
 

 

 

 

 

 ԵՊՀ-ի Իջևանի մասնաճյուղի Ուսումնամեթոդական վարչություն 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ՝ ԸՍՏ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ  

04.2022-12.2022ԹԹ․ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԻ 

 

№ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ 

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԱԱ) 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 

ԽՈՒՄԲ/ԺԱՄԿԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾ

ԱԿՑՈՒԹՅԱ

ՄԲ 

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ 

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ 

ՆՇՈՒ

ՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱ

ՐՄԱՆ 

ՄԱՍԻ

Ն 

ՊԱՏԱՍԽԱ

ՆԱՏՈՒ 
ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐ 

1. ՌԾ 1.1.1.  Օպտիմա-

լացնել ընդունելու-

թյան ամենամյա 

պլանավորումը՝ ըստ 

ուսուցման ձևերի, 

կրթական աստիճան-

ների և կրթական 

ծրագրերի: 

ԱԱ.  Տեղեկություն-

ների, վերլուծություն-

ների վրա հիմնված 

կրթական ծրագրերի 

ցանկ: 

 

1.Իրականացնել արտաքին և 

ներքին միջավայրերի վերլու-

ծություն՝ բարձրագույն մաս-

նագիտական կրթության շու-

կայում առկա միտումների բա-

ցահայտման, Մասնաճյուղի մր-

ցակցային առավելությունների 

և ներքին հնարավորություն-

ների գնահատման նպատակով: 

Լ. Բեգինյան 

04.2022-

12.2022թ. 

Լ. Բեգինյան 

 

Տնօրեն Արտաքին և ներքին 

միջավայրերի վեր-

լուծության հաշվետ-

վություններ:  

 

 

 

2.Ձևավորել ընդունելության 

իրատեսական ցանկ՝ ներմու-

ծելով հեռանկարային նոր 

կրթական ծրագրեր: 

Լ. Բեգինյան 

04.2022-

12.2022թ. 

Լ. Բեգինյան 

 

Տնօրեն Տարածաշրջանի 

զարգացման կարիք-

ներին, հանրության և 

աշխատաշուկայի 

պահանջներին 

համապատասխան` 

Մասնաճյուղի ընդու-

նելության իրատե-

սական ցանկ: 

 

2. ՌԾ 1.1.2․Ապահովել 

կրթության հասանե-

լիություն սոցիալա-

կան տարբեր խմբերի 

ներկայացուցիչների 

համար: 

ԱԱ. Սոցիալական 

տարբեր խմբերի 

ներկայացուցիչների 

համար կրթության 

հասանելիություն 

 

1.Ուսումնասիրել ուսանողների 

և ապագա դիմորդների սոցիա-

լական խնդիրները և փնտրել 

դրանց լուծման ուղիներ։ 

Ա.Դավթյան 

05.2022-

12.2022թ. 

Լ. Բեգինյան 

 

- Ուսումնական մի-

ջավայրի առկայու-

թյուն տեսողական, 

լսողական, հենա-

շարժողական  և այլ 

խնդիրներ ունեցող 

ուսանողների 

համար: 

 



3. ՌԾ1.1.4․Կազմակերպ

ել դիմորդների 

մասնագիտական 

ինքնորոշման 

միջոցառումներ: 

ԱԱ. Անձի հետա-

քըրքրություններին ու 

առանձնահատկությու

ններին, ինչպես նաև 

աշխատաշուկայում 

որակավորված և 

մրցունակ կադրերի 

պահանջարկին համա-

պատասխանող մաս-

նագիտական գործու-

նեության ազատ ու 

գիտակից ընտրության 

հնարավորութուն: 
 

 

1.Կազմել երկարաժամկետ 

ծրագրեր՝ Մասնաճյուղ-դպրոց 

սերտ համագործակցության 

համար: 

Լ. Բեգինյան 

04.2022-

12.2022թ. 

Լ. Բեգինյան 

 

 Դիմորդների թվի աճ,  

2. Ընդլայնել սովորողների 

մասնագիտական կողմնորոշ-

ման և կարիերայի պլանավոր-

ման խորհրդատվության տրա-

մադրման ծառայությունները: 

Լ. Բեգինյան 

04.2022-

12.2022թ. 

Լ. Բեգինյան 

 

 Մասնագիտական 

կողմնորոշման 

հանդիպումներ և 

կարիերայի պլանա-

վորման իրականաց-

ված խորհըրդատվու-

թյուններ, 

 

3. Պարբերաբար կազմակերպել 

«Բաց դռների օրեր» և ապագա 

դիմորդների ճանաչողական 

այցեր՝ Մասնաճյուղի կրթական 

հնարավորությունները ներկա-

յացնելու համար։ 

Լ. Բեգինյան 

04.2022-

12.2022թ. 

ԿԾՂ  «Բաց դռների օրեր» և 

ապագա դիմորդների 

ճանաչողական 

այցերի քանակ, 

 

4. Տարածել առաջարկվող 

մասնագիտությունները գովազ-

դող նյութեր, ուղեցույցներ, 

ինչպես նաև Մասնաճյուղի 

մասին պատմող տեսանյութեր: 

Լ. Բեգինյան 

 

04.2022-

12.2022թ. 

ԱԿԲ/վ  Մասնաճյուղի 

ընդունելության 

մասին ընդլայնված և 

բազմազանեցված 

գովազդող նյութեր 

(դիմորդի ուղեցույց 

բուկլետ, տեսաձայ-

նագրություն, տեղե-

կատուներում նյու-

թեր), Մասնաճյուղի 

ու նրա կրթական 

ծրագրերի վերաբեր-

յալ համառոտ տեղե-

կատու նյութեր օտար 

լեզուներով 

(անգլերեն,  

 ռուսերեն) 

 

5. Օժանդակել այլ մարզերից 

եկող դիմորդների կեցության 

խնդիրների լուծմանը։ 

Լ. Բեգինյան 

04.2022-

12.2022թ. 

ՄԿՊԿ  տեսուչ   Ուսանողների կեցու-

թյան լուծված 

տարբերակ, Վար-

ձակալության 

հիմունքով տրվող 

բնակարանների 

վերաբերյալ հավա-

քագրված տվյալներ, 

 

6. Աջակցել ԵՊՀ-ին մարզում 

առարկայական 

Լ. Բեգինյան 

04.2022-

ՄԿՊԿ  տեսուչ   Կազմակերպված 

առարկայական 

 



օլիմպիադաների 

կազմակերպման գործում: 

12.2022թ. օլիմպիադաներ և 

մրցույթներ, 

7. Կազմակերպել տարատեսակ 

միջոցառումներ մարզի 

սովորողների համար։ 

Լ. Բեգինյան 

04.2022-

12.2022թ. 

Լ. Բեգինյան  Կազմակերպված 

ինտելեկտուալ խա-

ղերի և այլ միջոցա-

ռումների քանակ, 

 

8. Կազմակերպել այցեր մարզի 

դպրոցներ Մասնաճյուղի  

կրթական ծրագրերը 

ներկայացնելու նպատակով։ 

Լ. Բեգինյան 

04.2022-

12.2022թ. 

Լ. Բեգինյան  Իրականացված ակ-

նարկային և թե-

մատիկ դասա-

խոսություններ։ 

 

4. ՌԾ1.2.2.Պարբերաբար 

կազմակերպել տա-

րատեսակ ուսումնա-

սիրություններ՝  ուսա-

նողների կարիքների 

գնահատման համար: 

ԱԱ. Ուսանողների 

կարիքների բարելա-

վում: 

1.  Կազմակերպել ուսանողների 

կարիքների գնահատման 

հարցումներ: 

Ա.Դավթյան 

04.2022-

12.2022թ. 

ԿԾՂ  Ուսանողների վեր-

հանված կրթական 

կարիքների և դրանց 

լուծումների 

վերաբերյալ ամե-

նամյա զեկուցումներ։ 

 

5. ՌԾ 1.2.7. Վերանայել 

ուսանողների  գնա-

հատման կարգը՝  

գնահատման արժա-

նահավատության 

բարձրացման և ձևերի 

բազմազանեցման  

նպատակով: 

ԱԱ. Բարելավված 

գիտելիքների գնա-

հատման համակարգ: 

1.Վերանայել և կատարելագոր-

ծել գիտելիքների գնահատման 

առկա համակարգը։  

Ա.Դավթյան 

04.2022-

12.2022թ. 

ԿԲԴՎԲ վարիչ 

ԿԾՂ 

 Ուսանողների գնա-

հատման նորացված 

մեթոդաբանություն և 

գործող նոր կարգ, 

 

2.Կատարելագործել սովորող-

ների ընթացիկ և ամփոփիչ 

ատեստավորման համակար-

գերը և գործընթացները։  

Ա.Դավթյան 

04.2022-

12.2022թ. 

ԿԲԴՎԲ վարիչ 

ԿԾՂ 

 Գրագողության դեմ 

պայքարի ներդըր-

ված մեխանիզմներ, 

Գնահատումից 

ուսանողների բա-

վարարվածության 

աճ, 

 

3.Վերնայել ուսանողների ինք-

նուրույն աշխատանքների 

ստուգման և գնահատման 

ձևերը` կարևորելով ինքնու-

րույն և հետազոտական աշխա-

տանքները: 

Ա.Դավթյան 

04.2022-

12.2022թ. 

ԿԲԴՎԲ վարիչ 

ԿԾՂ 

 Ուսանողի ինքնու-

րույն աշխատանք-

ների ստուգման և 

գնահատման ներ-

դրված նոր ձևեր, 

 

6. ՌԾ1.2.10. Գործադրել 

կրթական ծրագրերի 

ընթացիկ մշտադի-

տարկման (մոնիթո-

րինգի) և վերանայ-

ման կարգը բակա-

լավրիատի և մա-

գիստրատուրայի 

ծրագրերի համար։ 

ԱԱ. Բարելավված 

մասնագիտական 

պրակտիկաներ: 

1.Կատարելագործել մասնա-

գիտական պրակտիկաների 

անցկացման և գնահատման 

ձևերը։ 

Լ. Բեգինյան 

04.2022-

12.2022թ. 

ԿԲԴՎԲ վարիչ  

ԿԾՂ 

 Պրակտիկաների 

բարելավված 

ծրագրեր և դրանց 

իրականացումից 

ուսանողների բա-

վարարվածության 

աճ։ 

 



7. ՌԾ 1.3.2. Ստեղծել 

«Թվային կամպուս»` 

զարգացնելով դասա-

խոսական և ուսում-

նաօժանդակ կազմի 

թվային հմտություն-

ները,  յուրաքանչյուր 

ուսանողի համար 

ապահովել թվային 

ռեսուրսների հասա-

նելիությունը: 

ԱԱ. Ապահովված 

թվային ռեսուրսներ: 
1.Կրթական գործընթացում 

ներդնել բաց առցանց դասերի 

մեխանիզմը։ 

Ա.Դավթյան 

04.2022-

10.2022թ. 

ԿԲԴՎԲ վարիչ  

ԿԾՂ 

 Իրականացված բաց 

առցանց դասերի 

քանակի աճ, 

 

8. ՌԾ2.1.2. Գիտահե-

տազոտական ինս-

տիտուտների հետ 

ներդնել մագիստ-

րոսական համատեղ 

կրթական ծրագրեր: 

ԱԱ.  Համատեղ մա-

գիստրոսական 

կրթական ծրագրեր: 

1. Ուսումնասիրել մագիստրո-

սական կրթական ծրագրերի 

պահանջարկը և միտումները 

տարածաշրջանում։ 

Ա.Դավթյան 

04.2022-

10.2022թ. 

Ամբ/վ  Կրթական ծրագրերի 

ներդրման 

առաջարկներ, 

 

2. Ուսումնասիրել ՀՀ-ում  

գործող մագիստրոսական 

ծրագիր իրականացնող գիտա-

հետազոտական ինստիտուտ-

ների մեզ հետաքրքրող կրթա-

կան ծրագրերը։ 

Ա.Դավթյան 

04.2022-

12.2022թ. 

ԿԾՂ  Համապատասխան 

գիտահետազոտա-

կան ինստիտուտի 

հետ կնքած համա-

գործակցության  առ-

նվազն 1 հուշագիր։ 

 

9. ՌԾ3.1.2. Մշակել և 

ներդնել աշխատան-

քին կողմնորոշված  

լրացուցիչ կրթական 

ծրագրեր։ 

ԱԱ. Լրացուցիչ 

կրթական ծրագրեր։ 
1.Մշակել լրացուցիչ կրթության 

հայեցակարգ։ 

Ա.Դավթյան 

04.2022-

12.2022թ. 

ԿԲԴՎԲ/վ 

Ֆակ/դ 

 Լրացուցիչ կրթության 

հաստատված 

քաղաքականություն, 

 

2.Պարբերաբար իրականացնել 

աշխատաշուկայի պահանջար-

կի և Մասնաճյուղի շահակից-

ների կարիքների  գնահատում՝ 

լրացուցիչ կրթական ծրագրերի 

իրականացման համար։ 

Ա.Դավթյան 

04.2022-

12.2022թ. 

ԿԲԴՎԲ/վ 

ԱԿԲ/վ 

ՄԿՈԱԲ/վ 

 Պահանջարկի 

ուսումնասիրության 

արդյունքներն ամփո-

փող զեկույցներ, 

 

10. ՌԾ3.1.3. Ներդնել և 

զարգացնել լրացուցիչ 

կրթական ծրագ-րերի 

առցանց (հեռավար) 

իրականացման 

հնարավորություննե-

րը, մշակել և գործա-

դրել համապատաս-

խան կարգ: 

ԱԱ. Առցանց (հեռա-

վար) իրականացվող 

լրացուցիչ կրթական 

ծրագրեր: 

1.Մշակել լրացուցիչ կրթական 

ծրագրերի իրականացման 

(առկա և հեռավար) կարգ։ 

Ա.Դավթյան 

04.2022-

12.2022թ. 

ՏՀՍԶԲ վարիչ 

ԿԲԴՎԲ/վ 

 Լրացուցիչ կրթական 

ծրագրերի իրակա-

նացման (առկա և 

հեռավար) գործող 

կարգ: 

 

11. ՌԾ3.2.1. ԵՊՀ ԻՄ-ի 

տարբեր ստորաբա-

ժանումների ներ-

գրավմամբ ձևավորել 

ԱԱ. Լրացուցիչ 

կրթական ծրագրեր։ 
1.Ակտիվացնել համագործակ-

ցությունը տարածաշրջանային 

քոլեջների հետ՝ լրացուցիչ 

կրթական ծառայություններով 

Ա.Դավթյան 

04.2022-

12.2022թ. 

ԱԿԲ վարիչ 

Ֆակ/դ 

ՈՒԳԸ/ն 

 Տարածաշրջանի 

քոլեջներում 

իրականացված 

լրացուցիչ կրթական 

 



ձեռնարկությունների 

հետ համագործակ-

ցության ընդհանուր  

համակարգ։ 

աջակցելու համար։ ծառայություններ, 

12. ՌԾ3.2.4. Կազմակեր-

պել և իրականացնել 

լրացուցիչ պրակտի-

կաներ (ինտերնշիփ, 

մենթորշիփ և այլն): 

ԱԱ.Լրացուցիչ պրակ-

տիկաներ 
1․ Մշակել լրացուցիչ պրակտի-

կաների կազմակերպման  

կարգ։  

Ա.Դավթյան 

04․2022-

07․2022 

Լ. Բեգինյան  Լրացուցիչ պրակտի-

կայի կազմակերպման 

գործող կարգ, 

 

2․ Գնահատել լրացուցիչ պրակ-

տիկաների անցկացման մաս-

նաճյուղի հնարավորությունները։ 

Ա.Դավթյան 

04․2022-

07․2022 

Լ. Բեգինյան 

Ֆակ/դ 

   

3․ Ուսումնասիրել և հստակեց-

նել լրացուցիչ պրակտիկաներ 

անցկացնելու նպատակով հա-

մագործակցող հիմնարկ-ձեռ-

նարկությունների ցանկը։ 

Ա.Դավթյան 

04․2022-

07․2022 

Լ. Բեգինյան  Լրացուցիչ պրակտի-

կաներ անցկացնելու 

հիմնարկ-ձեռնարկու-

թյունների ցանկը, 

 

13. ՌԾ 3․3․1․ Բացահայ-

տել և գնահատել 

շահակիցների լրա-

ցուցիչ կրթական 

կարիքները: 

ԱԱ. Ոչ ֆորմալ 

կրթական ծրագրեր: 
1․ Գնահատել ոչ ֆորմալ 

կրթական ծրագիր 

իրականացնելու մասնաճյուղի 

հնարավորությունները։ 

Ա.Դավթյան 

04․2022-

07․2022 

ԱԿԲ վարիչ  Ոչ ֆորմալ կրթական 

ծրագիր իրականաց-

նելու հնարավորու-

թյունների վերաբերյալ 

զեկույց, 

 

14. ՌԾ 3.4.2. Ակտիվացնել 

համագործակցությու-

նը տարածա-շրջանի 

հասարակական, 

կրթական, տնտե-

սական և մշակու-

թային կառույցների 

հետ։ 

ԱԱ. Փոխհամագոր-

ծակցության ծրագրեր: 
1․ Մշակել տարածաշրջանի 

հասարակա-կան, կրթական, 

տնտեսական և մշակու-թային 

կառույցների հետ 

փոխհամագոր-ծակցության 

ծրագրերի իրականացման 

պլան։ 

Ա.Դավթյան 

04․2022-

07․2022 

ԱԿԲ վարիչ 

ԿԲԴՎԲ/վ 

ՄԿՈԱԲ/վ 

Ֆակ/դ 

ՈՒԽ/ն 

 Տարածաշրջանի հա-

սարակական, կրթա-

կան, տնտեսական և 

մշակութային կա-

ռույցների հետ իրա-

կանացված առնվազն 

15 ծրագիր, 

 

2․ Կազմակերպել և 

իրականացնել պլանավորված 

ծրագրերը։ 

Ա.Դավթյան 

04․2022-

07․2022 

ԱԿԲ վարիչ 

ԿԲԴՎԲ/վ 

ՄԿՈԱԲ/վ 

Ֆակ/դ 

ՈՒԽ/ն 

 Մասնաճյուղի մաս-

նակցություն մարզի 

հասարակության հա-

մար իրականացվող 

առնվազն 10 ծրագրում։ 

 

15. ՌԾ 3․4․4․Բարելավել 

հասարակության հետ 

կապերի ձևա-

վորմանը նպաստող 

հետադարձ կապի 

մեխանիզմները։ 

ԱԱ. Հետադարձի 

կապի մեխանիզմներ: 
1․ Ուսումնասիրել հասարա-

կության հետ կապերի ձևավոր-

մանը նպաստող Մասնաճյու-

ղում գործող հետադարձ կապի 

մեխանիզմները։ 

Լ.Բեգինյան 

04․2022-

12․2022 

ԱԿԲ վարիչ 

ՄԿՈԱԲ/վ 

Ֆակ/դ 

ՈՒԽ/ն 

 Գործող կապի մեխա-

նիզմների վերլուծու-

թյան զեկույց, 

 

2․ Գնահատել գործող հետա-

դարձ կապի մեխանիզմների 

արդյունավետությունը և 

ներկայացնել նրանց բարելավ-

ման և նոր մեխանիզմների 

ներդրման առաջարկներ։ 

Լ.Բեգինյան 

04․2022-

12․2022 

ԱԿԲ վարիչ 

ՄԿՈԱԲ/վ 

Ֆակ/դ 

ՈՒԽ/ն 

 Գործող կապի մեխա-

նիզմների արդյունա-

վետության գնահատ-

ման և բարելավման 

առաջարկների զեկույց, 

 



 

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ՝                               Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ 

3․ Գործարկել հետադարձ 

կապի մեխանիզմները։ 

Լ.Բեգինյան 

04․2022-

12․2022 

ԱԿԲ վարիչ 

ՄԿՈԱԲ/վ 

Ֆակ/դ 

ՈՒԽ/ն 

 Հասարակության հետ 

հետադարձ կապի 

ապահովման գործող 

մեխանիզմներ։ 

 

16. ՌԾ 3․4․5․ Ակտիվաց-

նել համագործակցու-

թյունը Մասնաճյու-

ղում գործող կենտ-

րոնների (Անգլերենի 

ռեսուրս կենտրոնի, 

Գյումրիում Ռուսաս-

տանի գիտության և 

մշակույթի կենտրոնի 

Իջևանի մասնաճյու-

ղի, «Ամերիկյան գրա-

դարան և դասընթաց-

ների կենտրոն»-ի, 

Տավուշի մարզի 

Գիտելիք նորարա-

րական հաբի) հետ։ 

ԱԱ. Համագործակցու-

թյան ծրագրեր: 
1․ Մշակել Մասնաճյուղում 

գործող կենտրոնների հետ 

համագործակցության ծրագրեր։ 

Լ.Բեգինյան 

04․2022-

12․2022 

ԱԿԲ վարիչ 

Ֆակ/դ 

ՈՒԳԸ/ն 

ՈՒԽ/ն 

 Կենտրոնների հետ 

համատեղ իրակա-

նացված առնվազն 30 

ծրագիր։ 

 

2․ Ներգրավել Մասնաճյուղի 

շահակիցներին այդ ծրագրերի 

իրականացման գործընթաց-

ներում։ 

Լ.Բեգինյան 

04․2022-

12․2022 

ԱԿԲ վարիչ 

Ֆակ/դ 

ՈՒԳԸ/ն 

ՈՒԽ/ն 

 


