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«Շիրակի Մ․  Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի քոլեջը 

(այսուհետ՝ Քոլեջ) տարեկան աշխատանքները պլանավորելիս առաջնորդվում է 

ռազմավարական պլանավորմամբ, որտեղ հստակ ձևակերպված են առաքելությունն  ու 

նպատակը,  առանձնացված են այն տիրույթները, որտեղ իրականացվում են 

առաքելությանը միտված գործառույթները։ Քոլեջի բոլոր օղակների աշխատանքային 

պլանները բխում են Ռազմավարական ծրագրից (ՌԾ)։ ՌԾ-ի ամենամյա դիտարկումից 

հետո վերլուծվում են արդյունքները՝ պարզաբանելու համար՝ որքանո՞վ են լուծվել 

խնդիրներն ու որքանո՞վ են արդյունավետություն ապահովել պլանավորած 

գործողությունները։  

  Քոլեջի աշխատանքը դիտվում է որպես ներքին ենթակառուցվածքների աշխատանքների 

ամբողջություն, որոնց արդյունքները ներկայացվում են կիսամյակային և տարեկան 

հաշվետվություններով Մանկավարժական խորհրդի նիստերին՝ ըստ ընդունված կարգի։ 

Ենթակառուցվածքների հաշվետվողականությունն ապահովվում է ներքևից վերև և վերևից 

ներքև սկզբունքով։ Ենթակառուցվածքային հաշվետվողականության օրինաչափությունը 

ներկայացնենք ստորև՝ ըստ աստիճանակարգության։ 

 

Մանկավարժական խորհրդի նիստերին ընթերցվում են նաև գրադարանի, կարիերայի, 

Որակի ներքին ապահովման հանձնախմբի աշխատանքային հաշվետվությունները։ Եթե 

մինչ այդ  հաշվետվություններում արտացոլված էին միայն կատարած աշխատանքները, 

ապա վերջին 3 տարում ավելացել է վերլուծական բաղադրիչը։ Վեջինս հնարավորություն է 

տալիս տեսնելու ոչ միայն կատարածը, այլև նշվում են թերացումներն ու թույլ կողմերը, 

հիմնավորվում պատճառները և ուրվագծվում այն ուղիները, որոնք բարելավման 

հնարավորություն կտան։ 

  2020-2021 ուսարում հայտարարվեց ընդունելություն Քոլեջում գործող 5 

մասնագիտությունների համար հիմնական կրթության հիմքով(առկա) և միջնակարգ 

կրթության հիմքով(հեռակա)։ Ուսանողների հավաքագրման աշխատանքները 

կազմակերպվեցին տարբեր մեխանիզմներով․  

 Հայտարարություն սոցցանցերում, 

Մանկավարժական
խորհուրդ

Ուսումնական
աշխ․ գծով
փոխտնօրեն

Ամբիոններ Դասախոսներ

Դաստիրարակչա
կան աշխ․ գծով
փոխտնօրեն

Կուրսղեկներ

Պրակտիկայի
կազմակերպիչ

Մեթոդիստներ

Տնօրեն



 Գովազդի նկարահանում և հրապարակում/ ՇՊՀ-ի աջակցությամբ/, 

 Այցելություններ դպրոցներ։ 

  Ընդունելության համար Քոլեջին Նախարարությունից հատկացվեցին ինչպես վճարովի, 

այնպես էլ անվճար տեղեր։ Քոլեջ  ընդունվեցին 93-ը։ Ընդունելության կարգի համաձայն 

ուսանող դարձան այն դիմորդները, որոնց հիմնական կրթության վկայականի 

գնահատականների մոգը հաղթահարեց սահմանված շեմը։ 

 Ստորև ներկայացնենք ընդունելության արդյունքներն ըստ գործող 

մասնագիտությունների։ 

 

№ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԼ․  

ՏԵՂԵՐ 

ԱՆՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՎԻ ԱՌԿԱ  

1․  Նախադպրոցական 

կրթություն 

25 15 6 ˅ 

2․  Շուկայաբանություն 25 7 9 ˅ 

3․  Զբոսաշրջություն 25 5 16 ˅ 

4․  Սոցիալական 

աշխատանք 

25 13 7 ˅ 

5․  Գրադարանային գործ 25 11 - ˅ 

 

Հեռակա համակարգի  2 մասնագիտություններում ընդունվել են  25  ուսանողներ․  

 «Նախադպրոցական կրթություն» -  16 ուսանող 

 «Գրադարանային գործ»-9 ուսանող։ 

 ՈՒսումնական գործընթացը, համաձայն ընդունված կագի, սկսվում է 

նախապատրաստական աշխատանքներով։ Կատարվում է դասաբաշխում։ Կազմվում են 

աշխատանքային և ուսումնական պլանները, ծրագրերը, դրանք քննարկվում 

ամբիոններում  ուսումնական աշխատանքների գծով փոխտնօրենի անմիջական 

մասնակցությամբ։ Վերանայվում են նախորդ տարվա աշխատանքները, չիրականացված 

կետերը տեղափոխվում նոր աշխատանքային պլան։ Քննարկվում են առաջնային 

խնդիրները, առաջարկվում լուծելու տարբեր միջոցներ ու գործիքներ։ 

 Դասապրոցեսը մեկնարկվում է սեպտեմբերի 1-ին՝ 5-օրյա աշխատանքային գրաֆիկով և 

ուսանողի 36 պարտադիր լսարանային ժամի ծանրաբեռնվածությամբ։ Դասացուցակը 

օրացուցային գրաֆիկով կազմվում է միայն 1-ին կուրսերի համար։ Ուստարին տևում է 38 

շաբաթ՝ 18-20/1-ին և 2-րդ կիսամյակներ/ հարաբերակցությամբ։ Բարձր՝ 2-րդ և 3-րդ 

կուրսերի ուսուցման առանձնահատկություններով պայմանավորված(մոդուլային 

ուսուցում է, որը մուտքային պահանջներով է դրսևորվում)՝ դասացուցակը լողացող է, 

ենթակա մշտական փոփոխության։ Վերջինս դժվարացնում է համակարգումը, բայց 

տարիների փորձով այս էլ է հմտացվել։ Բարձր կուրսերում ուսումնական շաբաթները 

սահմանվում են համաձայն հաստատված ուսումնական պլանների։ 

  Ուսումնական գործընթացը դասապրոցեսի հետ միաժամանակ ներառում է նաև այլ 

աշխատանքներ, որոնք կազմակերպվում են ուսման որակը բարելավելու նպատակով։ 

Պարբերաբար իրականացվող դասալսումները թե՛ ամբիոնների վարիչների ու 



ուսմասվարի, թե՛ դասախոսների կողմից ապահովում են փորձի փոխանակումը, 

աջակցության, խորհրդատվության տրամադրումը հատկապես սկսնակ մասնագետներին։ 

Դասալսումները քննարկվում են։ Կառուցողական քննադատության շնորհիվ վեր են 

հանվում թերություններն ու ստանում համապատասխան լուծումներ։ Համավարակով 

պայմանավորված՝ դասալսումերը 2020-2021 ուստարում սահմանափակվեցին, դիտվեցին 

թերևս ցուցադրական դասերն ու դաս-միջոցառումները։ Հաճախ են կազմակերպվում 

քննարկումներ, կլոր սեղաններ, ընթերցումներ տարբեր թեմաներով՝ ուսուցման և 

դասավանդման արդի մոտեցումները, մեթոդները, հետազոտական աշխատանքները 

որպես բաղադրիչ ուսումնական պրոցես ներառելու անհրաժեշտությունը, հաջողված 

փորձի փոխանակում և այլն։  

 ՈՒսումնառության արդյունքները ստուգվում են գնահատման գործընթացով։ 1-ին 

կուրսերում ամփոփիչ քննությունները անցկացվում են համաձայն հանրակրթական ավագ 

դպրոցի համար սահմանված կարգի։ Հանձնում են 3 քննություններ հայոց լեզու և 

գրականություն/ համալիր/, մաթեմատիկա և պատմություն առարկաներից։ 

 Բարձր կուրսերում ուսուցանվող առանցքային, ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական 

մոդուլների, առարկաների շրջանակներում ձեռքբերված գիտելիքներն ու մասնագիտական 

կարողություններն ստուգվում են տարբերակված եղանակով։ Գնահատման միջոցները 

հիմնականում կարողությանը միտված գործնական աշխատանքներն ու կատարումներն 

են։ 

2020-2021 ուստարվա որակական առաջադիմությունը ներկայացնենք դիագրամով։ 

 

 

 

  Ամփոփիչ ատեստավորումների տեսակները որոշվում են ուսումնական ծրագրով։ 

Հաջողությամբ ավարտած ուսանողին տրվում է մասնագետի որակավորում։Ստորև 

ներկայացնենք 2020-2021 ուտարվա շրջանավարտների  և շարունակական կրթություն 

իրականացնողների թիվը՝ ըստ մասնագիտությունների։ 
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1-ին կուրս 2-րդ կուրս 3-րդ կուրս

Ն/Դ

Սոց․աշխ․

Շուկա

Զբոս․

Գ/Գ



№ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇՐՋԱՆԱ 

ՎԱՐՏՆԵՐԻ 

ԹԻՎԸ 

ԱՌԿԱ ՀԵՌԱ 

ԿԱ 

ՇԱՐՈՒՆ

ԱԿԱԿԱՆ 

ԿՐԹՈՒ 

ԹՅՈՒՆ 

1 Նախադպրոցական կրթություն 31 15 16 4 

2 Շուկայաբանություն 9 9 - 3 

3 Զբոսաշրջություն 12 12 - 4 

4 Սոցիալական աշխատանք 14 14 - 5 

5 Գրադարանային գործ 9 - 9  

 Ընդամենը 75 50 25 16 

 

 Քոլեջում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման պատասխանատուներից է 

դասախոսը, որն իր մասնագիտական հմտությունները բարելավում է համառ 

աշխատանքով, մի քանիսն էլ՝ սեփական հնարավորությունների ներդրմամբ 

մասնագիտական հմտությունների կատարելագործմանը միտված դասընթացներին ու 

սեմինարներին մասնակցության ապահովմամբ։ Ցանկալի է, երբ հաստատությունը ունի 

հնարավորություններ դասախոսների համար մասնագիտական վերապատրաստումներ 

իրականացնել, սակայն վերապատրաստումները սահմանափակվում են միայն 

ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կողմից իրականացվող մոդուլային ուսուցման կազմակերպման 

ուղղությամբ տարվող ամենամյա վերապատրաստումներով։ Մասնագիտություններում 

մեկից ավելի մասնագետ ունենալը ողջունելի է, ուժեղ կողմ հաստատության համար , 

քանի որ  ուսանողը ստիպված չի լինելու ամբողջ օրը աշխատել մեկ դասախոսի հետ, 

դասախոսն էլ  հնարավորություն կունենա գործընկերոջ հետ մասնագիտական հարցեր 

քննարկել, մոդուլներ դասավանդելիս մեկմեկու փոխարինել։ Սակայն մասնագետ 

հրավիրելը երբեմն խնդիր է դառնում, քանի որ գործատուները հրաժարվում են 

դասավանդել՝ չունենալով համապատասխան մեթոդաբանություն, դասավանդման փորձ, 

խրախուսման միջոցներ։ Այդ հանգամանքն էլ ստիպում է ողջ ծանրաբեռնվածությունը 

թողնել մեկ մասնագետի վրա։ 

  Ուսուցման կազմակերպումը երկկողմանի գործընթաց է, որի մյուս կողմում ուսանողն է։ 

Դիմորդի հետ աշխատանքը, ճիշտ ուղղորդելը պատասխանատու գործ է, քանի որ 

մոտիվացիան առաջնային դեր է կատարում հաջողված ուսուցում կազմակերպելու 

համար։ Երբեմն հայտ են ներկայացնում դիմորդներ, որոնք դեռ չեն չպատկերացնում 

իրենց ընտրած մասնագիտությունը  կամ ավագ դպրոց չգնալու համար  ընտրում են 

քոլեջը։ Բարձր մոգով դառնում է ուսանող, մինչդեռ մոգերով զիջող դիմորդը, որն ավելի 

շահագրգռված է  ընդունվել, դուրս է մնում մրցույթից։ Ընդունելության կարգը պետական 

մակարդակով է սահմանվում, իսկ քոլեջն այս հարցում իրավասություններ չունի։  

 ՈՒսանողներին հատկացված 54-ժամյա շաբաթական ծանրաբեռնվածության  36-

ը(թույլատրելի է մինչև 38 ժամ)  պարտադիր լսարանային է։ Մնացած 18-ը 

արտալսարանային աշխատանքներ կազմակերպելու համար են։ 2020-2021 ուստարում 

ուսանողների արտալսարանային ակտիվության մակարդակն իջել է՝ պայմանավորված մի 

շարք գործոններով՝ 

 պատերազմական դրություն, 

 համավարակ,  

 ուսանողների անդամագրվելը տարբեր ՀԿ-ների, 



 քոլեջում այլ խմբակների, ակումբների բացակայությունը։ 

 Այս առումով ունենք լուրջ մտահոգություն, քանի որ դաստիրարակության հարցերը՝ 

հատկապես ազգային, հայրենական, ուսումնական գործընթացին չպետք է զիջեն։ 

 Աշխատանքային պլանով նախատեսված դասընթացներ կազմակերպվում են կարիերայի 

աշխատակցի կողմից, սակայն դրանք ևս ցանկալի արդյունք չեն տալիս համակարգային 

մոտեցման բացակայության պատճառով։ Կուրսերի հետ դաստիարակչական 

աշխատանքները կոորդինացնում է կուրսղեկը։ Վերջինս աշխատում է ուստարվա սկզբին 

կազմված ու հաստատված աշխատանքային պլանով։ Կուրսի հետ տարվող 

աշխատանքներն ամբողջությամբ արտացոլվում են կուրսղեկական մատյանում։ 

Աշխատանքների մեջ ներառվում են նաև տարբեր բնույթի միջոցառումներ՝ ներքոլեջային, 

արտաքոլեջային, քաղաքային և այլն։ Բանն այն է, որ տարածաշրջանում գտնվող 

քոլեջների ուսանողների հետ համագործակցային նախագծեր չեն իրականացվում։ Սա 

թերևս ինքնաճանաչման, սեփական արժանիքները գնահատելու, օրինակելին վերցնելու և 

փոխանցելու լավ հնարավորություն կլինի ուսանողների համար։  

  Քոլեջում գործում է ՈՒսանողական խորհուրդ, որը ձևավորվում է ազատ կամքի 

իրավունքով։ Ընդգրկվում են 15 տարեկան և բարձր ուսանողներ։ Մշակում են սեփական 

կանոնադրությունը և կազմում աշխատանքային պլան։ ՈՒԽ-ի աշխատանքները մինչ այժմ 

ավելի շատ կազմակերպչական, ստեղծագործական բնույթ են կրում, քան բուն 

գործառույթային, այսինքն՝ ուսանողական շրջանում խնդիրների վերհանում և 

իրավունքների ու շահերի պաշտպանում։  

 2020-2021 ուստարում Քոլեջի ուսանողների թիվը  227  է։ Ստորև ներկայացնենք 3 

տարիների ընդունելության արդյունքները՝ ուսանողական համակազմի աճի միտումը 

ցույց տալու նպատակով։ 

 

 

 Ուսանողների համակազմը ենթակա է փոփոխության՝ պայմանավորված ներքին և 

արտաքին ազդակներով։ Հիմնականում հեռանում են սեփական դիմումի համաձայն/ 
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երկիրը լքելու, ամուսնանալու, նախկին հաստատություն վերադառնալու պատճառներով/։ 

Նույն պատճառաբանությունն ունեն նաև եկող ուսանողները։ 

Ներկայացնենք 2020-2021 ուստարվա ուսանողների շարժը ըստ հեռացողների և եկողների։ 

№ Մասնագիտությունը Հեռացողներ Եկողներ 

1 Նախադպրոցական կրթություն 4 5 

2 Շուկայաբանություն 1 - 

3 Զբոսաշրջություն - - 

4 Սոցիալական աշխատանք 1 - 

5 Գրադարանային գործ 1 3 

 Ընդամենը 7 8 

 

  Ավարտելով դասընթացը՝ մեր շրջանավարտը համաձայն մեր առաքելության պետք է 

աշխատաշուկայում զբաղվածություն ունենա։ Սակայն վիճակագրական տվայալները չեն 

գոհացնում։ Հարկ է նշել, որ սա ոչ միայն  մեր, այլև հայաստանյան գրեթե բոլոր 

մասնագիտական կրթական հաստատությունների խնդիրն է ։   Ներկայացնենք 2020-2021 

ուստարվա տվյալները Քոլեջի շրջանավարտների զբաղվածության վերաբերյալ։ 

№ Մասնագիտությունը Շրջանա

վարտներ

ի թիվը 

Փնտրել 

են 

աշխատ

անք 

Աշխատում 

են ըստ 

մասնագիտ

ության 

Աշխատու

մ են ոչ 

իրենց 

մասնագի

տությամբ 

Ընդունվել 

կամ 

տեղափոխ

վել են 

բուհ 

1 Նախադպրոցական 

կրթություն/առկա, 

հեռակա/ 

31 10 5 5 3 

2 Շուկայաբանություն 9 5 1 4 4 

3 Զբոսաշրջություն 12 4 4 - 4 

4 Սոցիալական 

աշխատանք 

14 2 - 2 6 

5 Գրադարանային 

գործ 

9/հեռակ

ա/ 

7 7 - - 

Ընդամենը 75 28 17 11 17 

 

  ՈՒսուցումն ամբողջանում է մասնագիտական կարողությունները պրակտիկայում 

հմտացնելիս։ Դա արդարացվում է միայն այն պարագայում, երբ ճիշտ են ընտրված 

պրակտիկայի վայրերը։ Պրակտիկայի վայրերի ընտրության համար հիմք է հանդիսանում 

նորից ուսումնական ծրագիրը, որտեղ ներկայացված են պրակտիկայի տևողությունը, 

տեսակը, ժամանակահատվածը։ Ցանկացած պրակտիկա կազմակերպվում է համաձայն 

գործատուների հետ կնքած պայմանագրի, ապա՝ աշխատանքային պլանի։ Կարևոր 

բաղադրիչներ են նպատակի ձևակերպումը, վերջնարդյունքների ամփոփումը։ 

Ստորև ներկայացնենք մասնագիտություններն ու պրակտիակայի վայրերն ըստ 

ոլորտների։ 

 



№ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՎԱՅՐԵՐԸ 

 

1 Նախադպրոցական կրթություն Գյումրի համայնքի «Ժպիտ» ՀՈԱԿ, 

 «Գոհար» ՀՈԱԿ,  

«Արձագանք» ՀՈԱԿ, 

 «Անի պարտեզ»ՀՈԱԿ 

2 Շուկայաբանություն «Անուշարան գրուպ»ՍՊԸ, 

 «Անի 58»ՍՊԸ, 

 

3 Զբոսաշրջություն Մհեր Մկրտչյանի թանգարան, 

Գյումրու «Գոռ Թորոսյան» ԱՁ Գյումրու տուր 

տուրիստական օպերատոր, 

 «Արաքս-95» ՍՊԸ, 

 

4 Սոցիալական աշխատանք «Երիտասարդական նախաձեռնությունների 

կենտրոն»ՀԿ, 

 «Արևամանուկ» հոգեբանասոցիալական 

աջակցության հիմնադրամ, 

 

5 Գրադարանային գործ «Շիրակի մարզային գրադարան» ՊՈԱԿ 

 

  Արտաքին կապը  թույլ է։ Չնայած համագործակցային հուշագրեր ստորագրվել են մի 

շարք հաստատությունների հետ, այդ թվում՝ տարածաշրջանի 5 քոլեջների հետ 

(01.06.2021թ.)։ Համագործակցային եզրեր շատ կան, բայց դրանք դեռ նախագծային փուլում 

են։  

Քոլեջն ունի ուսումնական ռեսուրսները բարելավելու կարիք։ Տարեցտարի մեծանում է 

ուսանողական համակազմը՝ առաջացնելով տարածքային խնդիր։ Հակահամաճարակային 

կանոններից ելնելով՝ չի գործում բուֆետը, ավելին, այն ծառայում է որպես լսարան։ 

Չունենք մարզադահլիճ։ Կարճաժամկետ լուծում եղավ այն, որ ուսանողները 

ֆիզկուլտուրայի դասերն անում էին համալսարանի սպորտդահլիճում՝ համաձայնեցված 

գրաֆիկով։ Բայց այս դեպում էլ առաջ էին գալիս նոր խնդիրներ (ուսանողների 

տեղափոխության հարցը, դասաժամի տևողության խախտումը, խմբերի 

հագեցվածությունը և այլն) ։  

  Գրադարանի գրքային ունեցվածքը վաղուց չի համալրվել, հատկապես մասնագիտական 

գրականության պակաս կա բոլոր մասնագիտությաունների առումով։ Գրադարանը չունի 

ընթերցասրահ, չունի ժամանակակից ոչ մի հնարավորություն։ Ինտերնետային կապը թույլ 

է, հնարավորությունները՝ սահմանափակ։ Համակարգիչներից ոչ բոլորն են սարքին 

վիճակում։  Մոդուլային ուսուցման արդյունավետության ապահովումը պայմանավորված 

է բավարար ռեսուրսների առկայությամբ։ Հետևաբար ռեսուրսային բարելավումը  

առաջնահերթ  խնդիր է Քոլեջի համար։ 

 Հետազոտական աշխատանքը, որպես բաղադրիչ, շատ է կարևորվում ուսուցման 

գործընթացում։ Ինչպես գիտենք, տեղեկատվական դաշտն այսօր ընդգրկուն է, ուսանողին 

այլևս չի բավարարում դասխոսի բանավոր խոսքով հաղորդածը։ Այս խնդիրն հարթելու 

համար դասախոսը փոխում է իր դիրքորոշումը լսարանում՝ ակտիվ գործունեությունից 



անցում կատարելով պասիվ վիճակի՝ ապահովելով միայն ուղղորդողի դերը։ 

Հետազոտական աշխատանքները հատկապես բնորոշ են արդի մասնագիտություններին՝ 

«Զբոսաշրջություն», «Շուկայաբանություն», «Սոց․  աշխատանք» ՄԿԾ-ներին։ 

ՈՒսանողները ստանում են տարբեր հանձնարարականներ՝ աշխատաշուկայի, 

ապրանքների, գնաճի, զբոսաշրջային ծառայությունների, տարածքների, ռեսուրսների, 

սոցկենտրոնների, դրանց գործառույթների ուսումնասիրման նպատակներով։ 

Հետազոտական աշխատանքները ցուցադրվում և վերլուծվում են ցուցադրական, 

ամփոփիչ դասերի շրջանակներում։ Ուսանողակենտրոն միջավայրի ապահովման համար 

սա, թերևս, լավագույն քայլերից մեկն է։ 

 Որակի ներքին ապահովման աշխատանքները կոորդինացվում են որակի ապահովման 

պատասխանատուի, իսկ բուն աշխատանքները տարվում են հանձնախմբի կողմից, որը 

ձևավորվում է յուրաքանչյուր տարվա սկզբում և հաստատվում տնօրենի կողմից։ Որակի 

ներքին ապահովման աշխատանքների տիրույթը բավական ընդգրկուն է, հիմնական 

գործառույթը՝ հետազոտությունը, մեխանիզմը՝ խնդիրների վերհանման նպատակով 

հարցումները, գործիքները՝ հարցարանները/ էլեկտրոնային, թղթային/, կարիքների 

արկղիկը, հանդիպումները շահառուների հետ և այլն։ Հարցումների անցկացումն ունի 

պարբերականություն՝ կիսամյակային և տարեկան։ Բավարարման հարցումներն 

անցկացվել են ուսանողների, դասախոսների, ծնողների, գործատուների շրջանում։ 

Նպատակն էր պարզել ներքին և արտաքին շահակիցների բավարարվածությունը քոլեջի 

մատուցած կրթական ծառայություններից։ Հարցումների միջոցով վեր են հանվել  

խնդիրներ, ընդունվել առաջարկություններ, քննարկվել  կարծիքներ, որոնք, որպես 

նկատառում, կօգտագործվեն բարելավման աշխատանքներում։ Կատարվել է նաև ՌԾ-ի 

մշտադիտարկում, որի արդյունքում դուրս են բերվել այն կետերը, որոնք չեն կիրառվել, 

որոնք բարձր նշաձող են եղել քոլեջի հնարավորությունների համեմատ։ 

Մշտադիտարկման արդյունքների վերլուծությունը հնարավորություն կտա հաջորդ 

պլանավորման ժամանակ մշակել առավել իրատեսական, չափելի, ժամանակի մեջ 

կանխատեսելի պլան, մի փաստաթուղթ, որն ըստ էության ուղենշային կլինի քոլեջի բոլոր 

ենթակառուցվածքների համար։ 

  Որակի ներքին ապահովման աշխատանքներում իր խորհրդակցական դերով մշտապես 

աջակից է ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության և որակի ապահովման կենտրոնն՝ ի դեմս 

տնօրենի։ ՇՊՀ-ի աջակցությամբ Քոլեջի որակի ապահովման աշխատակիցը 

հնարավորություն ստացավ կրկին մասնակցել ՈԱԱԿ-ի կողմից կազմակերպված 

վերապատրաստման դասընթացին(Որակի ապահովման համակարգի ներդրում․  

ինստիտուցիոնալ ինքնավերլուծության իրականացում 2021 թ .)։ Այս ուստարում բարելավմանը 

միտված մի շարք գործիքներ չկիրառվեցին, օրինակ՝ դասախոսների 

ինքնավերլուծությունները սահմանված չափանիշներով, գործընկերոջ գնահատման 

թերթիկը, որոնք հնարավորություն էին տալիս վերլուծել սեփական աշխատանքը։ 

Էլեկտրոնային հարցումների արդյունքները դիագրամների տեսքով և վերլուծական 

բաղադրիչներով արդեն պատրաստ են (2017-2018 ուստարվանից) և պահպանվում են 

էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով։ 

   Կանոնակարգային փաստաթղթերի մշակումը բարձր պատասխանատվություն 

պահանջող  աշխատանք է,  և աշխատանքային թիմում կոմպետենտություն ունեցող 

մասնագետի պահանջ է նկատվում։ Մշակվել են Քոլեջի նոր կանոնադրությունը, ներքին 



կարգապահական կանոնները, ուսանողների գնահատման կարգը, վերահանձնման 

կարգը։ Վերոնշյալ փաստաթղթերը այլևս ենթակա են քննարկման և հաստատման։ 

Քոլեջի 2020-2021 ուստարվա աշխատանքների ՈՒԹՀՎ վերլուծությունը։ 

ՈՒԺԵՂ ԹՈՒՅԼ 

Պլանավորված աշխատանք, 

բարոյահոգեբանական առողջ 

մթնոլորտ, 

հաշվետվողականության ապահովում 

վերևից ներքև և ներքևից վերև 

սկզբունքով, 

ընդունելության աճ, 

կարողություններին միտված ուսուցում, 

հետազոտական բաղադրիչն ուսուցման 

և գնահատման մեջ։ 

Ոչ բավարար ուսումնական ռեսուրսներ,  

բուֆետի բացակայությունը, 

ուսանողների պասիվ արտալսարանային 

կյանքը, 

ՈՒԽ-ի ոչ հստակ գործառույթը, 

կանոնակարգային փաստաթղթերի 

մշակման դժվարություններ, 

դասախոսների խրախուսման 

մեխանիզմների բացակայություն։ 

 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՎՏԱՆԳՆԵՐ 

Նոր փոխշահավետ 

համագործակցություն, 

գործատուների հետ կապերի 

ընդլայնում, 

նոր ՄԿԾ-ի իրականացում։ 

Դպրոցի դերի անկում, 

դպրոցների հետ թույլ 

համագործակցություն, 

պահանջվող աշխատանքի դիմաց ցածր 

վարձատրություն , 

գործատու մասնագետների մերժումները 

դասավանդելու հրավերի դեպքում։ 

 

  Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ քոլեջը շատ անելիքներ ունի, բայց միևնույն ժամանակ 

ընդունելով իր թույլ կողմերը՝ ձգտում է գտնել հնարավորություններ՝ բարելավելու համար։ 

Առաջնային խնդիրը այստեղ դասախոսի շահագրգռվածության բարձրացումն է, քանի որ 

հոգեմաշ աշխատանքն առանց հանգստի, առանց մոտիվացնող ու խրախուսող միջոցների, 

ի վերջո, հեռացնում է նվիրական աշխատանքից։ Ամբիոններն անհրաժեշտ են 

համակարգային աշխատանք կազմակերպելու համար, բայց  գործում են հասարակական 

հիմունքներով՝ դասախոսի գերծանրաբեռնվածության հաշվին։ Ուսումնական միջավայրի 

բարենորոգումներն ու առաջնահերթություն դիտվող սպորտդահլիճի առկայությունը 

ուսանողին մոտիվացնելու լավագույն միջոցներից են։  

  2020-2021 ուստարվա արդյունքները պարտավորեցնող են. ստիպում են լինել առավել 

ճկուն, նախաձեռնող և նպատակային։ Մշակել նոր ռազմավարություն՝ սահմանված 

խնդիրներին առաջնահերթություն տալով՝  

 բարելավել ուսումնական միջավայրը, 

 ընդլայնել արտաքին կապը,  

 սերտ կապեր ստեղծել գործատուների հետ, 

 իրականացնել նոր ՄԿԾ-ներ։ 

 


