմանը։

1.2.4. Ուսումնասիրել
դասավանդման,
ուսումնառության
և
հետազոտության ինտեգրման
(փոխկապակցման) ժամանակակից փորձը բակալավրի
կրթական
ծրագրերում
կիրառելու նպատակով։

Նպատակը`
Ուսուցման
ժամանակակից մեթոդների և
տեխնոլոգիաների ներդրում
ԱԱ` Դասախոսական կազմի
մանկավարժական
կարողությունների և հմտությունների կատարելագործում

Նպատակը`
պրոֆեսորադասախոս.
անձնակազմի
մասնագիտ. և մանկավարժ.
որակների բարձրացում
ԱԱ`
Դասախոսների
և
ուսանողների
բավարարվածության
մակարդակի
բարձրացում

Նպատակը՝
դասավանդման,
ուսումնառության
և հետազոտության
ինտեգրման
ժամանակակից
փորձի
ներդրում
ԱԱ՝ Դասախոսական կազմի և
ուսանողների ստացած կրթությունից բավարարվածության աճ

1.Մշակել և վերապատրաստումների
ծրագիր
2.Կազմակերպել
փոխադարձ
դասալսումներ
2.Պարբերաբար
իրականացնել
դասալսումներ
ամբիոնի
վարիչի
կողմից
3.Մասնակցել
վերապատրաստումների և որպես ունկնդիր, և որպես
դասավանդող

1.Պարբերաբար
անցկացնել
դասալսումներ` ամբիոնի վարիչի և
կրթ.ծրագրի
պատասխանատուի
կողմից
2.Անցկացնել
փոխադարձ
դասալսումներ
3..Ամբիոն
ներկայացնել
դասախոսների կատարած գիտական
և
ուսումնամեթոդական
աշխատանքների հաշվետվություն
4.
Խրախուսման
ներկայացնել
ամբիոնի դասախոսներին

1.Դասախոսներին հանձնարարել և
ստանալ
2019-2020թթ. ուստարվա
աշխատանքային պլանները։
2.Ամբիոնի նիստում քննարկել և
հաստատել դասախոսների
տարեկան
աշխատանքային
պլանները։
3.Կազմել ամբիոնի դասախոսների
գիտահետազոտական
և
ուսումնամեթոդական
աշխատանքների
տարեկան պլան։
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Դ.Թինոյան

պարբերաբար

Դ.Թինոյան
Ն.Գրիգորյան

ՈՒՄՎ
Ֆակուլտե
տներ

Դասալսում.
ժամանակ.
Դասալս.
մատյան

Վերապատր.
ծրագիր

Դ.Թինոյան

պարբերաբար

Դ.Թինոյան
Ն.Գրիգորյան

ՈՒՄՎ
Ֆակուլտե
տներ

Դասալս..
մատյան
Դասալ. գրաֆիկ
նիստի արձ.

Ուսանող.
բավար.
հարցման
թերթիկ

Դ. Թինոյան
Ն.Գրիգորյան

պարբերաբար

Ամբիոնի
դասախոս.

ՈՒՄՎ
ՄԿՈԱ

Դասախոս.
կազմի
բավարարվ.
հարցաթերթիկ
Հաստ. աշխ.
պլաններ

6.

1.2.5.
Իրականացնել
դասընթացների փաթեթների
(պորտֆոլիոների)
կիրառումը բոլոր դասընթացների
համար`
ավելացնելով դասախոսի
կողմից
կիրառվող
որակի
ապահովման
մեխանիզմները:
1.2.6.Մշակել և ներդնել
ակադեմիական ազնվությունն ապահովող
մեխանիզմներ
(այդ
թվում՝ ավարտական
աշխատանքների)
գրագողությունը
կանխելու նպատակով։

7.

4.

1.3.3.Գործադրել ԵՊՀ-ի
դասախոսական կազմի
գործունեության
բազմագործոն
գնահատման կարգը

Նպատակը`
Դասընթացների
իրականացում որակի ապահովման
չափանիշներին
համապատասխան։
ԱԱ`
Որակի
ապահովման
չափանիշներով
համալրված
փաթեթներ
բոլոր
դասընթացների համար։

Նպատակը`
կուրսային
և
ավարտական
աշխատանքներում
գրագողության
կանխում
ԱԱ` պատմագիտության արդի
հիմնախնդիրներին համահունչ
ավարտական և կուրսային
աշխատանքների թեմաներ

Նպատակը`
կազմի
գնահատում

Դասախոսական
գործունեության

ԱԱ՝
ուսումնառության
և
դասավանդման
ժամանակակից
մեթոդների
տիրապետող դասախոսներ

1.Վերանայել առկա դասընթացների
փաթեթները որակի ապահովման
չափանիշներին
և
ուսումնական
պլաններին համապատասխան։
2.Քննարկել
դասախոսների
ներկայացրած
դասընթացների
փաթեթները և հաստատել։
3. Առաջին կուրսի ուսանողների
համար պատրաստել կրեդիտային
համակարգով
ուսումնառության
ուղեցույց և տեղադրել կայքում։
1. Ըստ կուրսերի կազմակերպել
ուսանողների հետ կուրսային և
ավարտական
աշխատանքների
թեմաների քննարկում, հաստատել
ըստ
թեմաների
կուրսային
և
ավարտական
աշխատանքների
ղեկավարներին։
2.Պարբերաբար լսել կուրսային և
ավարտական
աշխատանքների
գիտական
ղեկավարների
հաշվետվությունները աշխատանքի ընթացքի մասին
3.Կազմակերպել ավարտական աշխատանքների
նախապաշտպանություն
4.Կազմակերպել
ավարտական
և
կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունը

1.Ներկայացնել
և
քննարկել
դասախոսների հաշվետվությունները
2.Քննարկել
փոխադարձ
դասալսումների արդյունքները
3.Քննարկել ամբիոնի վարիչի կողմից
կատարած դասալսումների արդյունքները
4.Քննարկել ուսանողների կողմից
դասախոսների մասնագիտական և
դասավանդման որակի գնահատման
արդյունքները
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Դ. Թինոյան
Ն.Գրիգորյան

Ամբիոնի
դասախոս.

ՈՒՄՎ
Հ/Գ
ֆակուլտե
տ

Պորտֆոլի.
առարկայ.
ծրագրեր,
ամբ. նիստի
արձ.
Կրեդիտ.
համակարգ.ուս
ումն.
ուղեցույց

Ամբիոնի
դասախոս.

ՈՒՄՎ
Հ/Գ
ֆակուլտե
տ

Ավարտ. և
կուրս. աշխ.
հաստատված
թեմաներ

20.09.2019

Դ. Թինոյան
Ն.Գրիգորյան

20.09.2019
Դ. Թինոյան
01.10.2019

Համապատաս
խան
մատյանների
գրանցումներ

Դ. Թինոյան
20.04.2020

Երաշխ.
ավարտ. և
կուրս. աշխ.

Դ. Թինոյան
01.06.2020

Քնն. հանձն.
կարծիք.
ու եզրակաց.
Նիստի արձ.

Դ. Թինոյան
Ն.Գրիգորյան

պարբերաբար

Ամբիոնի
դասախոս

ՈՒՄՎ
Հ/Գ
ֆակուլ.

Դասալս.
հաշվետ.

5.

6.

7.

8.

9.

1.4.1.Ներդնել ԵՊՀ-ում
մշակված վեբ-ուսուցման
ունիվերսալ
էլեկտրոնային համակարգ`
ուսումնառության ռեսուրսների
առցանց մատուցման
համար:
1.4.2. Ձևավորել անհրաժեշտ
տեխնոլոգիական և մեթոդական հենք՝ ուսումնառության էլեկտրոնային
ռեսուրսների
մշակման և ներդրման
համար:
1.4.3. Վերապատրաստել
դասախոսական
կազմը
ուսումնառության
էլեկտրոնային ռեսուրսների
ստեղծման
և
մատուցման համար
1.4.4. Ներդնել խրախուսման
մեխանիզմներ` դասավանդման
գործընթացում ուսումնառության
էլեկտրոնային ռեսուրսների
կիրառման համար:

1.4.5.
Ապահովել
կրթական ծրագրերը
ուսումնառության
էլեկտրոնային ռեսուրսներով։

10. 1.4.6.
Ապահովել
հեռակա
ուսուցման
դասընթացները
համապատասխան
էլեկտրոնային ռեսուրս-

Նպատակը` ուսումնառության
ռեսուրսների
առցանց
մատուցում
ԱԱ`
Ուսումնառության
արդյունավետության և մատչելիության բարձրացում

1.
Կազմել
դասախոսություններ
2.Կազմել
առաջադրանքներ

էլեկտրոնային

Դ. Թինոյան
Ն.Գրիգորյան

էլեկտրոնային

պարբերաբար

Նպատակը՝
էլեկտրոնային
ռեսուրսների
մշակում
և
ներդրում
ԱԱ`
Ուսումնառության
արդյունավետության և մատչելիության բարձրացում

Նպատակը` Դասախոսական
կազմի վերապատրաստում
ԱԱ՝
Դասախոսների
և
ուսանողների
բավարարվածության բարձրացում
Նպատակը՝
էլեկտրոնային
ռեսուրսների
մշակում
և
ներդրում
ԱԱ`
Ուսումնառության
արդյունավետության և մատչելիության բարձրացում
Դասախոսական և ուսանողական
կազմի
բավարարվածության բարձրացում
Նպատակը` տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ընդլայնված
և արդյունավետ օգտագործումը
կրթական գործընթացում
ԱԱ՝ Կրթական ծրագրի համար
անհրաժեշտ
ռեսուրսների
ապահովում
Դասախոսական և ուսանողական
կազմի
բավարարվածության բարձրացում
Նպատակը` տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ընդլայնված
և արդյունավետ օգտագործումը
կրթական գործընթացում
ԱԱ՝ Կրթական ծրագրի համար

Դ. Թինոյան
Ն.Գրիգորյան

Ամբիոնի
դասախոս

ՈՒՄՎ
Հ/Գ
ֆակուլտե
տ

Էլեկտրոն
դասախոս. և
առաջադրանք.

Ամբիոնի
դասախոս

ՈՒՄՎ
Հ/Գ
ֆակուլտե
տ

Էլեկտրոն
դասախոս. և
առաջադրանք.

Ամբիոնի
դասախոս

ՈՒՄՎ
ֆակուլտե
տներ

Վերապատր.
դասախոս

Ամբիոնի
դասախոս

ՈՒՄՎ
ֆակուլտե
տներ

Պարգևատրված
դասախոսներ

պարբերաբար

1.Կազմել
վերապատրաստումների
ծրագրեր
2.Կազմակերպել
ամբիոնի
դասախոսների
համար
վերապատրաստումներ

Դ. Թինոյան
Ն.Գրիգորյան

1.Կազմակեպել բաց դասեր
2.Պարգևատրման
ներկայացնել
ամբիոնի դասախոսներին

Դ. Թինոյան
Ն.Գրիգորյան

պարբերաբար

պարբերաբար

Դասախոսների
բավարաված.
հարցաթերթիկ.

1.
Հանձնարարել
ամբիոնի
դասախոսներին
պատրաստել
էլեկտրոնային դասախոսություններ

Դ. Թինոյան
Ն.Գրիգորյան

1.Հանձնարարել
դասախոսների
պատրաստել էլեկտրոնային դասախոսություններ, սեմինար պարապունքի
թեմաները, առաջադրանքները

Դ. Թինոյան
Ն.Գրիգորյան
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Ամբիոնի
դասախոս

ՈՒՄՎ
ֆակուլտե
տներ

10 դասընթաց
համալրվ.
էլեկտրոն.
ռեսուրսներով

Ամբիոնի
դասախոս

ՈՒՄՎ
ֆակուլտե
տներ

դասընթաց
համալրվ.
էլեկտրոն.
ռեսուրսներով

պարբերաբար

պարբերաբար

ներով։

11. 2.1.1.
Իրականացնել
հետազոտական գործունեության գնահատում՝
առաջնորդվելով
գիտական
հրատարակումներով,
դրանց
վրա
կատարված
հղումներով և այլ ընդունված ցուցանիշներով:
12. 2.1.3.
Խրախուսել
ՈՒԳԸ-ի
շրջանակներում ուսանողների
գիտահետազոտական
աշխատանքների կատարումը
և
ղեկավարումը:
13. 2.3.1.
Խրախուսել
միջազգային գիտական
շտեմարաններում
ընդգրկված
ամսագրերում
ամբիոնի
դասախոսների
հրապարակումները:

14. 2.3.2. Ավելացնել օտար
լեզուներով
հրատարակվող հոդվածների թիվը «Ակունք»
ժողովածուում:

15. 2.3.3
Կազմակերպել
միջազգային
գիտաժողովներ, օժանդակել
արտասահմանյան գիտաժողովներին
դասախոսների
և
ուսանողների
մասնակցությանը:

անհրաժեշտ ռեսուրսների
ապահովում
Դասախոսական
և
ուսանողական
կազմի
բավարարվածության բարձրացում
Նպատակը`
հետազոտական
աշխատանքների խրախուսում
ԱԱ՝ հետազոտական աշխատանքների աճ

1.Լսել
դասախոսների
հաշվետվությունները
2.Խրախուսման ներկայացնել հետազոտական աշխատանքներ կատարած
դասախոսներին
3.Քննարկել նոր լույս տեսած գրքերի
կամ տպագրված հոդվածները

Դ. Թինոյան
Ն.Գրիգորյան

Նպատակը`
ուսանողների
գիտահետազոտական
կարողությունների
և
հմտությունների զարգացում
ԱԱ՝ ՈՒԳԸ աշխատանքներում
ներգրավված դասախոսների ու
ուսանողների թվի աճ
Նպատակը`
գիտական
հետազոտությունների կատարման խրախուսում
ԱԱ`
Միջազգային
գիտական
շտեմարաններում ընդգրկված
ամսագրերում
ամբիոնի
դասախոսների
հրապարակումների թվի աճ
Նպատակը` գիտական ավելի
լայն շրջանակների ներկայացնել
հայագիտության
և
պատմագիտության նորագույն
ուսումնասիրությունները
ԱԱ` պատմագիտության արդի
հիմնախնդիրների վերհանում

1. Անցկացնել գիտական սեմինարներ
2.Հրավիրել ուսանողական գիտական
ժողովներ
3.
Ապահովել
այլ
բուհերում
կազմակերպվող
գիտաժողովների
ուսանողների մասնակցության

Դ. Թինոյան
Ն.Գրիգորյան

1.
Կազմակերպել
միջազգային
գիտաժողովներ,
օժանդակել
արտասահմանյան գիտաժողովներին
ամբիոնի
դասախոսների
մասնակցությանը

Դ. Թինոյան
Ն.Գրիգորյան

1.Գրել օտարալեզու հոդվածներ
2.Խրախուսման
ներկայացնել
օտարալեզու հոդվածներ գրող դասախոսներին

Դ. Թինոյան

Նպատակը`
դասախոսական
կազմի
և
ուսանողների
ներգրավումը հետազոտական
աշխատանքներում,
ակադեմիական համագործակցության
ընդլայմանը և հետազոտական
աշխատանքների
միջազգայնացմանը նպաստելը

1.Կազմակերպել
միջազգային
գիտաժողովներ, օժանդակել արտասահմանյան
գիտաժողովներին
ամբիոնի
աշխատակիցների
մասնակցությանը:
2.Քննարկել
հանգուցային
և
պրոբլամատիկ թեմաներ
3.կազմակերպել կլոր-սեղաներ

Դ. Թինոյան
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Ամբիոնի
դասախոս

պարբերաբար

ՈՒՄՎ
ֆակուլտե
տներ

Տպագր.
հոդվածներ
մենագր.
հետազոտ.
Պարգևատր.
դասախոսներ

Ամբիոնի
դասախոս

ՈՒԳԸ

Տպագր.
հոդվածներ

Ամբիոնի
դասախոս

ՈՒԳԸ

Տպ. հոդվ.

պարբերաբար

պարբերաբար

պարբերաբար

պարբերաբար

Ամբիոնի
դասախոս

Ամբիոնի
դասախոս

Տպ. հոդվ.

Տնօրեն
Հաշվապա
հ.

Գիտաժողովի
մասնակց.
Վկայ.

16. 2.3.4. Աջակցել արտասահմանյան գործընկերների հետ համագործակցության
շարունակականությանն
ու խորացմանը:

17. 4.1.2. Մշակել դասախոսական
կազմի
համալրման և կատարելագործման երկարաժամկետ ծրագիրը,
համաձայն որի`
-կատարելագործել
դասախոների
պաշտոնների
տեղակալման
չափորոշիչները և գործընթացները,
-ապահովել
հիմնական դասախոսական
կազմի պարտադիր և
լիարժեք
մասնակցությունը
որակավորման բարձրացման
կրթական ծրագրերին:
18. 4.1.5. Դասախոսների
համար
ստեղծել
համապատասխան
պայմաններ և խթանող
մեխանիզմներ` մասնակցելու կրթության
բնագավառում իրականացվող
նորագույն
ծրագրերին:
19. 4.1.6.
Լրամշակել
դասախոսական կազմի
ուսումնական
բեռնվածության հաշ-

ԱԱ` միջազգային գիտաժողովներին
մասնաճյուղի
աշխատակիցների
մասնակցության աճ
Նպատակը`
դասախոսական
կազմի
և
ուսանողների
ներգրավումը հետազոտական
աշխատանքներում,
ակադեմիական համագործակցության
ընդլայմանը և հետազոտական
աշխատանքների
միջազգայնացմանը նպաստելը
ԱԱ` Համատեղ հետզոտական
աշխատանքների
թվի
ավելացում
Նպատակը`
դասախոսական
անձնակազմի
մասնագիտական
որակների
բարելավում
ԱԱ` դասավանդման ժամանակակից
մեթոդներին
և
պահանջներին
համապատասխան
դասախոսական
կազմ

4.Կազմակերպել
բուհական
և
միջբուհական կոնֆերանսների կազմակերպում

Նպատակը`
դասախոսական
անձնակազմի
մասնագիտական
որակների
բարելավում
ԱԱ` դասավանդման ժամանակակից
մեթոդներին
և
պահանջներին
համապատասխան
դասախոսական
կազմ
Նպատակը`
դասախոսական
կազմի
ուսումնական
բեռնվածության
հաշվարկի
նորմերի լրամշակում

1.
Ապահովել
մասնակցությունը
ծրագրերին

1.
Կազմակերպել
ամբիոնի
դասախոսների համար գործուղումներ

Դ. Թինոյան

1.Ապահովել
դասախոսների
մասնակցությունը
որակավորման
բարձրացման կրթական ծրագրերին

Դ. Թինոյան

պարբերաբար

պարբերաբար

Ամբիոնի
դասախոս

Տնօրեն
Հաշվապա
հ.

Գործուղումներ

Ամբիոնի
դասախոս

Տնօրեն
Հաշվապա
հ.

Վերապատր.
Ծրագրեր

Վերապատր.
դասախոսներ

դասախոսների
նորագույն

Դ. Թինոյան

պարբերաբար

Ամբիոնի
դասախոս

Տնօրեն
Հաշվապա
հ.

Վերապատր.
Ծրագրեր

Վերապատր.
դասախոսներ

1.Մշակել և ՈՒՄՎ-ին ներկայացնել
դասախոսական կազմի ուսումնական
բեռնվածության հաշվարկին նորմերի
առաջարկություններ
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Դ. Թինոյան
2020 մայիս

Ամբիոնի
դասախոս

ՈՒՄՎ.

Քննարկվ.
Առաջարկությ.

վարկի նորմերը:

ԱԱ՝
Ուսումնական
բեռնվածության հաշվարկի նորմեր

Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի վարիչի ԺՊ՝
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/Դ. Թինոյան/

