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7 ապրիլի  2015թ.                                                                                      ք.Իջևան 

Նախագահ՝  Ա.Շ.Մարգարյան 

Քարտուղար՝ Ա.Ռ.Մելքումյան 

Նիստին մասնակցում էին խորհրդի 15 անդամները: Հրավիրվել էին նաև ամբիոնների 
դասախոսներ: 

Օրակարգ 

1. 2014-15ուստարվա երկրորդ կիսամյակի առաջին ընթացիկ ստուգումների  և 
քննությունների  արդյունքների ամփոփում: 

     /զեկ.Ա.Շ.Մարգարյան/ 
2. 2014-15ուստարվա երկրորդ կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ ստուգումների և 

քննությունների  ժամանակացույցի հաստատում:  
     /զեկ.Ա.Շ.Մարգարյան/ 
3. Պրակտիկաների  անցկացման   ծրագրերի  փոփոխությունների քննարկում և 

հաստատում: 

/զեկ.Ա.Լ.Չիբուխչյան/ 

ԼՍԵՑԻՆ -  Ֆակուլտետի խորհրդի նիստը բացեց և օրակարգը ներկայացրեց 

դեկանի ժ/պ, խորհրդի նախագահ Ա.Շ.Մարգարյանը: 

     Օրակարգը հաստատելուց հետո նիստի մասնակիցները անցան օրակարգի հարցերի 

քննարկմանը: 

Նիստը վարում էր Ա.Շ.Մարգարյանը: 

    Օրակարգի առաջին հարցի մասին հանդես եկավ խորհրդի նախագահ  

Ա.Շ.Մարգարյանը:Նա ներկայացրեց 2014-15թթ. ուստարվա երկրորդ կիսամյակի 

առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքները ըստ կուրսերի  և 

առարկաների: Զեկուցողը անդրադարձավ նաև այն առարկաներին, որոնց միջին 

առաջադիմությունը ցածր է ֆակուլտետային  միջին ցուցանիշից, ինչպես նաև նրանց, 



որոնց միջին առաջադիմությունը շատ բարձր է վերջինից: Ա.Շ.Մարգարյանը 

հանձնարարեց, ամբիոններին պարզելու այդ ծայրահեղությունների պատճառը և 

երկրորդ ընթացիկ քննությունների ու ստուգումների  ժամանակ բացառել նկատված 

թերացումները: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ- ,,Գծանկարի,  գունանկարի և քանդակի’’ ամբիոնի    վարիչ 

Ա.Հ.Միրզոյանը: Նա համակարծիք էր զեկուցողի հետ և միաժամանակ նշեց, որ 

վերոհիշյալ ամբիոնի դասավանդողների մասնակցությամբ  կազմակերպվում են 

լրացուցիչ պարապմունքներ`առաջադիմության միջին ցուցանիշը բարձրացնելու 

համար: 

   ՈՐՈՇԵՑԻՆ - 1. Հանձնարարել ամբիոնների վարիչներին  հատուկ ուշադրություն 

դարձնել տեսական և գործնական նյութի դասավանդման ձևերին ու մեթոդներին,  

երկրորդ ընթացիկ քննություններին և ստուգումներին բարձր արդյունք ապահովելու 

համար: 

2. Հանձնարարել ամբիոնների պրոֆեսորադասախոսական  անձնակազմին 

ներկայացնել  առաջարկներ երկրորդ ընթացիկ քննությունների անցկացման ձևի 

(գրավոր, բանավոր կամ թեստի հետ համակցված տեսական նյութեր) վերաբերյալ: 

Օրակարգի երկրորդ հարցի մասին հանդես եկավ ֆակուլտետի դեկան 

Ա.Շ.Մարգարյանը:Նա մասնակիցներին ներկայացրեց երկրորդ ընթացիկ քննությունների և 

ստուգումների ժամանակացույցը և նշեց, որ այն պատրաստ է եղել դեռևս առաջին 

ընթացիկ քնությունների և ստուգումների ժամանակացույցը կազմելիս և 

համապատասխանում է ուսումնական վարչության կողմից սահմանված ժամկետների 

հետ:Ա.Մարգարյանը տեղեկացրեց , որ ժամանակացույցի նախագիծը տեղադրված է ԵՊՀ 

ԻՄ պաշտոնական կայքէջում և փակցված է հայտարարությունների տախտակին` ի տես 

ուսանողների  և դասախոսների: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Ա.Հ.Միրզոյանը, Մ.Մելքումյանը, Մ.Ստեփանյանը,Ա.Չիբուխչյանը: 

Նրանք համակարծիք էին ներկայացված նյութին և առաջարկեցին հաստատել: 



 ՈՐՈՇԵՑԻՆ - երկրորդ ընթացիկ քննությունների և ստուգումների  ընթացիկ 

ժամանակացույցի ներկայացնել ուսումնական վարչություն` հաստատելու այն: 

Օրակարգի երրորդ  հարցի վերաբերյալ հանդես եկան ուսումնական և 

արտադրական պրակտիկաների ղեկավարներից Ա.Չիբուխչյանը և Դ.Չիբուխչյանը, 

որոնք ներկայացրեցին նախապես հաստատված ծրագրերի բովանդակության 

փոփոխությունները` անցկացման ձևերի և մեթոդների վերաբերյալ:Նրանք  

մասնավորապես նշեցին ,որ պրակտիկայի մի որոշ ժամանակահատված անհրաժեշտ է 

անցկացնել   մասնաճյուղում` նախ առաջին օրը, պայմանավորվածություններ ձեռք 

բերելու պրակտիկայի ընթացքում աշխատանքների վերաբերյալ, այնուհետև ,վերջին 

երկու օրվա ընթացքում ամփոփելու այն և հանձնել օրագրերը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ- Պրակտիկայի կազմակերպման ծրագրերի փոփոխությունները  

հաստատել և ներկայացնել ուսումնական վարչություն: 

   

 

 

 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝                    Ա.Շ.Մարգարյան 

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝                                                                                  Ա.Ռ.Մելքումյան 

 


