
2018-19թթ ուստարվա ավարտական կուրսերի հետ ֆոկուս-խմբով հանդիպման 

արդյունքների վերաբերյալ  

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ս/թ մայիսի 18-ից մինչև հունիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում «Երևանի 

պետական համալսարան» հիմնադրամի  Իջևանի մասնաճյուղի 11 

մասնագիտությունների ավարտական կուրսերում  իրականացվել է ամփոփիչ 

ատեստավորման համար տեղի են ունեցել ավարտական աշխատանքների 

պաշտպանություններ: 

Յուրաքանչյուր ավարտական աշխատանքի պաշտպանությունից հետո 

մասնագիտական կրթության որակի ապահովման (ՄԿՈԱ) բաժնի աշխատակիցները 

հանդիպել են տվյալ կրթական ծրագրի ուսանող-շրջանավարտների հետ և տեղի է 

ունեցել հանդիպում-քննարկում՝ անմիջական շփման և մտերմիկ զրույցի 

մթնոլորտում։ 

Հանդիպման նպատակն էր պարզել արդեն շրջանավարտների կարծիքը 

մասնագիտության կրթական ծրագրով սահմանված վերջնարդյունքներին իրենց 

մասնագիտական կարողությունների և ձեռբերումների համապատասխանության 

վերաբերյալ։ 

Քննարկումը հիմնականում անց է կացվել ավարտական կուրսի  գրեթե բոլոր 

շրջանավարտների մասնակցությամբ, և նրանց կարծիքները բաժինը վերլուծել է և 

ամփոփել է ընդհանուր ձևով։ 

Քննարկմանը բաժնի աշխատակիցները ներկայացել են նախապես կազմված 

հարցաշարերով, որոնցում ներառված հարցերը ձևակերպվել են՝ հիմք ընդունելով 

յուրաքանչյուր մասնագիտության կրթական ծրագրի վերջնարդյունքները։ 

Վերջնարդյունքների ձեռքբերման վերաբերյալ հարցերը բաժանվել են 3 խմբի և 

ներառել 2-3 հարց գիտելիքի և իմացության, մասնագիտական կարողությունների և 

ընդհանրական կարողությունների ձևավորման մակարդակի վերաբերյալ։ 

Հանդիպումը շրջանավարտների հետ անցել է բավականին արդյունավետ, նախ 

բաժնի աշխատակիցները զրուցել են մասնակիցների հետ, կատարել նշումներ նրանց 

կողմից բարձրաձայնված խնդիրների վերաբերյալ, և ակրևորն այն է, որ հանդիպման 

ժամանակ նրանց արդեն կաշկանդող կամ խանգարող հանգմանքներ չկային։  

Հարկ է նշել, որ  բոլոր կրթական ծրագրերի շրջանավարտների կարծիքները 

ընդհանուր առմամբ նույնն էին, մաս ն ավ ո ր ապե ս , կրթական ծրագրերում նշված 

խիստ մասնագիտական կարողությունները և հմտությունները շրջանավարտները 

համարեցին լիարժեք ձեռք բերված, և բացի այդ նրանք գտնում են, որ 

վերջնարդյունքներին համապատասխանում են կուրսի առավելագույնը 80 տոկոսը, 

ինչը կարելի է համարել լավ ցուցանիշ: 

Ըստ հանդիպման արդյունքների բոլոր շրջանավարտների համար, բացի օտար 

լեզուներ մասնագիտությամբ շրջանավարտների, խնդիր էր օտար լեզուների 

իմացության մակարդակը, ընդ որում այն խիստ առաջնային է հատկապես «Սերվիս» 

և «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» կրթական ծրագրի 



շրջանավարտների համար՝ հաշվի առնելող օտար լեզվի, հատկապես անգլերեն լեզվի 

կարևորությունը այդ մասնագիտությամբ ապագա մասնագետների համար։ 

Հաջորդ կարևոր խնդիրը շրջանավարտները տեսնում էին տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ կիրառելու իրենց սահմանափակ կարողություններում, 

մասնավորապես հումանիտար ֆակուլտետի ուսանողների մոտ: 

           11 մասնագիտություններից շրջանավարտների մեծամասնության կարծիքով 

հաջորդ կարևոր խնդիրը առանց ղեկավարի օգնության ինքնուրույն աշխատանք 

կատարելու նրանց ցածր կարողությունն է, շրջանավարտները գտնում են որ իրենց 

մոտ չձևավորվեց մասնագիտական գրականությունից և տեղեկատվական այլ 

աղբյուրներից անհրաժեշտ տվյալներ և նյութեր ինքնուրույն հավաքելու, համադրելու 

և վերլուծելու անհրաժեշտ մակարդակի կարողություններ: 

«Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» կրթական ծրագրի 

շրջանավարտները նշել են իրենց ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում 

կիրառելու հնարավորության բացակայության մասին, որը պայմանավորված է 

մասնաճյուղում համապատասխան ժամանակակից և գեոդեզիական 

սարքավորումների և լաբորատորիաների բացակայությամբ։ 

«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» կրթական ծրագրի 

շրջանավարտները առանձնացրել են իրենց մոտ ընդհանրական կարողությունների 

ցածր մակարդակի խնդիրը, այն է, որ նրանց մոտ առանձնապես լավ չեն նախագծերի 

մշակման և իրականացման, մաթեմատիկական մոդելավորման հմտությունները, 

այսինքն տարբեր ոլորտների խնդիրների մաթեմատիկական մոդելավորում տալը, 

բիզնես խնդիրների արդյունավետ լուծումներ իրականացնելը և այլն։ 

Իսկ ավելի մեծ խնդիրը, որը բացահայտվեց հանդիպումների ժամանակ, դա 

շրջանավարտների մեծ մասի անիրազեկվածությունն է իրենց կրթական ծրագրից և 

կրթական վերջնարդյունքներից։ Այստեղ ակնհայտորեն իրենց թերացումներն ունեն և 

կրթական ծրագրերի ղեկավարները, ուսումնական խորհրդատուները և մնացած 

բոլոր օղակները։ 

 

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժին    


