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                                                                                                                                   Հաստատված է  

                                                                                             ՀԱԱՀ գիտական խորհրդի կողմից 

                            24.05.2013 թ. (արձանագրություն  №13) 

 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ  

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Նախաբան 

ՀԱԱՀ-ն գիտակցում է, որ գնահատումը ունի կարևոր ազդեցություն մասնա-

գիտության կրթական ծրագրի բարելավման, դասավանդման և ուսումնառության 

վրա, և ձգտում է գնահատման գործընթացը կազմակերպել արդյունավետ, հավաս-

տիորեն և հիմնավորված: 

Որակի գնահատման գործընթացը արդյունավետ է , եթե. 

 գնահատումը դիտարկվում  է որպես համընդհանուր, համակարգված և ան-

ընդհատ գործընթաց, 

 գնահատումը դիտարկվում է որպես ինքնազարգացման միջոց, 

 գործընթացի գնահատումը պարունակում է իմաստ, 

 գնահատումը  ներառում է չափման սանդղակ և համապատասխան հիմքեր, 

 գնահատումը օգտագործվում է որպես կառավարման գործիք, 

 արդյունքների գնահատումը  արդյունավետ է և օգտագործվում  է ծրագրերի և 

գործընթացների բարելավման համար, 

 գնահատմանը մասնակցում են ուսանողները, դասախոսները և այլ շահա-

գրգիռ կողմեր: 

Որակի գնահատման պլանը կազմելիս անհրաժեշտ է հստակեցնել գնահատման ուղ-

ղվածությունը և նպատակը: 

 

Նպատակը 

Գնահատման քաղաքականությունը ընգծում է սկզբունքներ և արժեքներ, որոնք ձևա-

վորում են  գնահատման մոտեցումների հիմքերը համալսարանում:  

Գնահատման քաղաքականությունը ներառում է` 

 ուսումնական ծրագրերի գնահատում, 

 ուսումառության ֆորմատիվ և սումատիվ գնահատում, 

 գնահատման գործընթացում հետադարձ կապի դերը, 

 մասնագիտության կրթական ծրագրի իրականացման ռեսուրսները, 

 գնահատման կառավարումը, 

 գործընթացի կազմակերպման որակի ապահովումը և բարելավումը: 
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Կիրառման ոլորտ 

Քաղաքականությունը կիրառվում է հետևյալ ոլորտների նկատմամբ` 

 ուսումնական ծրագրեր, 

 ուսանողների ուսումնառություն, 

 դասավանդման որակ, 

 կրթական ծրագրի իրականացմանը անընչվող ռեսուրսների ապահովում: 

 

Նկարագրություն 

1. Գնահատում 

Գնահատումը գործընթաց է, երբ սահմանված չափանիշներով գնահատման 

դատողու-թյուններ են արվում ուսումնական ծրագրերի, դասավանդման, կրթական 

գործընթացում ռեսուրսների ապահովման և ուսանողների ուսումնառության որակի 

նկատմամբ:  

Գնահատումը հետապնդում է մի շարք նպատակներ, ներառելով` 

 ուսումնական ծրագրի բովանդակության գնահատում, 

 դասավանդման գնահատում, 

 աջակցություն ուսանողներին ուսումնառության ընթացքում, 

 ուսանողի ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերումների չափում և 

ուսումնառության մակարդակի որոշում, 

 դասավանդման և ուսումառության ռեսուրսների մշտադիտարկում և ար-

դյունավետության չափում: 

 

2. Ուսումնառության արդյունքներ 

Ուսումնառության արդյունքները ունակությունների սահմանումներն են, որոնք 

ուսանողը պետք է ունենա կամ ձեռք բերած լինի կրթական ծրագրի ուսումառության 

ավարտին: Ուսումնառության արդյունքները ենթական են գնահատման: 

 

3. Գնահատման չափանիշներ 

Գնահատման չափանիշները կրթական ծրագրի բովանդակության և նրա իրակա-

նացման արդյունավետության և որակի հավաստիացման սահմանումներն են: Դրանք 

ներառում են այն կետերը, որոնց նպատակն է գնահատել և ցույց տալ, որ մասնա-

գիտության կրթական ծրագիրը բովանդակային առումով համապատասխանում է 

պետական կրթական չափորոշիչներին, դասավանդման մակարդակը, որ ուսանողը 

հասել է անհրաժեշտ մակարդակի ուսումնառության ընթացքում և պատրաստ է 

որպես տվյալ ոլորտի մասնագետ:  
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Գնահատման չափանիշները ցուցիչներ են, որոնք ապահովում են գնահատման 

արդյունավետությունը, հավաստիությունը և օբյեկտիվությունը: 

 

4. Հետադարձ կապ 

Գնահատումը` հետադարձ կապով օգնող մեխանիզմ է հասկանալու համար արդյոք 

գնահատման մեթոդները և մոտեցումները ճիշտ են իրականացվում: Հետադարձ 

կապը կարող է հաստատվել է շահակիցների հետ` հարցումների և ֆոկուս-խմբերի 

միջոցով: 

Գնահատման հետադարձ կապը պետք է օգնի գնահատման համակարգի ձևավո-

րողներին շտկել գնահատման համակարգում եղած թույլ կողմեր, ապահովել նրա 

հու-սալիությունը և օբյեկտիվությունը: 

Հետադարձ կապը թույլ է տալիս բարելավել գնահատման գործընթացը շահակից-

ներից ստացած արձագանքի հիման վրա: 

 

Քաղաքականության իրականացում 

Գնահատման մեթոդների և մոտեցումների մշակումը, ներդրումը և կառավարումը 

պետք է երաշխավորի, որ ուսանողը ուսումնառության ընթացքում ձեռք է բերել մաս-

նագետ դառնալու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ: 

 

Գնահատման քաղաքականությունից բխող փաստաթղթերն են` 

 Գնահատման ընթացակարգերը: 

 Գնահատման չափանիշները և ցուցիչները: 

 

Իրավասություններ և պատասխանատվություն 

Գնահատման քաղաքականության մշակման, ներդրման և իրականացման պատաս-

խանատուներն են` 

 Ուսումնամեթոդական գծով պրոռեկտորը, 

 Որակի վերահսկման և ինքնավերլուծության բաժինը, 

 ֆակուլտետների դեկանները և ֆակուլտետներում որակի գծով պատասխանա-

տուները: 

Գնահատման քաղաքականության իրականացման վերահսկման համար իրավասու 

են ԿԲՌՊՈԱԻ վարչության աշխատակազմը և համալսարանի գիտական խորհրդին 

կից Որակի ապահովման հանձնախումբը: 
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Քաղաքականության վերանայում 

Քաղաքականությունը ենթակա է փոփոխման կամ վերանայման  ըստ <<Փաստաթղ-

թերի և գրանցումների կառավարում>> ընթացակարգի: 

 

Գնահատման գործընթացի նկարագրական սխեման բերված է հավելվածում: 
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Հավելված 

 
                                                                 

 

 

                    

ՔԱՅԼ 1. ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ 

ՔԱՅԼ 2. ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԻ ԵՎ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 

ՔԱՅԼ 3. ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԵՎ 

ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 

ՔԱՅԼ 5. ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

ՔԱՅԼ 7. ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 

ՔԱՅԼ 8. ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Գնահատման գործընթացի նկարագրական սխեմա 

 

ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ 

 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 

 

ՔԱՅԼ 4. ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ 

ՔԱՅԼ 6. ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ 

ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ 

 

 ՔԱՅԼ 9. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՈՒՄ 

ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ 

ՆՊԱՏԱԿՈՎ 

ՍՏՈՒԳՈՒՄ 
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                                                                                                                                  Հաստատված է  

                                                                                           ՀԱԱՀ  գիտական խորհրդի կողմից 

24.05.2013 թ. (արձանագրություն № 13) 

 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ  

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ 

Նպատակ 

Կրթական ծրագրերի գնահատումը հիմք է հանդիսանում նրա բաղադրիչների որակի 

բարելավմանը և որակի ապահովման մշակույթի ձևավորմանը և հաստատմանը: 

Կրթական ծրագրի գնահատման նպատակներն են` 

 Բարելավում. գնահատման գործընթացը պետք է ապահովի հետադարձ կապ 

շահակիցներից, որոշելու համար թե կրթական ծրագիրը ինպես բարելավել: 

 Տեղեկատվություն. գնահատման գործընթացը պետք է ապահովի տեղեկատ-

վությամբ ֆակուլտետներին և այլ որոշումներ կայացնողներին` հետագա 

գործընթացներն կազմակերպելու և իրականացնելու համար:  

 Աջակցություն. գնահատման գործընթացը պետք է աջակցի որոշումների 

կայացման գործընթացներին, որոնցից են կրթական ծրագրի վերանայումը, 

ռազմավարական պլանավորումը, հավատարմագրումը: 

Խնդիրներ 

Կրթական ծրագրերի որակի գնահատման խնդիրներն են` 

 ստուգել նրա բաղադրիչների (օբյեկտների) վիճակը,  

 մշադիտարկել ըստ գնահատման ցուցիչների,  

 վեր հանել թերությունները,  

 կազմակերպել ուղղիչ գործողություններ,  

 բարելավել կրթական ծրագրի որակը: 

Գնահատման օբյեկտներ 

Գնահատման օբյեկտներ են հանդիսանում` 

 ուսումնական պլանը, 

 առարկայական ծրագրերը, 

 դասավանդման գործընթացը, 

 ուսումնառության արդյունքները, 

 ուսանողների գնահատման մեթոդները: 
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Գնահատման ցուցիչներ 

Կրթական ծրագրի գնահատումը իրականացվում է ըստ գնահատման ցուցիչների` 

համապատասխան <<Կրթության որակի գնահատման ցուցիչների (ինդիկատորների) 

կոմպլեքսի>> կարգի: 

Գնահատման մեթոդներ 

Կրթական ծրագրերի բաղադրիչները գնահատվում են հարցումների, ֆոկուս-խմբերի 

միջոցով, մշտադիտարկման արդյունքնում ըստ գնահատման ցուցիչների: 

Իրավասություններ և պատասխանատվություն 

Ուսումնական պլանի գնահատման համար իրավասու են ֆակուլտետի մեթոդ 

խորհուրդը, համալսարանի մեթոդ խորհուրդը, որակի վերահսկման և ինքնավեր-

լուծության բաժինը: Ուսումնական պլանները գնահատելիս ներգրավում են արտա-

քին շահակիցներ` կրթության և ագրարային ոլորտի մասնագետներ: 

Առարկայական ծրագրերի գնահատման համար պատասխանատու են ամբիոնները, 

ֆակուլտետի մեթոդ խորհուրդը, որակի վերահսկման և ինքնավերլուծության 

բաժինը: 

Դասավանդման գործընթացի գնահատման համար իրավասու են ուսանողները և 

որակի հանձնախումբը: 

Ուսումնառության ռեսուրների ապահովվածության գնահատումը իրականացնում են 

որակի վերահսկման և ինքնավերլուծության բաժինը, ուսանողները: 

Դասավանդման ռեսուրսների ապահովվածությունը գնահատվում է որակի վերա-

հսկման և ինքնավերլուծության բաժնի և դասավանդող անձնակազմի կողմից: 

Ուսանողների ունակությունները գնահատվում են դասավանդող անձնակազմի 

կողմից: 

Ուսանողների գնահատման մեթոդները ուսումնասիրվում և գնահատվում են 

ամբիոնների, ֆակուլտետի մեթոդ խորհուրդների և որակի ապահովման հանձնա-

խմբի կողմից:  

 

Հետադարձ կապ 

Կրթական ծրագրերը գնահատելիս հետադարձ կապ է ապահովվում ուսանողների, 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի և այլ շահակիցների հետ: 
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Տվյալների օգտագործում կրթական ծրագրի բարելավման համար 

Կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման և ստուգումների ընթացքում հավաքագրված 

տվյալները պահվում են որակի վերահսկման և ինքնավերլուծության բաժնի տվյալ-

ների բազայում, ենթարկվում են վերլուծության, որակական և քանակական գնահատ-

ման: Դրանք հիմք են ծառայում կրթական ծրագրերի բարելավմանը ուղղված որո-

շումների կայացման ժամանակ: 

 

ՄԿԾ-երի գնահատման մեխանիզմներ 

1. Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի գնահատում համալսարանի 

շահակիցների անկետավորման միջոցով: 

2. Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի որակավորման ազգային և սեկ-

տորիալ շրջանակներին, պետական կրթական չափորոշիչներին համապա-

տասխանության գնահատում: 

3. Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի գնահատում որակի ապահով-

ման արտաքին փորձագետների կողմից (ծրագրային արտաքին աուդիտ): 

4. Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերում ներառված առարկայական 

ծրագրերի (մոդուլների) ներքին գնահատում կրթության որակի վերահսկման 

հանձնաժողովի կողմից: 

5. Առարկայական ծրագրերի մասնագիտական գրախոսություն ներքին և արտա-

քին մասնագետ-փորձագետների կողմից: 

6. Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի բաղադրիչների գնահատում ան-

կետավորման,  ներքին և արտաքին աուդիտների միջոցով: 

7. Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի գնահատում ծրագրային հավա-

տարմագրման ժամանակ: 
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                                                                                                                         Հաստատված է  

                                                                                           ՀԱԱՀ  գիտական խորհրդի կողմից 

24.05.2013 թ. (արձանագրություն  № 13) 

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ (ԻՆԴԻԿԱՏՈՐՆԵՐԻ) 

ԿՈՄՊԼԵՔՍԻ  

ԿԱՐԳ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. Կարգը որոշում է կրթության որակի գնահատման ցուցիչների անվանացու-

ցակը, ինչպես նաև օգտագորևծման ընթացակարգը և տեխնոլոգիան: 

2. Ցուցիչների կոմպլեքսի օգտագործմնան ընթացակարգը ուղղված է օբյեկտի 

որակական և քանակական բնութագրերի սահմանումը: 

3. Կարգը տարածվում է համալսարանի բոլոր ստորաբաժանումների վրա: 

4. Ցուցիչների անվանացուցակով մշտադիտարկման իրականացումը դրված է 

Որակի վերահսկման և ինքնավերլուծության բաժնի վրա: 

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԿՈՄՊԼԵՔՍԻ ՎՐԱ ԴՐՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

1. Ցուցիչների կոմպլեքսը բնութագրվում է կրթության որակի հիմնական տարրե-

րով (նպատակ, գործընթացների որակը, արդյունքների որակը): 

2. Կրթության որակի գնահատման համակարգում օգտագործվող ցուցիչների 

կոմպլեքսը համապատասխանում է հետևյալ հատկանիշներին` 

ա) կառավարչական որոշումների ընդունման համար և հավատարմագրման 

գործընթացում օգտագործման նպատակահարմարություն, 

բ) համալսարանում կրթության զարգացման գերակա խնդիրների բացահայտման 

և լուծման արդիականություն, 

գ)  որակական և քանակական չափումների իրականացման հնարավորություն: 

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԿՈՄՊԼԵՔՍԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

1. Ցուցիչների կոմպլեքսը ունի մատրիցի կառուցվածք և ենթադրում է գնահա-

տում ըստ օբյեկտների: 

2. Ցուցիչները մշակվում են գնահատվող հետևյալ հիմնական օբյեկտների հա-

մար` 

ա) ուսումնառողների ձեռք բերումների գնահատում, 
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բ) կրթական ծրագրերի գնահատում, 

գ) ստորաբաժանումների գնահատում, 

դ) կրթական ծառայությունների գնահատում, 

ե) կրթական ռեսուրսների գնահատում: 

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԿՈՄՊԼԵՔՍԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈ-

ԳԻԱՆԵՐԸ ՈՐԱԿԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼԻՍ 

1. Մշտադիտարկումը իրականացվում է ըստ որակի ապահովման ստորա-

բաժանման կողմից սահմանված որակի գնահատման ցուցիչների կոմպլեքսի: 

2. Մշտադիտարկումը իրականացվում է 2 ձևով` անհատական (անընդհատ հար-

ցումներ և հաշվետվողական ցուցանիշներ) և պարբերական մշտադիտարկում: 

3. Մշտադիտարկման անցկացումը ենթադրում է ժամանակակից տեղեկատվա-

կան տեխնոլոգիաների լայն կիրառումը ինֆորմացիայի հավաքագրման, 

մշակման, պահպանման և օգտագործման բոլոր փուլերում: 

4. Մշտադիտարկման իրականացումը ենթադրում է հետևյալ գործողությունների 

հաջորդականությունը` 

ա)  մշտադիտարկման ենթակա օբյեկտի որոշում և հիմնավորում, 

բ) մշտադիտարկման համար օգտագործվող տվյալների հավաքագրում ըստ  

գրանցման ձևերի, 

գ)   տվյալների հենքի ստեղծում, 

դ)  մշտադիտարկման ընթացքում ստացված տվյալների մշակում, 

ե) մշտադիտարկման ընթացքում ստացված տվյալների վերլուծություն և  մեկ-

նաբանում, 

զ) մշտադիտարկման արդյունքների թափանցիկության ապահովում: 

5. Կրթության որակի գնահատման արդյունքների օգտագործողներն են` 

ա) ուսումնառողները, 

բ) պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը, 

գ) վարչական անձնակազմը, 

դ) գործատուները, 

ե) պետական մարմինները և այլն: 

6. Գնահատման ընթացակարգերի արդյունքները հիմք են հանդիսանում 

հիմնարար որոշումների կայացմանը: 
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Հավելված Ա   

Ցուցիչների հավաքածու 

Նյութատեխնիկական ռեսուրսներ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Մուտքային ցուցիչներ  Գործընթացային ցուցիչներ Ելքային ցուցիչներ 

Լաբորատորիաների և 

լսարանների նյութա-

տեխնիկական բազայի 

ապահովվածություն 

(լսարանների և 

լաբորատորիաների թիվը, 

կահավորվածությունը) 

Լսարանային 

ուսումնառության 

արդյունավետություն 

(լսարանային 

աշխատանքների 

արդյունավետություն) 

Ուսումնառության ձեռք 

բերումներ (գիտելիք, 

հմտություն) 

Գիտական գրադարանի 

նյութա-տեխնիկական 

բազայի ապահովվածություն 

(գրականություն, 

էլեկտրոնային գրադարան) 

Ուսումնառության 

արդյունավետություն 

(գրադարան հաճախողների 

թիվը, գրադարանի բազայի 

արդյունավետությունը) 

Ուսանողի 

բավարարվածություն 

(հարցում) 

Գիտական 

լաբորատորիաների նյութա-

տեխնիկական բազայի 

ապահովվածություն 

(գիտական 

լաբորատորիաների թիվը և 

կահավորվածությունը) 

Հետազոտական 

աշխատանքների 

արդյունարարություն 

(մասնակցության տոկոսը) 

Գիտահետազոտական 

աշխատանքների 

արդյունավության 

մակարդակ (տպագրված 

աշխատանքների տոկոսը) 

Տեղեկատվական 

համակարգի 

ապահովվածություն 

Տեղեկատվական 

համակարգի միջոցով 

գործընթացների 

կազմակերպման 

արդյունավետություն (քանի 

տոկոսով է աշխատում) 

Դասախոսների և 

ուսանողների 

բավարարվածություն 
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Մարդկային ռեսուրսներ 

 Մուտքային ցուցիչներ  Գործընթացային ցուցիչներ Ելքային ցուցիչներ 

Որակավորում ունեցող 

պրոֆեսորա-

դասախոսական 

անձնակազմի տոկոսը  

Դասավանդման  

արդյունավետությունը 

(ուսանողների կարծիքը, 

որակի գնահատման 

հանձնաժողովի կարծիքը) 

Շրջանավարտների 

բավարարվածությունը 

(հարցում) 

Ուսանողների 

բավարարվածություն 

(հարցում) 

Ուսումնառողի 

ունակություններ 

Ուսումնառության 

ընթացքում 

առաջադիմության 

մակարդակը 

Գործատույի 

բավարարվածություն 
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 Կրթական ծրագրեր 

 Մուտքային ցուցիչներ  Գործընթացային ցուցիչներ Ելքային ցուցիչներ 

Կրթական ծրագրի 

բովանդակությունը 

(ուսանողների և 

դասախոսների կարծիքը, 

գործատու կարծիքը) 

Կրթական ծրագրի 

իրականացման 

արդյունավետությունը 

(ուսանողների կարծիքը, 

որակի գնահատման 

հանձնաժողովի 

արձանագրություններ) 

Շրջանավարտների 

բավարարվածությունը 

(հարցում) 

Դասավանդման ծրագիր Դասավանդման 

մեթոդների 

արդյունավետությունը 

(որակի վերահսկման և 

ապահովման 

հանձնախումբ) 

Ուսանողների 

բավարարվածությունը 

տվյալ գործընթացից 

(հարցում) 

 Ուսումնառության 

մեթոդների  

արդյունավետությունը 

(հարցում) 

Ուսումնառության 

արդյունքները 

(վիճակագրական 

տվյալներ) 

 Գնահատման մեթոդների 

արդյունավետությունը 

 (հարցում) 
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Հավելված Բ  

Ուսանողների հավաքագրում 

№ Ցուցիչ Գնահատման սանդղակ 

1 2 3 4 5 

 Տարածաշրջանի դպրոցների այցելու-

թյան արդյունքերը (արդյունավետու-

թյուն) (հաշվետվություններ, հարցում-

ներ,) 
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Կրթական ծրագրերի գնահատում 

№ Ցուցիչ Գնահատման սանդղակ 

1 2 3 4 5 

1 ՄԿԾ-ի համահունչությունը պետական 

կրթական չափորոշիչներ 

     

2 ՄԿԾ-ի նկարագրությունը ըստ ՈԱՇ-ի 

պահանջների 

     

3 ՄԿԾ-ի բովանդակային 

համապատասխանությունը պետական 

կրթական չափորոշիչներին 

     

4 Դասավանդման և ուսումնառության 

մեթոդների համապատասխանությունը 

ուսումնառության արդյունքներին 

     

5 Առարկայական ծրագրերի 

համապատասխանությունը 

ուսումնական պլաններին 

     

6 ՄԿԾ-ը բովանդակային առումով 

համահունչ է այլ ճանաչված ՄԿԾ-երի  

     

7 Շրջանավարտների տոկոսը      

8 Ուսումը շարունակողների տոկոսը       

9 Աշխատանքի տեղավորվողների 

տոկոսը 

     

10 Շրջանավարտների աշխատանքի 

տեղավորվածների տոկոսը  

     

11 Շրջանավարտների ավարտական 

արդյունքներ (պետական քննություններ, 

դիպլոմային նախագծերի 

պաշտպանություն) – գերազանց, լավ, 

բավարար, անբավարար 

     

12 Գործատուների արձագանք (հարցում)      

13 Արտաքին աուդիտների արդյունքներ      

 

* 1 – համապատասխանում է, 2 – համապատասխանում է 85%-ով, 3- համապատասախանում 

է 50%-ից ավել, 4- համապատասխանում է 50%-ից պակաս, 5- չի համապատասխանում:  
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Դասավանդման և ուսումնառության միջավայր 

№ Ցուցիչ Գնահատման սանդղակ 

1 2 3 4 5 

 Ըստ դասավանդվող առարկայի և դասավանդման ձևի  

առանձնահատկության դասավանդման մեթոդների 

կիրառում  (hարցում ուսանողների շրջանակներում) 

     

 Գնահատման մեթոդների կիրառման արդյունավետու-

թյուն  (hարցում ուսանողների շրջանակներում) 

Գնահատման թեստերի կամ տոմսերի առկայություն 

     

 Դասավադողի որակավորումները և դասավանդման 

փորձը` 

 Գիտական կոչում: 

 Գիտական աստիճան: 

 Վերապատրաստման վկայական: 

 Գիտահետազոտական աշխատանքներ: 

 Դասավանդման ստաժ: 

     

 Դասավանդման ռեսուրսներ` 

Համակարգչային տեխնիկա: 

Մասնագիտական ծրագրային փաթեթներ: 

Լաբորատոր մասնագիտական սաքավորումներ և 

նյութեր: 

Ինտերնետ կապի առկայություն: 

     

 Ուսումնառության ռեսուրսներ` 

Մասնագիտական գրականություն: 

Ինտերնետ կապով լսարաններ: 

Էլեկտրոնային գրադարան: 

Լաբորատոր նյութատեխնիկական բազա: 

     

 

 


