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  ՇՊՀ քոլեջը կոչված է  աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան  միջին 

մասնագիտական   կրթական    ծրագրերով իրականացվող   որակյալ  կրթությամբ օժտված   

մասնագետներ     պատրաստելուն: 

  Գիտակցելով  իր դերը  տարածաշրջանում  պահանջված մասնագետներ  ձևավորելու  

գործում, քոլեջը ձգտում է դառնալ  ապագա մասնագետների  պատրաստման ինքնատիպ 

կենտրոն: 

 Քոլեջը աշխատանքները   կազմակերպում է առաքելությանը  և նպատակներին  միտված, 

որոնք  ձևավորված են  ՌԾ-ում,  և որը համահունչ է  ՈԱՇ-ին : 

 Քոլեջում  ընդունելությունը կազմկերպվում է նախարարության կողմից հատկացված 

պլանային  տեղերի թվաքանակին համապատասխան/ ըստ գործող կարգի/: 

2019-2020   ուստարին ՇՊՀ քոլեջում ընդունելությունն ավարտվեց լավ արդյունքներով:  

Դիմորդները քոլեջ են ընդունվում առանց ընդունելության քննությունների/ըստ մոգերի/: 

Նախարարության   կողմից հատկացված պլանային  տեղերը լրացվեցին: Ընդունելության 

արդյունքում  մրցույթից դուրս մնացին 40 դիմորդներ: Իհարկե  լավ չէ, որ դիմորդները դուրս 

մնացին  մրցույթից, սակայն այս փաստը ևս մեկ  անգամ   խոսում է այն մասին, որ  քոլեջի 

վարկանիշը տարեցտարի բարձրանում է: Դիմորդները գալիս են  ՇՊՀ  քոլեջ մեծ 

ակնկալիքներով  և սիրով: 2019-2020  ուստարում  քոլեջ  ընդունվեց  63  ուսանող/60անվճար և 

3 վճարովի համակարգում/: Սոցիալական կենտրոնի միջնորդությամբ հատկացվեց մեկ  

անվճար տեղ <<Սոցիալական  աշխատանք>>   մասնագիտությամբ: Հինգ  ուսանող 

ընդունվեց արտոնությամբ/54+1+5=60, 60+3=63/: Առկա  ուսուցման համակարգում 2019-2020   

ուստարում ընդունելություն կազմակերպվեց <<Գրադարանյին գործ >>  մասնագիտությամբ: 

Բաժինը նոր է և գտնվում է ձևավորման փուլում: <<Գրադարանյին գործ>>  մասնագիտության 

համար  հիմնական  մասնագիտական մոդուլների դասավանդման համար մասնագետ ենք 

հրավիրել  Գյումրու մարզային գրադարանից : 

   Հեռակա ուսուցմամբ 2019-2020  ուստարում  ընդունվեց   17 դիմորդ                                                     

/13 <<Նախադպրոցական կրթություն>> և  4 <<Գրադարանային  գործ>> մասնագիտությամբ/: 

 Երկրորդ մասնագիտություն ստանալու  համար դիմեցին   բարձրագույն և  միջին 

մասնագիտական կրթությամբ  17 ուսանող, երկրորդ կուրսում սովորելու համար:Երրորդ 

<<Նախադպրոցական կրթություն>> 1 ուսանող, երկրորդ <<Նախադպրոցական կրթություն>> 

11 ուսանող և 5 ուսանող  <<Գրադարանային  գործ >>  մասնագիտությամբ: 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  /ԱՌԿԱ/ 

Մասնագիտություն 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

<<Նախադպրոցական կրթություն>> 25 16 18 

<<Սոցիալական աշխատանք>> 20 16 15 

<<Շուկայաբանություն>> 15 9 8 

<<Զբոսաշրջություն>> 17 10 13 

<<Գրադարանային գործ>> - - 9 

Ընդամենը 77 51 63 

 



ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  /ՀԵՌԱԿԱ/ 

Մասնագիտություն 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

<<Նախադպրոցական կրթություն>> 7 10 13 

<<Գրադարանային գործ>> - 8 4 

Ընդամենը 7 18 17 

   ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

<<Նախադպրոցական կրթություն>> 14 10 12 

<<Գրադարանային գործ>> - - 5 

Ընդամենը 14 10 17 

 

  2019-2020 ուսատրում  առկա ուսուցմամբ ձևավորվեց 13 կուրս՝                                                                                             

5 մասնագիտություններով` <<Նախադպրոցական կրթություն>>, <<Սոցիալական 

աշխատանք>>, <<Շուկայաբանություն>>, <<Զբոսաշրջություն>>, <<Գրադարանային գործ>>: 

 2019-2020  ուստարում տարեսկզբին   քոլեջում  սովորել են  222 ուսանող,եկել են 20-ը, 

ուսումնառությունը դադարեցրել են 15-ը, տարեվերջին 227  / 173 առկա և 54  հեռակա/: 

Հաջորդ կուրս փոխադրվեց 152 ուսանող, որոնցից  111-ը առկա, իսկ 41-ը հեռակա 

համակարգերում: 

Տարվա  ընթացքում իրենց ուսումնառությունը տարբեր պատճառներով դադարեցրել  են 15  

ուսանողներ: 

Մասնագիտություն  հեռակա Անուն ազգանուն հայրանուն 

<<Գրադարանային գործ>>          1-ին կուրս 1.Գրիգորյան Հեղինե Մարզպետի 

<<Նախադպրոցական կրթություն>> 2-րդ կուրս 1. Չիչակյան Ամալյա 

Կարապետի 

2. Ավետիսյան Աիդա Արմենի 

3. Շկոյան Գրետա Արտաշեսի 

<< Նախադպրոցական կրթություն >>3-րդ կուրս 1. Սիմոնյան Կարինե Կարենի 

2. Սիմոնյան Վեներա Կարենի 

Մասնագիտություն  առկա Անուն ազգանուն հայրանուն 

<< Սոցիալական աշխատանք >>            1-ին  կուրս Մանուկյան Իրինա Արտակի 

<< Շուկայաբանություն >>                        3-րդ  կուրս Սարգսյան Վիլսոն Աշոտի/բանակ/ 

<<Նախադպրոցական կրթություն>> 1-ին կուրս Պողոսյան Աշխեն 

<<Նախադպրոցական կրթություն>> 2-րդ կուրս Մադոյան Ալվարդ Արշալույսի 

<<Նախադպրոցական կրթություն>> 3-րդ կուրս Չորեքչյան Արաքսյա Հայկի 

<<Նախադպրոցական կրթություն>> 3-րդ կուրս Շկոյան Գրետա Արտաշեսի 

<<Զբոսաշրջություն>> 2-րդ կուրս Հովհաննիսյան Անահիտա 

Արտաշեսի 

<<Գրադարանային գործ>>          2-րդ կուրս 
Գրիգորյան Լուսինե 

Հարությունյան Գայանե 

 

     



 

Ընդունելության ավարտից հետո օգոստոսին կատարվել է դասբաշխում: 2019-2020 

ուստարում հանրույթը համալրվեց 3 մասնագետներով՝  Սահակյան Անի Վարուժանի՝ 

կենսաբանություն, Հովհաննիսյան Գոհար Հարությունի՝ պատմություն                          

/փոխարինող/,  Բաղդասարյան Սուսաննա՝  Գրադարանային գործ:  

Մենք ունենք թափուր դասաժամեր << Շուկայաբանություն>>  և  <<Գրադարանային գործ>> 

բաժիններում : 

 

Ուստարի Եկել են Գնացել են Ֆիզ.արձակուրդ 

2017-2018 11 1   1 

2018-2019 1 1 3 

2019-2020 3 1 1 

 

 Քոլեջում  աշխատում են 28  դասախոս  և  14 ուսումնաօժանդակ կազմի   աշխատակից: 

Հանրույթի դասախոսների մեծ մասը ապահովված են 1 դրույք և ավելի դասաժամերով: 

Դասախոսների  միջին տարիքը չի գերազանցում 35-ը: Չնայած դասախոսների երիտասարդ 

տարիքին՝ հանրույթն համերաշխ է. առողջ է բարոյահոգեբանական մթնոլորտը: 

Յուրաքանչյուր դասախոս պատրաստ է աջակցելու, սատարելու գործընկերոջը: 

Ուսուցումը կազմակերպվում  է  հնգօրյա, շաբաթական 36 ժամ լսարանային  

ծանրաբեռնվածությամբ: Առաջին կուրսերում առաջին  կիսամյակում ուսուցումը 

կազմակերպվում է 18 շաբաթ, իսկ  երկրորդ կիսամյակում՝ 20 շաբաթ,  բարձր կուրսերում՝ 

ըստ հաստատված ուսումնական պլանների: 

Ուսանողները դասերին հաճախում են հաճույքով. ստեղծված ջերմ ուսանողական 

մթնոլորտը տալիս է իր դրական ազդեցությունը: Ապացույցը ուսանողների հաճախելիության 

բարձր ցուցանիշն է: 

Չունենք վարձավճարների պարտքեր: 

Ձևավորված 13 կուրսերում ուսանողների հետ աշխատանքները կազմակերպում են 10 

կուրսեղկներ: 

Ուսումնական գործընթացը կազմկերպվում է կազմված  և հաստատված  ուսումնական 

ծրագրերով, որոնք համապատասխանում են  կրթական չափորոշիչներին  և   ՄԿՈՒԶԱԿ-ի   

պահանջներին:  

Մինչև սեպտեմբերի 15-ը հաստատվում են տնօրենի, վարչական աշխատողների 

աշխատանքային պլանները: Յուրաքանչյուր դասախոս սեպտեմբերին լսարան է մտնում 

մատյանով, հաստատված ծրագրերով և թեմատիկ պլաններով: Դասացուցակը պատրաստ է 

սեպտեմբերի առաջին շաբաթից: Մշտապես վերահսկվում է  ուսումնական գործընթացը: 

Պարբերաբար և՛ տնօրենի, և՛ դասախոսների կողմից կատարվում են դասալսումներ, 

քննարկումներ: Սկսնակ դասախոսները աջակցություն են ստանում գործընկերներից: 



Ցանկացած աշխատանք կատարվում է սիրով, կան նորմալ ձևավորված մարդկային 

հարաբերություններ, հաճելի է ինչպես աշխատելը, այնպես էլ ինչու չէ նաև սովորելը: 

 Հանրակրթական  բլոկը  ավարտվում է  2-րդ կիսամյակում ՝ նախարարության կողմից  

նախատեսված ավարտական քննություններով, իսկ մոդուլների իմացության հմտությունը  

ստուգվում և ամփոփվում է  տարբերակված ստուգարքներով: Հեռակա բաժնի  ուսանողների 

մնացորդային  գիտելիքների ստուգումն ավարտվում է  ստուգողական աշխատանքների , 

ինչպես նաև  քննությունների միջոցով: 

Պետպատվեր սովորող ուսանողների  ≈70%ը ստանում է  կրթաթոշակ/հաստատված 

կարգով/: Քոլեջում գործում է  փոխատեղման կարգը: Հետևաբար յուրաքանչյուր 

ուսումնական տարվա սկզբին վերանայվում  է նաև կրթաթոշակ ստացողների կարգը: 

Քոլեջում աշխատանքը  թիմային է: Հաստատված  աշխատանքային պլաններից  կազմվում 

են  կարճաժամկետ և միջնաժամկետ  աշխատանքային պլաններ  և այդ պլաններով 

կազմակերպվում են աշխատանքները: 

Քոլեջը համագործակցում է  Վանաձորի պետական համլսարան հիմնադրամի քոլեջի հետ: 

Կնքել ենք  համագործակցության հուշագիր: Համագործակցում ենք Թումո կենտրոնի <<Դեպի 

Հայք>> ՀԿ-ի հետ: 

Քոլեջը առաջին կիսամյակի աշխատանքները կատարեց բարեխղճորեն, սակայն երկրորդ 

կիսամյակում  հեռավար աշխատանքի կազմակերպման պատճառով որոշ նախատեսված 

աշխատանքներ չկատարվեցին: 

 2019-2020 ուստարին առանձնահատուկ էր համեմատած մյուս տարիներին. համավարակը 

խաթարեց ուսումնական գործընթացը: Կազմակերպվեց հեռավար ուսուցում, որը 

փորձություն էր թե՛ քոլեջի, թե՛ դասախոսների և թե՛ ուսանողների համար, քանի որ 

վերոնշյալի վերաբերյալ կանոնակարգերում որևէ  դրույթ չէինք առանձնացրել: Այդ ոլորտում 

դասընթաց կամ վերապատրաստում անցած դասախոսներ չունեինք, հետևաբար խնդիրները 

բազմաթիվ էին. Հարկավոր էր դրանք  դասդասել ըստ առաջնահերթության, ցուցաբերոլով 

միասնական մոտոցում և ժամանակի ռացիոնալ օգտագործում: Մեր դասախոսներն այս 

իրավիճակում ևս բարեխիղճ էին, պարապեցին և պարապածները ֆիքսեցին կրիչների և 

սկավառակների վրա: Կազմակերպված դասապրոցեսները մշտապես վերահսկվել են  

ղեկավարության կողմից:  Արտակարգ իրավիճակի պայմաններում մշտապես հետևել ենք 

ԿԳՄՍ նախարարի ցուցումներին:  

Չորս դասախոսներ մասնակցել  են  JAZ-ի <<Էլեկտրոնային  ուսուցման կազմակերպում>> 

դասընթացներին:  Իսկ քոլեջի դասախոս Աննա Վալերիկի Մաքեյանը  JAZ-ի հետ   

կազմակերպեց   հեռավար դաս՝ <<Ձեռներեցություն>>  մոդուլից:  

Մշտապես համագործակցել ենք ՈԱԱԿ-ի և տեսչության հետ: Տրվել հաշվետվություններ: 

Քոլեջի 10 դասախոս մասնկցեց ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կողմից կազմակերպված վերապատրաստման 

հեռավար դասընթացին: 

Հաղթահարված դժվարություններից հետո ուսումնական տարին ավարտվեց հետևյալ 

ցուցանիշով. 
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1. I  <<Ն/դպ կրթություն>> 18 18 - - - 100% 2 13 3 83.3 

2. I  <<Սոց.աշխատանք>> 15 14 - - 1 100% 3 8 3 78.6 

3. I <<Շուկայաբանություն>> 8 8 - - - 100% - 8 - 100 

4. I <<Զբոսաշրջություն>> 13 13 - - - 100% 1 11 1 92 

5. I <<Գրադարանային գործ>> 9 9 - - - 100% - 1 8 11 

6. II <<Ն/դպ կրթություն>> 15 15 1 - 1 100% 2 7 6 60 

7. II  <<Սոց.աշխատանք>> 14 14 - - - 100% 4 6 4 71.4 

8. II<<Շուկայաբանություն>> 7 8 1 - - 100% 2 5 1 87.5 

9. II<<Զբոսաշրջություն>> 13 12 - 1 - 100% 2 9 1 91.7 

10. I I I  <<Շուկայաբանություն>> 12 12 1  1 բ. 100%     

11. I I I  <<Ն/դպ կրթություն>> 19 17 - 1 1 100%     

12. I I I  <<Սոց.աշխատանք>> 19 19 - -  100%     

13. I I I  <<Զբոսաշրջություն>> 14 14 -   100%     

14. III  <<Ն/դպ կրթություն>>հեռ. 14 13 1  2 100%     

15. II <<Ն/դպ կրթություն>>հեռ. 9 17 11  3 100%     

16. II  << Գրադ. գործ >>հեռ. 6 9 5  2 100%     

17. II <<ն/դպ կրթություն>> հեռ. 13 12   1 100%     

18. I <<Գրադ. գործ>> հեռ. 4 3   1 100%     

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 222 227 20 2 13 100% 16 68 27  
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2017-2018 98 76 1 7 14 218 202 1 - 17 100% 60% 53 14 39 

2018-2019 80 51 - 18 11 231 216 2 - 17 100% 74,6 73 17 56 

2019-2020 97 60 3 17 17 222 227 20 2 13 100% 75,1 75 22 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Այժմ  համառոտ ներկայացնեմ  ՇՊՀ քոլեջի  2019-2020  ուստարվա կատարված 

աշխատանքները. 

1. Ուսումնամեթոդական խորհուրդ-Ուսումնամեթոդական խորհուրդը մշտապես 

համագործակցում է ամբիոնների վարիչների հետ: Խորհրդի և ամբիոնների վարիչների 

նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է կլոր սեղան՝ միջառարկայական կապերի 

վերաբերյալ, որի ընթացքում դասախոսները փոխանակեցին իրենց մտքերն ու 

տեսակետները, փորձը նշածի վերաբերյալ:  

Դասալսումների ժամանակացույցին համապատասխան իրականացվել են  

դասալսումներ, որոնց նպատակը  դարձյալ խորհրդատվությունը, ուղղորդումը, 

մեթոդական  աջակցությունն է: Դասալսումների ժամանակ կիրառվում է  գործընկերոջ  

գնահատման թերթիկը, որտեղ հստակ  նշված է  թե ինչ  կետերի  վրա պետք է 

ուշադրություն  դարձնել դասալսման ժամանակ: Գնահատումն   իրականացվում է 5 

բալանոց համակարգով: Պետք է նշեմ, որ սկսնակների  մոտ յուրաքնչյուր 

խորհրդատվությունից հետո  ցուցանիշի աճ է գրանցվել: 

Երկրորդ կիսամյակում պարապմունքներն իրականացվեցին օնլայն  տարբեր 

հարթակներում՝ նախապես  համաձայնության  գալով  տվյալ  կուրսի  սովորողների 

հետ : 

2. Ամբիոնների աշխատանք- Ամբիոններում  ըստ աշխատանքային  պլանի 

պարբերաբար անցկացվել են  կազմակերպչական,  ուսումնամեթոդական, 

հետազոտական հարցեր: Իրականացվել են  խորհրդատվություններ գնահատման 

միջոցների և դասի կառուցվածքի բաղադրիչների վերաբերյալ: Քննարկվել և 

հաստատվել են  հեռակա ուսուցման համակարգի ստուգողական  աշխատանքների 

թեմաները, քննական հարցաշարերը: Դասալսումների գրաֆիկի համաձայն, 

կատարվել են բազմաբնույթ դասալսումներ՝ խորհրդատվության, փորձի 

փոխանակման, ժամանակակից մեթոդներին ծանոթանալու, ծանոթացնելու 

սովորողների մնացորդային գիտելիքներն ու կարողությունները ստուգելու և այլ 

նպատակներով: Ուսուցման որակը բարձրացնելու նպատակով <<Միջառարկայական 

կապերի իրագործումը կրթական գործընթացում>>  թեմայով քննարկում է 

կազմակերպվել  ուսումնամեթոդական խորհրդի հետ համատեղ: Երկրորդ 

կիսամյակում հեռավար աշխատելիս, ամբիոնների աշխատակիցները ոչինիչ 

չխնայեցին ուսումնական պարապմունքներն իրականացնելիս: Համացանցի 

աշխատանքն ավելի տեսանելի և թափանցիկ դարձրեց յուրաքանչյուրի օրվա դասը: 

Ուսանողների շրջանում անցկացված հարցումները խոսում էին այն մասին, որ ճիշտ է 

հոգնեցնող են նման դասերը, բայց դասախոսներն արեցին ամեն ինչ, որ չտուժեր 

ուսուցումը: Ճիշտ է գոհանում ենք եղածով, լսում ենք <<ունկնդիր>>  ծնողների 

շնորհալակությունը, բայց կան շատ խնդիրներ, որոնք   անդրադառնում են  

դասավանդման որակի բարելավմանը: 

3. Որակի ապահովման հանձնախումբ- Որակի հանձնախմբի   աշխատանքային պլանը 

հաստատվել է  տնօրենի կողմից՝ սեպտեմբեր ամսին: 

Համաձայն    կանոնակարգային  գործառույթների՝ ՈԱ հանձնախումբն  իրականացրել 

է. 



1. Կարիքների  վերհանում, քոլեջի  ենթակառուցվածքների  գործունեության 

գնահատում հետևյալ մեխանիզմներով՝ 

 Հարցումներ բավարարվածության վերաբերյալ  ուսանողների և 

դասախոսների շրջանակներում 

Ա. ուսումնառությունից 

Բ. պրակտիկայից 

Գ. ուսումնական ռեսուրսներից  

Դ. Գնահատման համակարգից 

 Դասալսումների անցկացում 

 Դասախոսների ուսումնառության կազմակերպման ինքնավերլուծության 

ներկայացում, 

 Կարիքների արկղիկում հայտնված գրառումների քննարկում, 

վերլուծություն 

 Ազատ, բաց քննարկումներ  ուսումնական գործընթացի  վերաբերյալ 

գործընկերների, ուսանողների հետ: 

2. Կարիքների բավարարում, ուսումնական  գործընթացի  բարելավում հետևյալ 

քայլերով. 

 մենթորության, անհատական խորհրդատվությունների իրականացում  

սկսնակ դասախոսների հետ, 

 հանդիպումների կազմակերպում ուսանողական խմբերի հետ, 

 ուսանող աջակիցների ընդգրկում որակի ապահովման աշխատանքներում: 

          3. Իրազեկման   աշխատանքների կազմակերպում. 

 ֆեյսբուքյան  էջում   հրապարակման  նյութերի նախապատրաստում և  

լուսաբանում, 

 իրազեկման շաբաթ 1-ին կուրսերում,  

 դասախոսական հարթակի ստեղծում, 

 քոլեջի 95-ամյակին  նվիրված  տարեգրության ծառի ստեղծում: 

 Անցկացվել են  առցանց հարցումներ, կազմակերպվել է  ՊԻՍԲ շրջափուլով 

ինքնավերլուծություն   գրելու խորհրդատվություն: Կազմակերպվել են հանդիպումներ 

ուսանողական խմբերի հետ: Ձևավորվել են ֆոկուս խմբեր: Ստեղծվեց կարիքների արկղիկը, 

որը վերագտավ իր գործառույթը ուսանող աջակիցների՝ ուսանողական համակազմի 

իրազեկման շնորհիվ: Քոլեջի  95-ամյակին նվիրված՝ ստեղծվեց  քոլեջի տարեգրության ծառը:  

Պրակտիկայի կազմակերպում- 2019-2020  ուստարվա առաջին կիսամյակում  ըստ 

կրթական ծրագրի նախատեսված էր  անցկացնել  ուսումնական պրակտիկա  տեսական 

ուսոցմամբ և առանց տեսական ուսուցման: Նախօրոք հստակեցված էր  պրակտիկայի 

վայրերը: Առաջին կիսամյակում պրակտիկայի ժամանակ ուսանողները կարողացան 

իրենց տեսկան գիտելիքները հմտացնել և վերածել որոշակի կարողությունների: 

<<Նախադպրոցական կրթություն>>  մասնագիտության պրակտիկայի ժամանակ 

ուսանողները կազմակերպել են պարապմունքներ, միջոցառումներ, որոնք լսվել և 

քննարկվել են: 



Երկրորդ կիսամյակում ավարտական կուրսերի ուսանողները համաճարակի պատճառով 

որպես պրակտիկայի  ձև, մեթոդիստի ղեկավարությամբ կատարեցին որոշակի 

հետազոտական աշխատանքներ և ներկայացրեցին դրանք: Այդ աշխատանքների հիման 

վրա կատարվեց գնահատում: Իսկ երկրորդ կուրսերի պրակտիկաները  տեղափոխվեցին 

հաջորդ ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակ:  Ընդհանրապես պրակտիկայի 

անցկացման կարգը և վայրերի ընտրությունը ունեն վերանայման կարիք: 

4. Դաստիարակչական աշխատանքներ- 2019-2020    ուստարում ՇՊՀ քոլեջում 

դաստիարակաչական աշխատանքների կազմակերպումն իրականացվել է նախապես 

հաստատված աշխատանքային պլանին համապատասխան: 

Քոլեջում դաստիարակչական աշխատանքների նպատակն է՝  ձևավորել կենսունակ, 

սոցիալապես կայուն անձնավորություն, հայրենասեր  քաղաքացի, որը նոր            

սոցիալ-տնտեսական  պայմաններում պատրաստ է ներդնել որոշակի  ավանդ ՀՀ  

հզորության ամրապնդման, հայ հասարակության վերափոխման  մեջ  և ընդունակ է  

կատարելագործվել մյուս մարդկանց  հետ հաղորդակցման  գործընթացում: 

Քոլեջում  ուսումնադաստիարակչական  աշխատանքների կազմակերպման  

գործընթացում  հիմնական դերը  պատկանում է  կուրսի ղեկավարին ՝ կուրսղեկին, ով  

անմիջականորեն  պատասխանատու է  ուսանողների  կազմակերպչական  և 

դաստիարակչական աշխատանքների համար: 

 2019-2020 ուստարում  քոլեջում ձևավորվել է 13 կուրս, 10 կուրսղեկներով: 

Հետևողականորեն  վերահսկվել են բացակայությունները: Ըստ նախապես կազմաված 

ժամանակացույցի  անցկացվել են  կորսղեկի ժամեր: Կազմվել են կուրսղեկի 

աշխատանքային պլանները: Հաճախակի կազմակերպվել են  ծնողական ժողովներ:  

Ծնողները մշտապես իրազեկված են  իրենց երեխաների  առաջադիմության, 

բացակայությունների  և վերջիններիս  վերաբերվող բոլոր հարցերի մասին: Ցանկացած  

խնդիր, որն ունեցել է որևէ ուսանող, անմիջապես ստացել է հանգուցալուծում: 

Կուրսերում  կազմակերպվել են  միջոցառումներ՝ նվիրված տարելիցներին: Շիրակի 

թեմի հոգևոր առաջնորդների հետ   ունեցած համագործակցության  շնորհիվ   

ուսանողների  հետ անցկացվել են կրոնական դասեր, հանդիպումներ,  արշավներ: 

Քոլեջում պասիվ է  ուսանողական խորհրդի դերը:  Չկա համագործակցություն ՇՊՀ-ի 

ուսանողական խորհրդի հետ: Չնայած մեծաքանակ միջոցառումներին, ուսանողների 

ստեղծագործ միտքը դեռևս կաղում է:  Այս առումով  մեր ուսանողները  նախաձեռնողի 

դերում չեն, ավելի շատ նրանք կատարողի դերում են: 

5. Կարիերայի կենտրոնի աշխատանքներ- 2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակում 

կարիերայի կենտրոնի աշխատանքները կոորդինացնում էր Վարդուհի Սարգսի 

Սարգսյանը: Նոյեմբերին  Վարդուհի  Սարգսյանի ֆիզ.արձակուրդ գնալուց եհտո, 

հունվար ամսից  նրան փոխարինող նշանակվեց  Լենա Ռուդիկի Գալստայնը: 

Կարիերայի կենտրոնի աշխատակցի հաստիկը հատկացված է ՀՀ կառավարության 

կողմից: Աշխատակիցն անցավ համապատասխան վերապատրաստում և հունվար 

ամսից   անցավ աշխատանքի՝որպես փոխարինող: Գալստյանի կողմից կազմվեց  

աշխատանքային պլան, քննարկվեց աշխատանքային պլանը, սակայն Լենա 

Գալստյանը չկարողացավ կարգավորել կարիերայի  կենտրոնի աշխատանքները:  

Աշխատանքային պլանի մեջ ներառված էր ոչ ֆորմալ դասընթացներ, տարբեր 

գործատուների հետ հանդիպումներ, տարաբնույթ միջոցառումների կազմակերպում 



կամ մասնակցում:  Ճիշտ  է կազմակերպվել են որոշակի դասընթացներ, սակայն 

դրանք չծառայեցին իրենց նպատակին:  Կցանկանայի, որ կենտրոնի աշխատակիցն 

ավելի ճիշտ ընկալեր  ուսանողների հնարավորությունները, որպեսզի  

կազմակերպված աշխատանքները միտված լինեին ի շահ ուսանողների: Կարիերայի 

կենտրոնի կազմակերպված աշխատանքները բավարար չեն: 

6. Գրադարան-2019-2020 ուստարում  երկու գրադարանավարներն էլ աշխատեցին 

պասիվությամբ: Սեպտեմբերին բաժանվեցին  առաջին կուրսեցիների դասագրքերը, 

սակայն կիսամյակի ընթացքում կազմակերպվեց ընդամենը մեկ միջոցառում՝ 

<<Սրտաբեկ, տխուր  պոետ  արևավոր>>   խորագրով: Երկրորդ կիսամյակում ոչինչ 

չկատարվեց, իսկ գրադարանավարներից մեկը շուրջ 6 ամիս է չի գտնվում ՀՀ-ում: 

7. Լաբորանտ-ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության լաբորատոր աշխատանքները 

կոորդինացվում է Գոհար Պետրոսի Անտոնյանի կողմից/ոչ մասնագետ/: Տարեսկզբին  

լաբորանտի կողմից կարգի բերվեց լաբորատորիան: Քոլեջում  ունեցած  դիդակտիկ 

պարագաների շրջանակներում  կազմակերպվում է դասախոսների կողմից հնարավոր 

փորձերը: Տարին երկու անգամ  լաբորատոր աշխատանքներ  է կազմակերպվում              

ՇՊՀ –ի  համապատասխան լաբորատորիաներում: 

Համաճարակի պայմաններում  առաջին կուրսեցիների 2019-2020 ուստարվա  

ավարտական քննությունները չանցկացվեցին: Ըստ ԿԳՄՍ նախարաարի 

համապատասխան հրահանգի, որպես  քննական  գնահատական  /հայոց լեզու և 

գրականություն, մաթեմատիկա, հայոց պատմություն /առաջին կուրսեցիների համար 

նշանակվեց   կիսամյակային գնահատականների միջինը: 

ՇՊՀ քոլեջում   2019-2020 ուստարվա  պետական ամփոփիչ ատեստավորումը 

կազմակերպվեց  ըստ  ԿԳՄՍ նախարարի մայիսի 18-ի   N 18  հրամանի: Յուրաքանչյուր 

մասնագիտության համար  ձևավորվեցին հանձնաժողովներ: Հանձնաժողովների կազմը 

հաստատվեց ԿԳՄՍ նախարարի կողմից: Հանձնաժողովին ուղարկվեց  ամբողջ 

ուսումնառության ընթացքում ուսանողների առաջադիմության ամփոփ 

գնահատականները՝ ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական 

մոդուլներից: Հրավիրված  առաջին նիստի ժամանակ հանվեցին ուսանողների հատուկ 

մասնագիտական և ընդհանուր մասնագիտական մոդուլների միջին թվաբանականը և 

կլորացվեց  ամբողջականը՝ ի շահ շրջանավարտի:  

Հրավիրված երկրորդ նիստում որոշվեց շրջանավարտներին համապատասխան 

որակավորման և պետական նմուշի փաստաթղթի /դիպլոմի/ շնորհման հարցը: 

Վերջնարդյունքում  քոլեջն ավարտեց 75 ուսանող ՝ 62 առկա և 13 հեռակա 

համակարգերում: 

              ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐ 

Ուստարի Ընդամենը Ավարտել են Գերազանցությամբ Ոչ գերազանցությամբ 

  Առկա Հեռակա Առկա Հեռակա Առկա Հեռակա 

2017-2018 53 41 12 14 - 27 12 

2018-2019 73 54 19 17 - 37 19 

2019-2020 75 62 13 22 - 40 13 

 



Ամեն տարի  պետական ամփոփիչ ատեստավորումից հետո գործատուները հայտնում են 

իրենց կարծիքները, հաշվետվության տեսքով, որոնք  պահպանվում են   քոլեջում: 

 

Ուսումնառությունը  քոլեջում  ավարտելուց հետո  շարունակական կրթություն ստանալու  

համար ՇՊՀ  դիմեցին  թվով  27  ուսանողներ:  

 

Ներկայացնենք կատարված աշխատանքի վերաբերյալ SWOT   վերլուծությունը. 

ՈՒԺԵՂ ԹՈՒՅԼ 

 Բարոյահոգեբանական մթնոլորտի 

բարձր մակարդակը: 

 Դասախոսների նվիրվածությունը 

իրենց աշխատանքին: 

 Հաճախելիության բարձր ցուցանիշը: 

 

 

 

 

 Աշխատավարձի ցածր  լինելը: 

 Նյութատեխնիկական բազայի 

սակավությունը: 

 Լսարանների քանակի 

պակասությունը: 

 Լեզուների թույլ իմացությունը: 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎՏԱՆԳՆԵՐ 

 Փոխադարձ հաղորդակցության 

ապահովում ներքին և արտաքին 

շահակիցների հետ: 

 Կրթական ծրագրերի  մասնագրերի 

լավ յուրացումը: 

 Սեփական փորձով 

ուսումնառությունը ներկայացնելը: 

 Խրախուսման միջոցների 

բացակայությունը: 

 Քոլեջի անկանխատեսելի  հետագան: 

 

 

Այսպիսով, ցանկացած կանգառ հաջորդի մեկնարկն է, հետևաբար  կրթական համակարգը  

մշտական նորոգման կարիք ունի: Նորովի մոտեցումները ոչ թե նոր հայտնագործություններ 

են պահանջում, այլ ազգային  արժեքների  հիմքով  ձևավորել  Հայաստանի քաղաքացի, 

պատրաստել կարողունակ մասնագետներ այսօրվա  և  վաղվա օրվա համար: Դրա համար 

յուրաքանչյուրս  սկսենք  քննադատական մոտեցում ցուցաբերել  նախ մեր արածի, 

ներդրածի, ապա շրջապատի  և ընդհանուր շահեր  հետապնդող  անդամների 

գործունեության հանդեպ: 

 

 

 

 


