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30.01.2020թ.                                                                                                                 ք.Իջևան 

Նախագահ՝  Ա.Շ.Մարգարյան 

Քարտուղար՝ Ք.Հ.Մխիթարյան 

          Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի  խորհրդի նիստին մասնակցում էին 

գիտական խորհրդի 10  անդամները, մասնաճյուղի գիտական խորհրդի քարտուղար Մ. 

Աթոյանը: Բացակա էր Լ. Ֆլջյանը, ուսանողներ՝ Մ. Ղավալյանը և Դ. Սարգսյանը, հարգելի 

պատճառով բացակա էր Մ. Մելքումյանը: 

 

Օրակարգ 

1. 2019- 20 ուստարվա 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում         ( 

առանց լուծարքային շրջանի): (Զեկուցող՝ Ա. Մարգարյան) 

2.  2019-20 ուստարվա 2-րդ  կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների  

քննարկում: (Զեկուցող՝ Ա. Մարգարյան) 

3. Ընթացիկ հարցեր: 

 

ԼՍԵՑԻՆ -  Ֆակուլտետի խորհրդի նիստը բացեց և օրակարգը ներկայացրեց դեկանի 

ժ/պ, խորհրդի նախագահ Ա.Շ.Մարգարյանը: Նա ներկաներին տեղեկացրեց , որ ըստ 

ֆակուլտետի խորհրդի հաստատված աշխատանքային պլանի հերթական նիստում 

նախատեսված է 3 հարց: 

 Օրակարգը հաստատելուց հետո նիստի մասնակիցները անցան օրակարգի հարցերի 

քննարկմանը:   Նիստը վարում էր Ա.Շ.Մարգարյանը: 

1.    Օրակարգի առաջին հարցը վերաբերվում էր 2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի 

քննաշրջանի ամփոփմանը:  Ա.Մարգարյանը նշեց, որ քննաշրջանը իրականացվել է 

նախապես հաստատված ժամանակացույցի համաձայն, միայն երկու քննություն 

ստիպված ենք եղել փոխել 1 օրով՝ դասախոսների ծանրաբեռնվածությունների հետ 

կապված: Ֆակուլտետի բոլոր 64 ուսանողները մասնակցել են քննություններին և 

ստուգարքներին , որի արդյունքում ունենք հետևյալ պատկերը. 



 

  IV կուրսից 1 ուսանող ունի գերազանց առաջադիմություն , հինգ ուսանող 1 

առարկայի, երկու ուսանող 2 առարկայի գնահատականների պատճառով զրկվել են 

գերազանց առաջադիմությունից, իսկ 16 ուսանող ունեն ակադեմիական պարտքեր: 

Առաջադիմության ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է <<դիզայն>> երկրորդ 

կուրսում՝ 100% , ամենացածրը առաջին կուրսում՝ 60%: 

Առաջադիմությունը ըստ կուրսերի ունի հետևյալ տեսքը. 

Դիզայն I կուրս /10 ուսանող/ - 60%, 2 ուսանող մեկ առարկայից , իսկ 2-ը՝ 2 և ավելի 

ակադեմիական պարտք/ 1 ուսանող մեկնել է ՀՀ ազգային բանակ/: 

Դիզայն II կուրս /8 ուսանող/-100%, ակադեմիական պարտք չունեն : 

Դիզայն III կուրս /19 ուսանող/ - 63.16% , 5 ուսանող 1 առարկայից , իսկ 2-ը՝ 3 և ավելի 

ակադեմիական պարտք: 

 Դիզայն IV կուրս /15 ուսանող/ - 93.33% , 1 ուսանող 1 առարկայից  ունի 

ակադեմիական պարտք: 

Կիրառական արվեստի I կուրս /12 ուսանող/ - 66.67%, 4 ուսանող 5 և ավելի 

առարկաներից ունեն ակադեմիական պարտք/ այս պահին 3 ուսանող մեկնել են ՀՀ 

ազգային բանակ/: 

Ֆակուլտետի ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 75%( նախորդ տարի 

90%), ընդ որում անվճար համակարգում 100%, վճարովի համակարգում 65.12%: 

Գնահատականները համեմատաբար բարձր են մասնագիտական բլոկի որոշ 

առարկաներից` հիմնականում II կուրսում և ցածր հումանիտար առարկաներից` 

հիմնականում I և  II կուրսերում: Ֆակուլտետում անցկացված բոլոր քննությունները  և 

ստուգարքները վերահսկվել են ինչպես ֆակուլտետի ադմինիստրացիայի, այնպես էլ 

ուսումնամեթոդական վարչակազմի կողմից: Այս տարի նույնպես  քննությունների 

գնահատականները նշանակվել են լսարաններում կամ արվեստանոցներում` 

ուսանողների ներկայությամբ, ինչը դրական է  ազդում օբյեկտիվության և 

թափանցիկության, ինչու չէ նաև հետագա ուսումնառության վրա, քանզի ուսանողները 

տեղեկանում են իրենց բացթողումների  և թերությունների մասին: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ  - Հ. Մխիթարյանը և Ա. Չիբուխչյանը  հանդես եկան 

պարզաբանումով՝ II կուրսի  100% առաջադիմության վերաբերյալ: Քանի որ 

ուսանողների թիվը քիչ է, դասախոսը գրեթե անհատական աշխատանք է կատարում 



յուրաքանչյուր ուսանողի հետ, այդ իսկ պատճառով հասնում  են բավականին լավ  

արդյունքի: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ – Քննությունների արդյունքները ըստ առարկաների և կուրսերի 

մանրամասն քննարկել ամբիոնների նիստերում՝ կատարելով համապատասխան 

վերլուծություններ և հետևություններ: 

 

2. Օրակարգի երկրորդ հարցի մասին հանդես եկավ խորհրդի նախագահ Ա. 

Շ.Մարգարյանը: Նա տեղեկացրեց 2019-2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի 

նախապատրաստական աշխատանքների մասին, որոնք  պլանավորված  են  եղել  

դառևս առաջին կիսամյակում: 

Այնուհետև նշվեց , որ կուրսային և ավարտական աշխատանքների այն էսքիզները , 

որոնք կարժանանան ամբիոնի մասնագետների հավանությանը, կազատվեն 

անհրաժեշտ նյութեր ձեռք բերելու հոգսից՝ մասնաճյուղը իր միջոցների հաշվին 

կտրամադրի անհրաժեշտ նյութեր: Դեկանի պաշտոնակատարի կողմից  տրվեցին 

հանձնարարականներ. լուծարքային շրջանում պահանջկոտ լինել ուսանողների 

նկատմամբ՝ օգնելով հաղթահարել դժվարությունները, վերանայել առարկայական  

ծրագրերը և պորտֆոլիոները՝ նախապես պայմանավորված և ԿԾ 

վերջնաարդյունքներին համապատասխան, պլանավորել ինքնուրույն աշխատանքների 

բովանդակություններն  և նրանց գնահատման չափանիշները: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ- Ա. Չիբուխչյանը հարց բարձրացրեց կրթական ծրագրերի 

վերջնաարդյունքների հետ կապված, ինչպես գրել առարկայական ծրագիր՝  չունենալով 

կրթական ծրագրի վերջնաարդյունքներ: Քանի որ Լ. Ֆլջյանը լինելով <<Դեկորատիվ-

կիրառական արվեստի>> կրթական ծրագրի ղեկավար, չի ներկայացրել այն՝ այդ իսկ 

պատճառով վերջնաարդյունքները բացակայում են: 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ-  1. Առարկայական ծրագիրը գրել օգտվելով հին կրթական ծրագրի 

վերջնաարդյունքից: 

2.Մինչև 08.02.2020թ. բոլոր կրթական մոդուլների ծրագրերը ներկայացնել ամբիոն՝ 

քննարկելու և հաստատելու համար: 

3.Մինչև 25.02.2020թ. ավարտական աշխատանքների ղեկավարներին դիմեն նյութերի 

տրամադրման համար՝ կցելով էսքիզների պատճենները և չափագրումները: 



 

3. Օրակարգի երրորդ հարցի մասին Ա. Մարգարյանը նշեց, որ 2019-2020 ուստարվա I 

կիսամյակի լուծարքային I շրջանը նախատեսված է փետրվարի 6-ից 15-ը, իսկ II-ը՝ 20-ից 

29-ը(գրաֆիկը կցված է արձանագրությանը): Այն կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է 

կազմել մասնագիտական հանձնաժողովներ՝ յուրաքանչյուր առարկայի համար, որի 

հիմնական նպատակը օբյեկտիվ և թափանցիկ քննությունների անցկացումն է: 

Այնուհետև դեկանի  պաշտոնակատարը տեղեկացրեց , որ մասնաճյուղն անցնում է 

հնգօրյա դասատախտակի՝ ազատ թողնելով երկուշաբթի օրերը , քանի որ երևանից 

հրավիրված դասախոսների մեծ մասը նպատակահարմար են գտնում դասավանդելու 

համար Իջևան ժամանել ուրբաթ  և շաբաթ օրերին: Ա. Մարրգարյանը նշեց , որ 

դասատախտակները կազմված են այդ սկզբունքով , ուստի ֆակուլտետի Երևանից 

հրավիրված որոշ դասախոսների հերթափոխների և դասացուցակի մեջ կատարվել են 

փոփոխություներ: Այնուհետև ներկայացվեց դասացուցակի նախնական տարբերակը , 

որը կներկայացվի ուսումնամեթոդական վարչություն և տնօրենին՝ հաստատելու 

համար( կցվում է արձանագրությանը): 

   Ընթացիկ հարցերից Ա Մարգարյանը տեղեկացրերց նաև <<Դեկորատիվ- կիրառական 

արվեստի և դիզայնի>> ամբիոնի վարիչ Լ. Ֆջյանի դիմումի մասին, ըստ որի վերջինս 

հրաժարվել է ամբիոնի վարիչի և << Դեկորատիվ - կիրառական արվեստի >> կրթական 

ծրագրի ղեկավարի պաշտոններից՝ մնալով ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում: Նշվեց, որ 

հրաժարականի պատճառը ֆակուլտետում ստեղծված լարված բարոյահոգեբանական 

վիճակի հետևանքն է՝ աշխատակիցների և ուսանողների մեծ մասը չեն ցանկանում 

աշխատանքային հարաբերություններ ունենալ Լ. Ֆլջյանի հետ, ինչը հաստատել են 

իրենց ստորագրություններով: Այս առումով և ֆակուլտետի հետագա գործունեությունը 

կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է վերոնշյալ պաշտոններում առաջարկել 

ժամանակավոր պաշտոնակատարների  թեկնածուններ: 

Արտահայտվեցին-     Մ. Աթոյանը իր կարծիքը հայտնեց ամբիոնի վարիչի ընտրության 

կարգի վերաբերյալ: Նա նշեց , որ պետք է լսել ամբիոնի վարիչի տարեկան 

հաշվետվություններ, հիմք ընդունել այն , նրա գործունեության վերաբերյալ տալ 

գնահատական: Այնուհետև  առաջադրվի այնպիսի թեկնածու, ով իրավասու կլինի և 

կունենա նորմալ աշխատանքային հարաբերություններ կոլեկտիվի անդամների հետ: 



Որոշեցին- 1. Ամբիոնների հանձնարարել մինչև   04.02.2020 թ. ներկայացնել 

առարկայական հանձնաժողովների կազմեր՝ հաստատելու այն: 

2.Դասացուցակների նախնական տարբերակները տեղադրել մասնաճյուղի կայք- էջում և 

ներկայացնել տնօրենին՝ հաստատելու համար: 

3.Հանձնարարել պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին մինչև 08.02.2020 թ. 

առաջարկել ԴԿԱԴ ամբիոնի վարիչի և <<Դեկորատիվ–կիրառական արվեստի>> 

կրթական ծրագրի ղեկավարի պաշտոնների թեկնածուներ: 

                    

 

 

                   ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա.Շ.   ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

                   ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                       Ք. ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 


