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Ամսաթիվ  05.12.2020 

 

ՌԾ գործողությունը 
Ի՞նչ արդյունքներ էին 

ակնկալվում 

Ի՞նչ արդյունքներ են ձեռք բերվել 

(նշել փաստերով, օրինակներով, նաև 

հիմքերով) 

Ի՞նչ չի իրականացվել և 

ինչո՞ւ 

Ինչպե՞ս եք պլանավորել 

իրականացնել և ի՞նչ 

ժամկետներում 

1.2․2․ Զարգացնել մանկավար-

ժական առաջավոր փորձի 

խրախուսման և տարածման մե-

խանիզմները, նպաստել ուսուց-

ման ժամանակակից մեթոդների 

և տեխնոլոգիաների ներ-

դրմանըֈ 

Դասախոսական կազմի 

ներուժի զարգացում: 

Իրականացվել են  փոխադարձ 

դասալսումներ՝ ուսումնասիրելու 

դասախոսական կազմի 

ուսումնամեթոդական  առաջավոր 

փորձը:  

 Ուստարվա ընթացքում 

իրականացնել փոխադարձ 

դասալսումներ՝ ուսումնասիրելու 

դասախոսական կազմի 

ուսումնամեթոդական  առաջավոր 

փորձը,անց են կացվել 

վարպետաց դասեր: 

1.2.3. Կրթափորձի կարգով ներ-

դնել արդյունավետ և 

ձևավորվող (ֆորմատիվ) գնա-

հատման նոր ձևեր` հիմնված 

ակնկալվող կրթական վերջ-

նարդյունքների գնահատման 

վրա: Ստեղծել համապատաս-

խան մեթոդական հենք և 

ձեռնարկներֈ  

 

Ուսանողների գիտելիքների 

անաչառ գնահատում, 

բավարարվածություն՝ 

գնահատման 

չափորոշիչներից: 

 

Ուստարվա սկզբին մշակվել են 

գնահատման հստակ չափորոշիչներ, 

որոնք արձանագրված են 

դասընթացների ծրագրային 

փաթեթներում (պորտֆոլիոներում): 

Երկրորդ կիսամյակում 

համաճարակի բռնկման պատճառով 

գործնական աշխատանքի կրթական 

ծրագրերը ենթարկվել են որոշակի 

փոփոխությունների:  

Ձեռնարկներ չեն ստեղծվել:  Ոչինչ չի պլանավորվել: 

1.2․6․Մշակել և ներդնել ակա-

դեմիական ազնվությունն ապա-

հովող մեխանիզմներ (այդ 

թվում՝ ավարտական աշխա-

տանքների) գրագողությունը 

կանխելու նպատակովֈ 

Ուսանողի 

ինքնուրույնության և 

սեփական 

կարողությունների ներուժի 

բարձրացում, ուսանողների  

ակադեմիական 

Ուսանողների հետ անցկացվել են 

զրույցներ՝ ակադեմիական 

ազնվության մասին, արգելվել ու 

կանխվել են մեխանիկական 

արտագրությունները 

գիտաուսումնական  աղբյուրներից: 

 Ուստարվա ընթացքում 

ուսանողների հետ անցկացնել 

զրույցներ՝ ակադեմիական 

ազնվության մասին:  



ազնվության ապահովում:  Իրականացվել է ավարտական 

աշխատանքներին վերագրվող 

չափանիշների հետևողական 

վերահսկողություն: 

 

1.3.4 Գործադրել 

դասընթացների և կրթական 

ծրագրերի գնահատման 

առցանց համակարգըֈ 

 Գործող մասնաբաժին 

Դասընթացների և ծրագրերի 

գնահատման ԵՊՀ-ի պորտալում 

  

1.4․1․Ներդնել ԵՊՀ-ում 

մշակված վեբ-ուսուցման ունի-

վերսալ էլեկտրոնային հա-

մակարգ` ուսումնառության 

ռեսուրսների առցանց մատուց-

ման համար: 

Ժամանակակից առցանց 

հնարավորությունների 

կիրառություն  ուսուցման 

գործընթացում: 

 

Երկրորդ կիսամյակում 

համավարակի պատճառով 

ուսանողների հետ հեռավար 

ուսուցում է իրականացվել ZOOM 

հարթակի միջոցով: 

  

1.4․3․Վերապատրաստել դա-

սախոսական կազմը ուսումնա-

ռության էլեկտրոնային ռե-

սուրսների ստեղծման և մա-

տուցման համար: 

Կիրառել էլեկտրոնային 

ռեսուրսներ, ապահովել 

դասաժամի 

արդյունավետություն: 

Մասնաճյուղում ներդրվել է վեբ-

ուսուցման ունիվերսալ էլեկտրոնա-

յին համակարգ (ZOOM), որի միջոցով 

առցանց՝ հեռավար եղանակով 

ապահովվել են դասընթացները: 

  

1.4.5.Ապահովել կրթական 

ծրագրերը ուսումնառության 

էլեկտրոնային ռեսուրսներովֈ 

 

 

Ուսումնառության 

գործընթացի արդյունավետ 

կազմակերպում: 

 

Կրթական ծրագրերի համար մշակվել  

են էլեկտրոնային տարբերակներ և 

տեղադրվել համացանցում: 

 Ուսումնական տարվա ընթացքում 

շարունակել ծրագրերի համար 

էլեկտրոնային տարբերակների 

մշակումն ու տեղադրումը 

համացանցում: 

1. 1.4.7.Կանոնակարգել և ընդլայ-

նել առցանց եղանակով 

իրականացվող դասընթաց-

ները: 

 

Արդի պահանջներին 

համապատասխանող 

ուսուցման ապահովում: 

 

Երկրորդ կիսամյակում 

համավարակի պատճառով 

ուսանողների հետ հեռավար 

ուսուցում է իրականացվել ZOOM 

հարթակի միջոցով: 

  

2.1․3․Խրախուսել ՈւԳԸ շրջա-

նակներում ուսանողների 

գիտահետազոտական աշխա-

տանքների կատարումը և 

Ուսանողների մեջ 

հետաքրքրության 

առաջացում գիտական  

աշխատանքի նկատմամբ և  

ԻՄ-ի ՈւԳԸ-ի և գծանկարի, 

գունանկարի և քանդակի  ամբիոնը և 

նույն մասնագիտության բոլոր 

կուրսերի ուսանողները ունեն սերտ 

 Ուսումնական տարվա ընթացքում 

խրախուսել ՈւԳԸ շրջանակներում 

ուսանողների 

գիտահետազոտական աշխա-



ղեկավարումը: նրանց  

կողմից իրականացվող 

գիտական աշխատանքների 

ծավալի մեծացումֈ 

 

կապեր և համագործակցության 

բարձր ակտիվություն: 

 

տանքների կատարումը և ղեկա-

վարումը և ցուցահանդեսների 

մասնակցությունը: 

2.2.1.Աջակցել 

գիտահետազոտական կենտ-

րոնների հետ 

տարածաշրջանային 

նշանակության համատեղ 

ծրագրերի իրականացմանը: 

 

Մարզի 

գիտահետազոտական 

կենտրոնների և անհատ 

ստեղծագործողների հետ 

գիտական կապի 

ամրապնդում՝ մարզում 

գիտական-մշակութային 

միջավայրի զարգացման 

նպատակով: 

 

 Ոչինչ չի արվել մարզի 

գիտահետազոտական 

կենտրոնների և անհատ 

ստեղծագործողների հետ 

գիտական կապերի և 

հետաքրքրությունների 

բացակայության 

պատճառով: 

Ուսումնական տարվա ընթացքում 

աշխուժացնել մարզի 

գիտահետազոտական 

կենտրոնների և անհատ 

ստեղծագործողների հետ 

գիտական կապերն ու 

հետաքրքրությունները: 

2.3.3.Կազմակերպել գիտական, 

գիտական-գեղարվեստական 

միջոցառումներ, 

հանրապետական, միջազգային 

գիտաժողովներ, օժանդակել 

արտասահմանյան 

գիտաժողովներին մասնաճյուղի 

աշխատողների 

մասնակցությանը: 

Համագործակցային 

փոխհարաբերությունների 

ձևավորում տարբեր 

գիտական 

կազմակերպությունների 

հետ: Մասնաճյուղի 

գիտական վարկանիշի 

բարձրացում, մասնաճյուղի 

աշխատակիցների և 

ուսանողների մաս-

նակցության աճ: 

ԵՊՀ ԻՄ-ի 25-ամյակին նվիրված 

միջոցառումների շրջանակում 

գծանկարի, գունանկարի և քանդակի 

ամբիոնի  աշխատակազմը 

կազմակերպել է ցուցահանդես: 

 

 Ուսումնական տարվա ընթացքում 

կազմակերպել գիտական, 

գիտական-գեղարվեստական 

միջոցառումներ,ցուցահանդեսներ: 

2.3․4․Աջակցել 

արտասահմանյան գործընկեր-

ների հետ համագործակցության 

շարունակականությանն ու 

խորացմանը: 

Համագործակցություն 

արտասահմանյան 

գործընկերների հետ 

գիտական կամ 

հետազոտական որևէ 

ծրագրի շուրջ: 

   



8.1․2․Ակտիվացնել 

մասնաճյուղի մասնակցու-

թյունը կրթական և 

գիտահետազոտական դրամա-

շնորհային ծրագրերին: 

Ամբիոնի դասախոսական 

կազմի հետաքրքրություն՝ 

կրթական և 

գիտահետազոտական 

դրամաշնորհային 

ծրագրերով, պետական և 

միջազգային 

դրամաշնորհներից 

ակնկալվող դրամական 

հոսքերից օգտվելու ձգտում: 

   

 

 

Ամբիոնի վարիչ՝    ՀՀ նկարիչների միության վարչության անդամ,դոցենտ    ՀԱՄԼԵՏ  ԱՍԱՏՐ ՅԱՆ 

 

 

 

Ուշադրություն՝  Անհրաժեշտության դեպքում ցանկալի է, որ հավելվածների տեսքով կցված լինեն ավելի մանրամասն տվյալներ, ցուցակներ և այլն:  

Էլեկտրոնային տարբերակը ուղարկել marieta.mdjagaryan@mail.ru  էլեկտրոնային հասցեին: 

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժին 

mailto:marieta.mdjagaryan@mail.ru

