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ԱՄԲԻՈՆԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ՊԼԱՆԸ 

2016 - 2017 ուսումնական տարի 

 

ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ 

 

Օգոստոս 

 

1. 2016-2017 ուս. տարվա հաստատված դասաբաշխման ներկայացում: 

2. 2016-2017 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակում իրականացվող դասընթացների ԱՈՒՄՓ-ների և 

առարկայական նկարագրերի քննարկում, հաստատում և վերահաստատում: 

3. 2016-2017 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակների տրամադրման հարցը: 

4. Google Classroom հարթակում դասընթացների էջերի ձևավորման շուրջ: 

5. Ընթացիկ հարցեր: 

 

Սեպտեմբեր 

 

1. 2016-2017 ուս. տարվա ամբիոնի աշխատանքային պլանի հաստատում: 

2. 2016-2017 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակում իրականացվող դասընթացների միջանկյալ 

ստուգումների և ամփոփիչ քննությունների հարցաշարերի քննարկում և հաստատում: 

3. 2016-2017 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակում իրականացվող դասընթացների միջանկյալ 

ստուգումների թեստերի հաստատում: 

http://chairoflogicphiloscult.files.wordpress.com/2013/01/8.jpg
mailto:chairofphilosophy@gmail.com
mailto:chairofphilosophy@gmail.com


2 

 

4. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 2015-2016 ուսումնական տարվա անհատական 

աշխատանքների հաշվետվության ներկայացում և քննարկում: 

5. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 2016-2017 ուսումնական տարվա գիտական և 

ուսումնամեթոդական աշխատանքների պլանի ներկայացում և քննարկում: 

6. Իմաստություն գիտական պարբերականի աշխատանքների շուրջ: 

7. ՀՊՄՀ կայքում Ամբիոնի էջի անհրաժեշտ թարմացումների ապահովում: 

8. Ընթացիկ հարցեր: 

 

Հոկտեմբեր 

 

1. 2016-2017 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակում իրականացվող դասընթացների միջանկյալ 

ստուգումների գրավոր աշխատանքների տոմսերի հաստատում: 

2. Իմաստություն գիտական հանդեսի 2(7), 2016 համարներին հոդվածների ներկայացման 

հարցը: 

3. Էլեկտրոնային գնահատման համակարգում 2016-2017 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակում 

Ամբիոնի կողմից իրականացվող դասընթացների գնահատման բաղադրիների ամրագրում: 

4. Ամբիոնի բլոգում անհրաժեշտ թարմացումների ապահովում: 

5. ԿՅԱՆՔԸ ԵՎ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ խորագրով գիտաժողովի կազմակերպչական 

աշխատանքների շուրջ: 

6. Ընթացիկ հարցեր: 

 

Նոյեմբեր 

 

1. Ամբիոնի հայցորդի ատեստացիայի անցկացում: 

2. ԿՅԱՆՔԸ ԵՎ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ խորագրով գիտաժողովի շուրջ: 

3. 2016-2017 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակի առաջին ընթացիկ ստուգման արդյունքների ամ-

փոփում: 

4. 2016-2017 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակի քննական դասընթացների քննական տոմսերի 

քննարկում և հաստատում: 

5. Ընթացիկ հարցեր: 
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Դեկտեմբեր 

 

1. 2016-2017 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակի քննությունների ընթերակաների գրաֆիկի հաս-

տատում և քննական տոսերի պատրաստում: 

2. 2016-2017 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ ստուգման արդյունքների ամ-

փոփում: 

3. 2016-2017 ուս. տարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի դասացուցակի տրամադրում: 

4. Ամբիոնի տարեկան հաշվետվության պատրաստում 

5. Ընթացիկ հարցեր: 

 

Հունվար 

 

1. 2016-2017 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակի քննությունների արդյունքների ամփոփում: 

2. 2016-2017 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակում իրականացվող դասընթացների ԱՈՒՄՓ-ների և 

առարկայական նկարագրերի քննարկում, հաստատում և վերահաստատում: 

3. 2016-2017 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակի դասացուցակների տրամադրման հարցը: 

4. Google Classroom հարթակում 2-րդ կիսամյակի դասընթացների էջերի ձևավորման և 1-ին 

կիսամյակում իրականացված դասընթացների էջերի արխիվացման շուրջ: 

5. Ընթացիկ հարցեր: 
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ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ 

 

Փետրվար 

 

1. 2016-2017 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակի միջանկյալ և ամփոփիչ քննությունների, 

լուծարումների ընթացքի և արդյունքների քննարկում: 

2. 2015-2016 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակի դասընթացների միջանկյալ ստուգումների և 

ամփոփիչ քննությունների հարցաշարերի հաստատում: 

3. Էլեկտրոնային գնահատման համակարգում 2016-2017 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակում 

Ամբիոնի կողմից իրականացվող դասընթացների գնահատման բաղադրիների ամրագորւմ: 

4. Ընթացիկ հարցեր: 

 

Մարտ 

 

1. 2016-2017 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակում իրականացվող դասընթացների միջանկյալ 

ստուգումների թեստերի հաստատում: 

2. 2016-2017 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակում իրականացվող դասընթացների միջանկյալ 

ստուգումների գրավոր աշխատանքների տոմսերի հաստատում: 

3. Իմաստություն գիտական հանդեսի 1(8), 2017 համարի հոդվածների տրամադրման շուրջ: 

4. Ընթացիկ  հարցեր: 

 

Ապրիլ 

 

1. 2016-2017 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակում իրականացվող դասընթացների 1-ին ընթացիկ 

ստուգումների արդյունքների ամփոփում: 

2. Ամբիոնի բլոգում անհրաժեշտ թարմացումների ապահովում: 

3. 2015-2016 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակում իրականացվող դասընթացների քննական 

տոմսերի քննարկում և հաստատում: 

4. Ընթացիկ հարցեր: 

 

Մայիս 

 

1. 2016-2017 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակում իրականացվող դասընթացների 2-րդ ընթացիկ 

ստուգումների արդյունքների ամփոփում: 
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2. 2016-2017 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակում իրականացվող դասընթացների քննությունների 

ընթերակաների գրաֆիկի հաստատում: 

3. 2016-2017 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակի քննությունների քննական տոսերի պատրաստում: 

4. Ընթացիկ հարցեր: 

 

Հունիս 

 

1. 2016-2017 ուս. տարվա հեռակա ուսուցման 2-րդ կիսամյակի դասընթացների շուրջ: 

2. 2016-2017 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակի քննությունների արդյունքների ամփոփում: 

3. Ամբիոնի նախնական ծավալի ներկայացում: 

4. Նախնական դասաբաշխման քննարկում: 

5. 2016-2017 ուս. տարվա աշխատանքների քննարկում և ամփոփում: 

6. Ընթացիկ հարցեր: 

  

 

Ամբիոնի վարիչ՝ 

 

 

Հասմիկ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 


