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ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսումնամեթոդական վարչություն 

                                              Իրականացվելիք աշխատանքներ  
 Պատասխանատու 

Իրականացման 
ժամանակացույց 

Նշումներ 

  1.  Supervision YSU ծրագրի միջոցով (ավտոմատացված էլեկտրոնային համակարգով) 
մասնասնաճյուղի բակալավրի(առկա և հեռակա ուսուցման)կրթական ծրագրով 
ուսումնական և աշխատանքային  ուսումնական պլանների,ամբիոնային և անհատական 
բեռնվածությունների,դասատախտակների,ստուգարքային և քննական տեղեկագրերի 
տվյալների մուտքագրման և մշակման գործընթացների կազմակերպում և վերահսկում:  

 
Ա.Դավթյան 
Գ.Գյոզալյան 
Ն. Ալթունյան 

 
 

23.03.2015թ.- 
29.09.2015թ. 

 

2.   Դասընթացների տեղեկագրքերի պատրաստման  գործընթացի  վերահսկում: Ա.Դավթյան 
Գ.Գյոզալյան 

01.06.2015թ.-
15.07.2015թ. 

 

   3.   2016թ.բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և  հեռակա ուսուցման նոր 
մասնագիտությունների լիցենզավորման ներկայացվող փաթեթների մշակում: 

Ա.Դավթյան 
Ն. Առուշանյան 

Գ.Գյոզալյան 
Ա. Չիբուխչյան 

17.08.2015թ.-
28.09.2015թ. 

 

   4.   2015-2016 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակների ստուգում և ուսումնական 
գործընթացի ապահովում լսարանային ֆոնդով: 

Ա.Դավթյան 
Գ.Գյոզալյան 

 
20-28.08.2015թ. 

 

 5.   Առկա և հեռակա ուսուցման ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի կազմում: Ա.Դավթյան 
Ն. Առուշանյան 

20-28.08.2015թ.  

  6.   Մասնասնաճյուղի  ուսումնական գործընթացին վերաբերող կանոնակարգերի 
փոփոխությունների կատարում: 

Ա.Դավթյան 
Ն. Առուշանյան 

Գ.Գյոզալյան 

20-28.08.2015թ.  

  7.   ՈՒսումնական գործընթացի փաստաթղթավարության ապահովում և  վերահսկում: Ն. Առուշանյան 
Ա. Ղալթախչյան 

Ուստարվա 
ընթացքում 

 

8.   Կրթական ծրագրերի համար  ուսումնական և առարկայական  ծրագրերի մշակման 
գործընթացների կազմակերպում և կատարման վերահսկում: 

Ա.Դավթյան 
Ն. Առուշանյան 

Ուստարվա 
ընթացքում 

 



Գ.Գյոզալյան 

9.   Դիմորդների հետ տեղեկատվական և կազմակերպչական աշխատանքների իրականացում:     Վ. Աղաբաբյան 
 

Ուստարվա 
ընթացքում 

 

 
10. 

  ՈՒսանողների շարժի հետ կապված/հեռացում,ուսանողական իրավունքների 
վերականգնում,տեղափոխություն,տարկետում և այլն/ հրամանների նախագծերի 
նախապատրաստում և հաշվառում: 

 
Ն. Առուշանյան 

 

Ուստարվա 
ընթացքում 

 

11.   Առարկայական ծրագրերի կատարման  գործընթացի վերահսկում: Գ.Գյոզալյան 
Յ. Բեկնազարյան 

Ուստարվա 
ընթացքում 

 

 
12. 

   
  Դասապրոցեսի վերահսկում: 

Գ.Գյոզալյան 
Յ. Բեկնազարյան 
Վ. Աղաբաբյան  

Ուստարվա 
ընթացքում 

 

13.   Մասնակցություն մասնաճյուղի որակի ներքին ապահովման հանձնաժողովի 
աշխատանքներին: 

ՈՒս. վարչության 
աշխատակազմ 

Ուստարվա 
ընթացքում 

 

 
14. 

  Ընթացիկ և տարեկան հաշվետությունների նախապատրաստում: Ա.Դավթյան 
Ն. Առուշանյան 
Վ. Աղաբաբյան 

Ուստարվա 
ընթացքում 

 

 
15. 

  Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և  հեռակա ուսուցման կուրսային և ավարտական  
աշխատանքների կատարման գործընթացի վերահսկում: 

Ա.Դավթյան 
Գ.Գյոզալյան 

Յ. Բեկնազարյան 

Ուստարվա 
ընթացքում 

 

16.   ՈՒսումնական,արտադրական և մանկավարժական պրակտիկաների կազմակերպման, 
անցկացման գործընթացի վերահսկում: 

Վ. Աղաբաբյան 
Ա. Սարիբեկյան 

Ուստարվա 
ընթացքում 

 

17.   ՈՒսումնական ստորաբաժանումներում ներքին աուդիտի անցկացում, արդյունքների 
վերլուծություն, ամփոփում և հաշվետությունների կազմում: 

ՈՒս. վարչության 
աշխատակազմ 

Ուստարվա 
ընթացքում 

 

18.    Ընթացիկ հարցեր ՈՒս. վարչության 
աշխատակազմ 

Ուստարվա 
ընթացքում 

 

19.   2015-2016 ուստարվա առաջին կիսամյակում պետության կողմից ուսանողական    
նպաստների ձևով ուսման վարձավճարների լրիվ փոխհատուցման (անվճար ուսուցման 
համակարգ)՛ուսանողների փոխատեղման (ռոտացիա)  գործընթացի ամփոփում: 

Ա.Դավթյան 
Ն. Առուշանյան 
Ա. Չիբուխչյան 

20-31.08.2015թ.  

20.    2015-2016 ուստարվա առաջին կիսամյակում մասնասնաճյուղի բակալավրի կրթական 
ծրագրով առկա  ուսուցման գերազանց առաջադիմությամբ ուսանողներին անվանական 
կրթաթոշակների նշանակման գործընթացի կազմակերպում,վերահսկում և հրամանագրում:

 
Ն. Առուշանյան 

 

 
07.09.2015թ. 

 

21.   Մարզի հանրակրթական և ավագ դպրոցների հետ տարվող աշխատանքների 
կոորդինացում,ավարտական դասարանների աշակերտներին ԵՊՀ ԻՄ կրթական 
համակարգին ծանոթացման և մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքների 
իրականացում: 

Ա.Դավթյան 
Վ. Աղաբաբյան 
Ա. Սարիբեկյան 

07.09.2015թ.- 
15.10.2015թ. 

 

22.   2015-2016 ուստարվա առաջին կիսամյակի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա
ուսուցման ընթացիկ ստուգումների և քննությունների անցկացման հետ կապված 

Գ.Գյոզալյան 
Ն. Ալթունյան 

07.09.2015թ.- 
10.10.2015թ. 

 



նախապատրաստական  աշխատանքների իրականացում: Ա. Չիբուխչյան 

23.    2015-2016 ուստարվա առաջին կիսամյակում մասնասնաճյուղի բակալավրի կրթական 
ծրագրով առկա  ուսուցման բարձր առաջադիմությամբ ուսանողներին պետական 
կրթաթոշակների նշանակման գործընթացի կազմակերպում և վերահսկում: 

Ա.Դավթյան 
Ն. Առուշանյան 
Ա. Չիբուխչյան 

 
21.09.2015թ. 

 

24.   2014-2015 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և  հեռակա ուսուցման 
ամառային քննաշրջանի ամփոփում: 

Ա. Չիբուխչյան 23.09.2015թ.  

25.   2016թ.  բակալավրի կրթական ծրագրով առկա,  հեռակա ուսուցման մասնագիտությունների 
ընդունելության տեղերի վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում: 

Ա.Դավթյան 
 

30.09.2015թ.  

26.   ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության համար ուսումնական գործընթացին 
վերաբերող տեղեկատվավիճակագրական տվյալների նախապատրաստում: 

Ա. Չիբուխչյան 05.10.2015թ. 
26.10.2016թ. 

 

27.   2015-2016 ուստարվա առաջին կիսամյակի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա    
ուսուցման առաջին  ընթացիկ ստուգումների և քննությունների հետ կապված գործընթացի 
վերահսկում: 

Գ.Գյոզալյան 
Յ. Բեկնազարյան 

Ն. Ալթունյան 
Ա. Չիբուխչյան 

12.10.2015թ.-
24.10.2015թ. 

 

28.   2016թ. շրջանավարտների դիպլոմների բլանկների նմուշների պատվիրում: Ն. Առուշանյան 
 

20.10.2015թ.  

29.   Մասնասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման ուսանողների              
2015-2016 ուստարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձերի ուսանողական նպաստի ձևով 
մասնակի փոխհատուցման/մասնակի զեղչեր/ գործընթացի  վերահսկում: 

Ա.Դավթյան 
Ն. Առուշանյան 
Ա. Չիբուխչյան 

20.10.2015թ.  

30.   Առկա  ուսուցման  ուսանողների շրջանում 2014-2015  ուստարվա 2-րդ կիսամյակի 
վերաբերյալ հարցումների անցկացում: 

ՈՒս. վարչության 
աշխատակազմ 

23.10.2015թ.  

31.   2015թ.ընդունելության  քննությունների արդյունքներով  հեռակա ուսուցման բաժնում 
դիմորդների հրամանագրում: 

Ն. Առուշանյան 
 

10.11.2015թ.  

32.   Հեռակա ուսուցման համակարգում սովորող  ուսանողների շրջանում 2014-2015  ուստարվա 
1-ին և 2-րդ կիսամյակների վերաբերյալ հարցումների անցկացում: 

ՈՒս. վարչության 
աշխատակազմ 

30.11.2015թ.  

33.   Մասնասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման ուսանողների2015-
2016 ուստարվա առաջին կիսամյակի ուսման վարձերի ուսանողական նպաստի ձևով 
մասնակի փոխհատուցման/մասնակի զեղչեր/ գործընթացի  վերահսկում: 

Ա.Դավթյան 
Ն. Առուշանյան 
Ա. Չիբուխչյան 

30.11.2015թ.  

34.   2015-2016 ուստարվա առաջին կիսամյակի բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա   
ուսուցման առաջին  ընթացիկ ստուգումների և քննությունների հետ կապված գործընթացի 
վերահսկում: 

Գ.Գյոզալյան 
Յ. Բեկնազարյան 

Ն. Ալթունյան 
Ա. Չիբուխչյան 

30.11.2015թ.-
12.12.2015թ. 

 

35.   2015-2016 ուստարվա առաջին  կիսամյակի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա   
ուսուցման  երկրորդ ընթացիկ ստուգումների և քննությունների հետ կապված գործընթացի 
վերահսկում: 

Գ.Գյոզալյան 
Յ. Բեկնազարյան 

Ն. Ալթունյան 
Ա. Չիբուխչյան 

07.12.2015թ.-
19.12.2015թ. 

 



36.   Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա   ուսուցման 2015-2016 ուստարվա առաջին  
կիսամյակի  ստուգարքային շրջանի կազմակերպում և  վերահսկում: 

Ն. Առուշանյան 
Գ.Գյոզալյան 
Ն. Ալթունյան 

Ա. Չիբուխչյան 

14.12.2015թ.-
26.12.2015թ. 

 

37.   Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա  և հեռակա ուսուցման 2015-2016 ուստարվա առաջին
կիսամյակի  քննաշրջանի կազմակերպում և  վերահսկում: 

Ն. Առուշանյան 
Գ.Գյոզալյան 
Ն. Ալթունյան 

Ա. Չիբուխչյան 

07.01.2016թ.-
19.03.2016թ. 

 

38.    2015-2016 ուստարվա առաջին կիսամյակի բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա   
ուսուցման երկրորդ  ընթացիկ ստուգումների և քննությունների հետ կապված գործընթացի 
վերահսկում:  

Գ.Գյոզալյան 
Յ. Բեկնազարյան 

Ն. Ալթունյան 
Ա. Չիբուխչյան 

11.01.2016թ.-
23.01.2016թ. 

 

39.   Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա   ուսուցման 2015-2016 ուստարվա   երկրորդ 
կիսամյակի դասատախտակների կազմման  գործընթացի  վերահսկում  և ստուգում: 

Ա.Դավթյան 
Գ.Գյոզալյան 

29.01.2016թ.  

40.   2015-2016 ուստարվա  երկրորդ կիսամյակի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և   
հեռակա ուսուցման ընթացիկ ստուգումների և քննությունների անցկացման հետ կապված 
նախապատրաստական  աշխատանքների իրականացում: 

Գ.Գյոզալյան 
Ն. Ալթունյան 

Ա. Չիբուխչյան 

10.02.2016թ.-
11.03.2016թ. 

 

41.   2015-2016 ուստարվա երկրորդ  կիսամյակում մասնասնաճյուղի բակալավրի կրթական 
ծրագրով առկա  ուսուցման գերազանց առաջադիմությամբ ուսանողներին անվանական 
կրթաթոշակների նշանակման գործընթացի կազմակերպում,վերահսկում և հրամանագրում 

 
Ն. Առուշանյան 

 

19.02.2016թ.  

42.    Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման 2015-2016 ուստարվա առաջին
կիսամյակի  քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում: 

Ա. Չիբուխչյան 22.02.2016թ. 
21.03.2016թ. 

 

43.   ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության համար ուսումնական գործընթացին 
վերաբերող տեղեկատվավիճակագրական տվյալների նախապատրաստում: 

Ա. Չիբուխչյան 26.02.2016թ 
28.03.2016թ. 

 

44.   2015-2016 ուստարվա  երկրորդ  կիսամյակում մասնասնաճյուղի բակալավրի կրթական 
ծրագրով առկա  ուսուցման բարձր առաջադիմությամբ ուսանողներին պետական 
կրթաթոշակների նշանակման գործընթացի կազմակերպում և վերահսկում: 

Ա.Դավթյան 
Ն. Առուշանյան 
Ա. Չիբուխչյան 

 
24.02.2016թ. 

 

45.    Մասնասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման 
2016թ.ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների կազմերի ձևավորման գործընթացի 
կազմակերպում: 

 
Ն. Առուշանյան 

 

 
24.02.2016թ. 

 

46.   Մարզի դպրոցների ավարտական դասարանների աշակերտների համար առարկայական 
օլիմպիադաների անցկացում: 

Վ. Աղաբաբյան Մարտ ամսվա 
ընթացքում 

 

47.   2015-2016 ուստարվա երկրորդ  կիսամյակի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և   
հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսերի առաջին  ընթացիկ ստուգումների և 
քննությունների գործընթացի վերահսկում: 

Ն. Առուշանյան 
Ն. Ալթունյան 

Ա. Չիբուխչյան 

01.03.2016թ.-
11.04.2016թ. 

 

48.   2015-2016 ուստարվա  երկրորդ կիսամյակի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա  
ուսուցման  առաջին ընթացիկ ստուգումների և քննությունների հետ կապված գործընթացի 
վերահսկում: 

Գ.Գյոզալյան 
Յ. Բեկնազարյան 

Ն. Ալթունյան 

14.03.2016թ.-
25.03.2016թ. 

 



Ա. Չիբուխչյան 

49.   Առկա  ուսուցման  ուսանողների շրջանում 2015-2016  ուստարվա 1-ինկիսամյակի 
վերաբերյալ հարցումների անցկացում: 

ՈՒս. վարչության 
աշխատակազմ 

14.03.2016թ.-
25.03.2016թ. 

 

50.   Մասնասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման 
ուսանողների2015-2016 ուստարվա երկրորդ  կիսամյակի ուսման վարձերի ուսանողական 
նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցման/մասնակի զեղչեր/ գործընթացի  վերահսկում: 

Ա.Դավթյան 
Ն. Առուշանյան 
Ա. Չիբուխչյան 

 
21.03.2016թ. 

 

51.   2016թ.  բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման շրջանավարտների 
ավարտական փաստաթղթերի նախապատրաստական  աշխատանքների իրականացում: 

   Ն. Առուշանյան 
 

30.03.2016թ.  

52.   2016թ. ԵՊՀ մագիստրատուրայի ընդունելության պահանջներին բավարարող 
հավակնորդներինախնական ցուցակների նախապատրաստում: 

   Ն. Առուշանյան 
 

30.03.2016թ.  

53.   Բակալավրի կրթական ծրագրով  առկա և հեռակա ուսուցման ուսումնական և 
աշխատանքային  ուսումնական պլանների,առարկայական ծրագրերի մշակման  
գործընթացի կազմակերպում և կատարման վերահսկում: 

Ա.Դավթյան 
Գ.Գյոզալյան 

      Ն. Ալթունյան 

30.03.2016թ.-
29.04.2016թ. 

 

54.   2016թ.  բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսերի
ամփոփիչ  քննությունների և ավարտական աշխատանքների ժամանակացույցերի կազմում:

Ա.Դավթյան 
 

20.04.2016թ.  

55.   2015-2016 ուստարվա երկրորդ  կիսամյակի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և   
հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսերի երկրորդ  ընթացիկ ստուգումների և 
քննությունների գործընթացի վերահսկում: 

Ն. Առուշանյան 
Ն. Ալթունյան 

Ա. Չիբուխչյան 

14.04.2016թ.-
21.04.2016թ. 

 

56.   2015-2016 ուստարվա  երկրորդ կիսամյակի բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա 
ուսուցման  առաջին ընթացիկ ստուգումների և քննությունների հետ կապված գործընթացի 
վերահսկում: 

Գ.Գյոզալյան 
Յ. Բեկնազարյան 

Ն. Ալթունյան 
Ա. Չիբուխչյան 

01.04.2016թ.-
15.04.20106թ. 

 

57.   Առկա և հեռակա ուսուցման ավարտական կուրսերի երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի 
կազմակերպում և վերահսկում: 

Ն. Առուշանյան 
Ն. Ալթունյան 

Ա. Չիբուխչյան 

25.04.2016թ.-
06.05.2016թ. 

 

58.   2016-2017 ուստարվա ամբիոնային և անհատական բեռնվածությունների ստուգում: Ա.Դավթյան 
Գ.Գյոզալյան 

  Ն. Ալթունյան 

16.05.2016թ.-
30.06.2016թ. 

 

59.   2015-2016 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի բակալավրի կրթական ծրագրով առկա և հեռակա
ուսուցման երկրորդ  ընթացիկ ստուգումների և քննությունների հետ կապված գործընթացի 
վերահսկում: 

Գ.Գյոզալյան 
Յ. Բեկնազարյան 

Ն. Ալթունյան 
Ա. Չիբուխչյան 

16.05.2016թ.-
30.05.2016թ. 

 

60.  Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների աշխատանքների կազմակերպում: Ա.Դավթյան 
Ն. Առուշանյան 

 

16.05.2016թ.-
29.06.2016թ. 

 

62.   Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա  և հեռակա ուսուցման 2015-2016 ուստարվա    
երկրորդ  կիսամյակի  քննաշրջանի կազմակերպում և  վերահսկում: 

Ն. Առուշանյան 
Գ.Գյոզալյան 

01.06.2016թ.-
24.06.2016թ. 

 



 

 

 

                            ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                         Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ 

Ն. Ալթունյան 
Ա. Չիբուխչյան 

61.   2016թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքների մասին հաշվետությունների  
պատրաստում: 

Ա. Չիբուխչյան 30.06.2016թ.  

 
63. 

  2016թ. ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների աշխատանքների արդյունքների 
ամփոփում,վերլուծություն և դրանց արդյունքների հիման վրա առաջարկությունների 
ներկայացում: 

Ա.Դավթյան 
Ն. Առուշանյան 

Գ.Գյոզալյան 
Վ. Աղաբաբյան 

04.07.2016թ.  

64.   2016-2017ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակների կազմման 
նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպում:  

Ա.Դավթյան 
Գ.Գյոզալյան 

 

04.07.2016թ.-
15.07.2016թ. 

 

65.    2016-2017 ուստարվա առաջին կիսամյակում պետության կողմից ուսանողական  
նպաստների ձևով ուսման վարձավճարների լրիվ փոխհատուցման (անվճար ուսուցման 
համակարգ)՛ուսանողների փոխատեղման (ռոտացիա)  գործընթացի կազմակերպում : 

Ա.Դավթյան 
Ն. Առուշանյան 
Ա. Չիբուխչյան 

04.07.2016թ.-
15.07.2016թ. 

 


