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                                           Քննարկվել և  հաստատվել է ամբիոնի  

30 օգոստոսի 2018թ. նիստում  

                                Արձանագրություն №1 
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                                           ……………………………….. Մ.Նազարյան  

 

 

 

 

 

ԵՐԵՎԱՆ 2018 



 

 

ՀՀ Միջոցառման անվանումը Կատարող Ժամկետ Նշում- 

ներ 

1 2 3 4 5 

1. Կազմակերպչական 

միջոցառումներ 
Ամբիոնի տարեկան 

աշխատանքային պլանի 

քննարկում և հաստատում  

 

 

 

Մ.Նազարյան 
դասախոսներ  

 

 

 

օգոստոս 

 

2. Ամբիոնի դասախոսների 

տարեկան ուսումնական 

բեռնվածության հաստատում 

Մ.Նազարյան  օգոստոս  

3. Ամբիոնի դասախոսների ակտիվ 

մասնակցության ապահովում 

ուսումնադաստիարակչական և 

ծառայական աշխատանքներին  

Մ.Նազարյան  Տարվա 

ընթացքում  

 

4. Հեռակա ֆակուլտետի 

ուսանողների համար 

ստուգողական աշխատանքների 

թեմաների քննարկում և 

հաստատում  

Մ.Նազարյան 
դասախոսներ 

հոկտեմբեր  

5. Ամբիոնի աշխատակիցների 

աշխատանքային տարեկան 

պլանների քննարկում և 

հաստատում 

Մ.Նազարյան 
դասախոսներ 

օգոստոս  

6. Ամբիոնի դասախոսներին 

ծանոթացնել  ՀՀ ոստիկանության 

կրթահամալիրի 

ռազմավարական պլանից բխոզ 

պլան – ժամանակացույցին 

Մ.Նազարյան  սեպտեմբեր  

 

 

 

1. 

2.Ուսումնական 

աշխատանքներ 
Սովորողների հետ տարվող 

անհատական աշխատանքների 

գրաֆիկի հաստատում  

 

 

 

Մ.Նազարյան 

 

 

 

 

սեպտեմբեր 

 

2. Ստուգարքների և 

քննությունների    հարցաշարերի,  

քննական հարցատոմսերի 

քննարկում և հաստատում  

Մ.Նազարյան 
դասախոսներ 

նոյեմբեր  

3. Նախաքննական 

կոնսուլտացիաների գրաֆիկի 

քննարկում և հաստատում  

Մ.Նազարյան 
դասախոսներ 

նոյեմբեր  

4. Ստուգարքների և Մ.Նազարյան յուրաքանչյուր  



քննությունների արդյունքների 

ամփոփում  

դասախոսներ քննաշրջանից 

հետո 

 

5. 

Փոխադարձ դասալսումներ և 

քննարկում 

Մ.Նազարյան 
դասախոսներ 

ուստարվա 

ընթացքում 
 

 

 

 
1. 

3.Ուսումնաեթոդական 

աշխատանքներ 
Դասավանդման նոր և 

արդիական մեթոդների  մշակում 

 

 

 

 

Մ.Նազարյան 
դասախոսներ 

   

 

 

 

ուստարվա 

ընթացքում 

 

2. Փոխադարձ դասալսումների 

գրաֆիկների հաստատում  

Ա. Հայրապետյան 

դասախոսներ 
սեպտեմբեր  

3. Նոր ուսումնական նյութերի 

նախապատրաստում  

Մ.Նազարյան 
դասախոսներ 

կիսամյակի 

ընթացքում 
 

4. Ուսումնական առարկայական 

ծրագրերի և թեմատիկ պլանների 

քննարկում և հաստատում 

 

Մ.Նազարյան  օգոստոս  

 4.Գիտահետազոտական 

աշխատանքներ 

 

   

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

Գիտական հոդվածների մշակում  

և տպագրում   

 

 

Մասնակցություն գիտական 

կոնֆերանսներին և 

վերապատրաստման 

դասընթացներին  

 

Գիտական խմբակի նիստերի 

անցկացման ապահովում 

համաձայն պլանի 

 
 

 

Մ.Նազարյան 
դասախոսներ 

 

 

 

Մ.Նազարյան 
դասախոսներ 

 

 

Մ.Նազարյան 

դասախոսներ 

 

 

 

ուստարվա 

ընթացքում  

 

 

 

ուստարվա 

ընթացքում  

 

 
ուստարվա 

ընթացքում  

 

 

 5. Նոր ուսումնական տարվա 

նախապատրաստական 

աշխատանքներ 
 

   

1. Հաջորդ ուսումնական տարվա 

ուսումնական ծրագրերում և 

թեմատիկ պլաններում 

 Մ.Նազարյան 

 
 
հունիս 

 



առաջարկվող 

փոփոխությունների քննարկում  

2. Հաջորդ ուստարվա 

ուսումնական 

ծանրաբեռնվածության և 

դասաբաշխման քննարկում  

 
Մ.Նազարյան 

 
հունիս 

 

     
 

 

Հասարակագիտական առարկաների  և  հոգեբանության ամբիոնի պետ, 

 ոստիկանության գնդապետ                                                      Մ.Նազարյան 

 


