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Այս հետազոտությունը հնարավոր է դարձել  

Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստանի ֆինանսական օժանդակությամբ 

և Հանրային քաղաքականության ինստիտուտի խորհրդատվական աջակցությամբ: 

Հետազոտության եզրահանգումներն արտահայտում են հեղինակների տեսակետը և 

կարող են չհամընկնել Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստանի և 

Հանրային քաղաքականության ինստիտուտի դիրքորոշումների ու տեսակետների հետ։ 

 

Շնորհակալություն ենք հայտնում կրթության որակի ապահովման ոլորտի փորձագետ 

Լիլիթ Զաքարյանին խորհրդատվական աջակցության համար: 
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 ՀԱԿԻՐՃ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

«Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններն ուսանողների 

աչքերով. ուսանողական գնահատման գործիք» ուսումնասիրությունն իրականացվել է 

«Մարդկային կապիտալի զարգացման տարածքային կենտրոն» ՀԿ-ի և 

«Երիտասարդական գաղափարներ» երիտասարդական» ՀԿ-ի կողմից՝ որակյալ 

կրթության իրավունքի ոլորտում:  

Ուսումնասիրության հիմնական նպատակն է՝ մշակել միջին մասնագիտական 

ուսումնական հաստատությունների (ՄՄՈՒՀ) տրամադրած կրթական ծառայությունների 

որակի ուսանողական գնահատման գործիք: Նպատակին համապատասխան՝ մշակվել է 

ուսանողական գնահատման գործիքը՝ հարցաթերթեր ուսումնական հաստատության 

կրթական գործունեության տարբեր բնագավառների վերաբերյալ: 

Ուսանողական գնահատման գործիքի փորձարկումը կատարվել է «Արթիկի 

պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ում (Շիրակի մարզ) և «Դիլիջանի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ում 

(Տավուշի մարզ):  

Սույն հաշվետվության մեջ ներկայացված են որակի ուսանողական գնահատման 

գործիքի արդիականությունը և նպատակները, գործիքի մշակման առնչությամբ 

իրականացված ուսումնասիրությունները, մեթոդաբանությունը, ուսումնասիրության 

հիմնական արդյունքներն ու որակի ապահովման ոլորտում բարելավման 

առաջարկություններ: 

Ուսումնասիրությունը կարող է օգտակար լինել կրթության որակի խնդիրներով 

զբաղվող իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց: Հեղինակները հույս ունեն, որ սույն 

ուսումնասիրությունը կրթության որակի գնահատման գործընթացների ակտիվացման 

խթան կհանդիսանա և կօգնի միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատություններին որակի ներքին ապահովման համակարգի մշակման խնդրում:  

Ուսանողական գնահատման հարցաթերթերը կարող են համալրվել նոր հարցերով 

և/կամ համապատասխանեցվել միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների որակի ներքին ապահովման նպատակներին: Հեղինակները 

պատրաստ են՝ քննարկելու հարցաթերթրերի բարելավման առաջարկություններ: Հարցերի 

կամ առաջարկությունների դեպքում՝ գրել  informlist@list.ru  էլեկտրոնային հասցեին: 
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 ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հակիրճ տեղեկատվություն ուսումնասիրության մասին 

Հապավումների ցանկ 

Ուսումնասիրության արդիականությունը                                                                                                        

Հիմնախնդրին առնչող հրապարակումների ուսումնասիրություն  

Ուսումնասիրության իրականացման փուլերը                                                                          

Ուսանողական գնահատման հարցաթերթերի մեթոդաբանությունը  

Ուսանողական գնահատման գործընթացի կազմակերպման,  

անցկացման և վերլուծության մեթոդական ուղեցույց  

Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունում կրթական 

ծառայությունների որակի՝ ուսանողական գնահատման հարցաթերթ 

Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունում դասավանդվող 

առարկաների/մոդուլների բովանդակության և դասավանդման որակի՝ 

ուսանողական գնահատման հարցաթերթ                           

Պրակտիկաների կազմակերպման որակի և օգտակարության՝ 

ուսանողական գնահատման հարցաթերթ                                                                             

Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունում ուսանողների 

համար դրական միջավայրի ապահովման և ուսանողական առօրյայի 

կազմակերպման՝ ուսանողական գնահատման հարցաթերթ                                                                                                    

Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության կառավարմանն 

ուսանողների մասնակցության՝ ուսանողական գնահատման հարցաթերթ            

Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունում  

ուսանողների ադապտացման հարցաթերթ                                                                        

Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ավարտական  

կուրսերի ուսանողների հետուսումնական մասնագիտական հեռանկարների՝ 

ուսանողական գնահատման հարցաթերթ              

Եզրակացություն. ուսումնասիրության հիմնական արդյունքներ և 

առաջարկություններ   

Տեղեկատվության աղբյուրներ   
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 ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

 

ԲՈՒՀ՝  բարձրագույն ուսումնական հաստատություն 

ԵԲԿՏ՝  Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածք 

ՀԿ՝  հասարակական կազմակերպություն 

ՀՀ՝  Հայաստանի Հանրապետություն 

ՄՈՒՀ՝  մասնագիտական ուսումնական հաստատություն 

ՄՄՈՒՀ՝  միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն 

ՈԱԱԿ՝  Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն 

ՏՄԿՈՒ՝  տեխնիկական և մասնագիտական կրթության և ուսուցման 
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  ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

«Համաշխարհային մրցունակության զեկույց 2019»1-ում Հայաստանն ստացել է 7 

հնարավորից 3.9 միավոր՝ իր մասնագիտական կրթության որակի, և 7 հնարավորից 3.7 

միավոր՝ իր շրջանավարտների հմտությունների ցուցանիշերով՝ 141 երկրների շարքում 

զբաղեցնելով, համապատասխանաբար՝ 86-րդ և 100-րդ հորիզոնականները:  

«Աշխատանք Հայաստանում ավելի լավ ապագայի համար. աշխատատեղերի 

դինամիկայի վերլուծություն» հետազոտության2 համաձայն՝ ընկերություններն 

առանձնակի թերահավատությամբ են վերաբերվում երիտասարդ շրջանավարտների 

հմտություններին, ինչպես նաև կրթական ու տեխնիկական և մասնագիտական կրթության 

և ուսուցման (ՏՄԿՈՒ) համակարգերում առկա դասավանդման կարողություններին: 

Ընկերությունների զգալի մասը գտնում է, որ կրթության համակարգը Հայաստանում չի 

ապահովում աշխատավայրում պահանջվող հմտությունները: Ընդ որում՝ ժամանակակից 

պահանջներին բավարարող և արտաքին շուկաներին միտված ընկերությունները, որոնք 

կարող են ապահովել ավելի լավ աշխատատեղեր, ավելի քննադատորեն են վերաբերում 

խնդրին: Նմանապես՝ ՏՄԿՈՒ կրթություն ստացած երիտասարդների մեծ մասը, ովքեր 

տեղավորվել են աշխատանքի, նշել են, որ չեն ստացել իրենց աշխատանքի համար 

պահանջվող ո´չ տեսական, ո´չ գործնական գիտելիքները: 

 Պահանջվող և առաջարկվող կոմպետենցիաների միջև առկա է 

անհավասարակշռության վիճակ. կոմպետենցիաների մակարդակը կամ տեսակը չի 

համապատասխանում աշխատաշուկայի կարիքներին: 

 «Մարդը կարիքի մեջ» (People in Need) միջազգային կազմակերպությունը «Անցում 

կրթությունից դեպի զբաղվածություն» ծրագրի3 շրջանակներում 2020թ-ին ուսումնասիրել 

է ՀՀ Շիրակի մարզում տեքստիլ և տրիկոտաժի արտադրության և ագրոբիզնեսի, ինչպես 

նաև հարակից ոլորտներում գործող ընկերություններում աշխատուժի նկատմամբ 

պահանջարկի և իրական առաջարկի (ան)համապատասխանությունը: 

Ուսումնասիրությունն իրականացվել է 3 թիրախային խմբում՝ գործատուներ 

(ներկայացնում են աշխատաշուկայի պահանջարկը), նախնական և միջին 

մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ և այդ ուսումնական 

հաստատությունների ուսանողներ (ներկայացնում են աշխատաշուկայի պոտենցիալ 

առաջարկը): Ուսումնասիրությամբ ամփոփված եզրակացությունները հավասարապես 

վերաբերում են «Արթիկի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ին, որը ներառված է եղել այդ ծրագրում: 

Ուսումնասիրության արդյունքում բացահայտվել է նշված ոլորտների 

աշխատաշուկաներում պահանջարկի և առաջարկի միջև խզում, ինչի հիմնական 

                                                             
1 The Global Competitiveness Report 2019. Klaus Schwab. 2019, World Economic Forum https://www.weforum.org/reports/how-

to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth 
2 Work for a Better Future in Armenia: An Analysis of Jobs Dynamics. Honorati, Maddalena; Johansson de Silva, Sara; Millan, 

Natalia; Kerschbaumer, Florentin. 2019, World Bank, Washington, DC. 
   https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34412 License: CC BY 3.0 IGO.”  
3 Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզում աշխատանքի շուկայի (ոլորտային հմտությունների) գնահատման 

վերաբերյալ. «Բիզնես և կրթություն գործընկերություն» հիմնադրամ. 2020, Երևան 
   https://armenia.peopleinneed.global/hy/mer-ashkhatanqnery/krtutyun-ev-hmtutyunner 
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պատճառներից է՝ տեղական (տարածաշրջանային) ուսումնական հաստատությունները 

չեն ապահովում աշխատաշուկան որակյալ մասնագետներով: 

Ուսումնասիրությունները վկայում են Հայաստանում կոմպետենցիաների 

զարգացման համակարգի որակի՝ աշխատաշուկային անհամապատասխանության և 

մարդկային կապիտալի փոշիացման մասին:  

Հետևաբար՝ անհրաժեշտ է ուշադրության տակ առնել արդյունավետ և մրցունակ 

աշխատուժ ապահովելու տեսանկյունից կրթության և ՏՄԿՈՒ համակարգերի որակի ու 

համապատասխանության հարցը: Անհրաժեշտ է արմատապես փոխել կրթական 

հաստատությունների ուսումնական ծրագրերը՝ այս աշխատանքում ներգրավելով 

գործատուներին՝ ներառյալ ավելի մեծ թվով և ավելի լավ աշխատատեղերի ստեղծման 

ներուժ ունեցող ոլորտների, վերանայել որակի ստանդարտները, արդիականացնել 

ուսուցման մեջ օգտագործվող սարքավորումներն ու ենթակառուցվածքները, 

կատարելագործել դասավանդողներին:1  

ՀՀ 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրում4 

կրթության ոլորտը կարևորվում է որպես երկրի կայուն առաջընթացի, մարդկային 

կապիտալի վերարտադրության ու զարգացման նախապայմաններից մեկը: Առաջնային 

խնդիրներից են կրթական համակարգի բոլոր մակարդակներում կրթության որակի և 

արդյունավետության բարձրացումը, դրանց համապատասխանեցումը միջազգային 

ստանդարտներին: Այդ նպատակներին հասնելու համար երկրում իրականացվում են 

բարեփոխումների ծրագրեր:  

2005թ. միանալով Բոլոնիայի գործընթացին և դառնալով Եվրոպական բարձրագույն 

կրթության տարածքի (ԵԲԿՏ) մաս՝ Հայաստանն իրականացում է ՀՀ միջին, բարձրագույն 

և շարունակական կրթական համակարգում խորքային փոփոխություններ՝ հռչակագրի 

պահանջներին համապատասխան: ԵԲԿՏ-ին ինտեգրման գործընթացում նախնական և 

միջին մասնագիտական կրթության ոլորտն ուղղորդվում է Թուրինի գործընթացով5: 

ՀՀ մասնագիտական կրթական համակարգի՝ ԵԲԿՏ-ին ինտեգրման գործընթացի 

ընդլայնման ծրագրով6` հիմնախնդիրների և մարտահրավերների թվում կարևորվում է 

ԵԲԿՏ-ի որակի ապահովման չափանիշներին և ուղեցույցերին7 համապատասխան 

մասնագիտական կրթության որակի ներքին ապահովման համակարգերի ներդրման և 

հավատարմագրման գործընթացների իրականացումը: (ԵԲԿՏ-ի որակի ապահովման 

չափանիշներին և ուղեցույցերին համապատասխան մշակվել են «ՀՀ մասնագիտական 

կրթության հավատարմագրման չափանիշները»8:)  

                                                             
4  ՀՀ կառավարության 27 մարտի 2014թ. N442-ն որոշում, ՀՀ 2014-2025 թթ. Հեռանկարային զարգացման ռազմավարական 

ծրագիր.  https://www.gov.am/files/docs/1322.pdf 
5 Թուրինի գործընթաց 

   https://www.torinoprocess.eu/resources  
6 Քաղվածք ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրությունից 15 մարտի 2012թ. N10 14, ՀՀ մասնագիտական կրթական 

համակարգի` եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքին ինտեգրման գործընթացի ընդլայնման ծրագիր 
   https://www.e-gov.am/protocols/item/145/ 
7 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). 2005, Helsinki, Finland  
   https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/09/ESG_3edition.pdf 
8 ՀՀ կառավարության 30 հունիսի 2011թ. N959-Ն որոշում ՀՀ մասնագիտական կրթության հավատարմագրման 

չափանիշները հաստատելու մասին.  https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=69860 
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ՀՀ միջին և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում որակի ապահովման 

ներքին համակարգերի ձևավորումը կամ դրանց հետագա զարգացումը ներկա փուլի 

առանցքային հիմնախնդիրներից է, քանի որ ուսումնական հաստատություններն են կրում 

առաջնային պատասխանատվություն կրթության որակի համար:4   

«Կրթության որակ»9 հասկացությունը սահմանված է օրենքով և որոշարկվում է 

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի10 (ՈԱԱԿ) կողմից: 

ՈԱԱԿ-ի մոտեցումը բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատություններում որակի ներքին ապահովման համակարգի ներդրման վերաբերյալ 

հետևյալն է. ՈԱԱԿ-ը աջակցում է նշված ՄՈՒՀ-երին՝ տրամադրելով տեղեկատվություն 

որակի ներքին ապահովման համակարգի ձևավորման և գործունեության վերաբերյալ, 

հաստատություններն արդեն ինքնուրույն պետք է զբաղվեն իրենց գործընթացների 

շարունակական բարելավման և որակի մշակույթի ձևավորման վրա՝ որպես որակի ներքին 

ապահովման համակարգի նպատակ, և կիրառեն PDSA (պլանավորիր, կատարիր, 

ուսումնասիրիր, գործիր) պարբերաշրջանը բոլոր գործընթացներում, որից հետո ՈԱԱԿ-ը 

իրականացնում է հաստատությունների արտաքին գնահատման և հավատագրման 

գործընթացը:  

«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 

կրթության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանվում է արհեստագործական և միջին 

մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատության տնօրենի 

պարտավորությունը՝ խորհրդի քննարկմանը ներկայացնելու ուսումնական 

հաստատության արտաքին և ներքին գնահատման արդյունքների վերաբերյալ 

տեղեկանք11: 

Սույնով սահմանելով արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության 

ոլորտում կրթության որակի ներքին գնահատման անհրաժեշտությունը՝ միևնույն 

ժամանակ այս ուսումնական հաստատություններին առաջարկված չեն որակի ներքին 

գնահատման համակարգի միասնական կարգավորումներ: Ենթադրվում է, որ 

յուրաքանչյուր հաստատություն ինքնուրույն է մշակում և հաստատում կրթության որակի 

ներքին գնահատման համակարգի կանոնակարգ և որոշում որակի ներքին գնահատման 

գործիքակազմը՝ իր կանոնադրությամբ սահմանված ներքին նորմատիվ ակտերի 

ընդունման կարգին համապատասխան և հիմք ընդունելով ՀՀ կողմից վավերացրած 

միջազգային պայմանագրերը և ՀՀ նորմատիվ-իրավական ակտերը: 

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքը սահմանում է կրթության որակի ապահովման և 

կրթական ծրագրերի իրականացման արդյունավետության գնահատման մեխանիզմներ (9-

րդ հոդված, 37-րդ, 371-րդ, 41-րդ, 42-րդ, 43-րդ հոդվածներ)։   

ՀՀ-ում որակի ապահովումը պարտադիր գործընթաց է ինչպես պետական, այնպես էլ 

ոչ պետական ՄՈՒՀ-երի համար: Այն բաղկացած է երկու հիմնական բաղադրիչից` ՄՈՒՀ-

երի որակի ներքին ապահովում, որը ՄՈՒՀ-ի պատասխանատվությունն է, և ՄՈՒՀ-երի 

                                                             
9  «Կրթության մասին» ՀՀ օրենք,  

    https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=149890  
10   ՀՀ կառավարության 27 նոյեմբերի 2008 թ. N 1486-ն որոշում «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման   
    ազգային կենտրոն» հիմնադրամ ստեղծելու մասին,   
    https://www.arlis.am/documentView.aspx?docid=96199 
11 «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եվ միջին մասնագիտականկրթության մասին» ՀՀ օրենք, 
    https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=141306 
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որակի արտաքին ապահովում, որն իրականացվում է որակի ապահովման անկախ 

գործակալության կողմից:12   

Որակի ապահովման վերջնարդյունքը որակի մշակույթի ձևավորումն է ՄՈՒՀ-

երում, ինչը նշանակում է այնպիսի աշխատաոճի հաստատում, որը կբացառի ոչ որակյալ 

աշխատանքը: 

Ուսումնական հաստատությունները պետք է ունենան որակի ապահովման 

քաղաքականություն, որը հանրայնացված է և կազմում է նրանց ռազմավարական 

կառավարման մաս: Ներքին շահագրգիռ կողմերը պետք է մշակեն և իրականացնեն այս 

քաղաքականությունը՝ համապատասխան կառույցների և գործընթացների միջոցով` 

արտաքին շահագրգիռ կողմերի ներգրավմամբ: Քաղաքականությունն ու ընթացակարգերը 

հիմնասյուներն են հաստատության որակի ապահովման ինստիտուցիոնալ համակարգի: 

Որակի ներքին ապահովման համակարգն իրենից ներկյացնում է շարունաբար 

բարելավող բոլորապտույտ և նպաստում է հաստատության հաշվետվողականությանը: 

Համակարգն աջակցում է որակի մշակույթի զարգացմանը, որտեղ բոլոր շահագրգիռ 

կողմերը ստանձնում են որակի համար պատասխանատվություն և մասնակցում են որակի 

ապահովմանը՝ հաստատության բոլոր մակարդակներում:13  

Ուսումնական հաստատությունում որակի ներքին ապահովման 

քաղաքականությունն արտացոլում է կրթության որակի բաղադրիչները, հիմնական 

կառուցակարգերն ու նպաստում է հաստատության տրամադրած կրթության 

համապատասխանությանն աշխատաշուկայի պահանջներին, հաստատության 

գործունեության արյունավետությանն ու հաշվետվողականությանը: Կրթական ծրագրերի 

մշակման, վերանայման, դասավանդման և գնահատման գործընթացներում կարևոր է 

բոլոր շահակիցների ներգրավվածությունը: Որակի ներքին ապահովման գործընթացները 

պետք է ուղղված լինեն և աջակցեն ուսումնական հաստատությունում որակի մշակույթի 

ձևավորմանն ու շարունակական զարգացմանը: Որակի ներքին ապահովման համակարգը 

սահմանում է համապատասխան ընթացակարգեր և կառուցակարգեր` ապահովելու 

կրթական ծրագրերի դասավանդման, ուսանողների ուսումնառության և գնահատման 

պայմաններն ու մեթոդները, ուսումնական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպմանն 

անհրաժեշտ մարդկային, նյութական ռեսուրսները, կառավարման միջոցներն ու 

գործիքակազմը:14  

Չնայած կրթության ոլորտի լիազոր մարնի կողմից իրականացված մեծածավալ 

աշխատանքներին՝ ՀՀ կրթական համակարգի՝ ԵԲԿՏ-ին ինտեգրման գործընթացում 

դեռևս առկա են հիմնախնդիրներ և մարտահրավերներ: Իրականացված 

բարեփոխումներն ունեն հետագա զարգացման ու կատարելագործման 

անհրաժեշտություն: ՀՀ բուհերի մեծ մասում այս կամ այն չափով ներդրված են որակի 

ապահովման ներբուհական մեխանիզմները և ստեղծված են համապատասխան 

                                                             
12 Հայաստանի մասնագիտական կրթության համակարգում որակի ապահովման ուղենիշներ և չափանիշներ  
   (աշխատանքային նյութեր). Մասնագիտական կրթության օրակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ 
   http://www.anqa.am/en/publications/guidelines-criteria-and-standards-for-quality-assurance-in-the-armenian-tertiary-education/ 
13 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). 2015, Brussels, Belgium 

https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf 
14 Հայաստանում աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության զարգացման հայեցակարգ և 2019-2025թթ.   
    գործողությունների ցանկ. Հաստատվել է մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային խորհուրդի 25    
    հունիսի 2019թ. Նիստում.  
    https://escs.am/am/news/5575 
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միավորներ, սակայն անգամ այն բուհերում, որտեղ սկսվել է որակի ապահովման 

մեխանիզմների կիրարկումը, դրանք դեռևս սկզբնական փուլում են և  ամբողջապես չեն 

համապատասխանում ԵԲԿՏ-ի որակի ապահովման չափանիշներին: Միջին 

մասնագիտական հաստատություններում որակի ներքին ապահովման գործընթացները 

նոր են թափ հավաքում:  

Որակի ներքին ապահովման գործընթացներն իրականացվում են ՄՈՒՀ-երում 

գործող կառույցների միջոցով, համապատասխան գործիքակազմի կիրառմամբ և ներքին 

ու արտաքին շահագրգիռ կողմերի ներգրավմամբ՝ ՄՈՒՀ-ի որակի ապահովման 

քաղաքականությանը համապատասխան: 

Ներքին գնահատումը կրթության որակի ապահովման և շարունակական 

բարելավման համակարգի բաղադրիչ է:  

Ներքին գնահատումը թույլ է տալիս.  

 ժամանակին և հավաստի տեղեկատվություն ստանալ ՄՈՒՀ-ի գործունեության 

որակի և արդյունավետության վերաբերյալ,  

 ժամանակին և հավաստի տեղեկատվություն ստանալ կրթության որակի վրա 

ազդող գործոնների վերաբերյալ, 

 կրթական հարաբերությունների բոլոր մասնակիցներին և հանրությանը հավաստի 

տեղեկատվություն տրամադրել՝ կրթության որակի վերաբերյալ,  

 կրթության որակի գնահատման արդյունքների հիման վրա՝ ժամանակին և 

հիմնավոր որոշումներ կայացնել՝ ուղղված կրթության որակի 

համապատասխանության ապահովմանը պետական կրթական չափորոշիչներին 

և կրթական հարաբերությունների մասնակիցների կարիքներին, 

 գնահատել կրթական հաստատության զարգացման հեռանկարները: 

ՄՈՒՀ-ի գործունեությանը ներկայացվող  պահանջներին համապատասխանությունն 

ու որակը գնահատելու համար անհրաժեշտ է գործիքակազմ: Հասանելի են որակի 

գնահատման բազմատեսակ գործիքներ և մեթոդներ: Ներկայումս լայնորեն կիրառվում է 

հարցաթերթեր լրացնելու միջոցով կրթության որակի գնահատումը կրթական գործընթացի 

բոլոր շահակիրների կողմից: Հարցաթերթերի միջոցով գնահատման գործընթացում 

հնարավոր է ներգրավել ձեռնարկությունների ղեկավարների և մասնագետների, 

շրջանավարտների, ուսանողների, ՄՈՒՀ-ի աշխատակիցների և ղեկավարությանը, 

անկախ փորձագետների և վերլուծաբանների, միջազգային փորձագիտական 

կազմակերպություններ և այլն: Այս մեթոդը թույլ է տալիս գնահատել կրթության որակի այն 

ասպեկտները, որոնց համար դժվար կամ անհնար է հավաքագրել քանակական տվյալներ:  

ՀՍՏ ԻՍՕ 9001-2016 ստանդարտով սահմանվում են կազմակերպությունների որակի 

կառավարման համակարգին ներկայացող պահանջները: Մասնավորապես՝ 

կազմակերպությունը պետք է կազմակերպի գործընթացները՝ կողնորոշվելով վերջնական 

սպառողի պահանջներին:15  

Կրթության որակի ապահովման նպատակները ձեռք են բերվում տարբեր 

մակարդակներում առանցքային դերակատարների միջև բանակցությունների և 

                                                             
15 ՀՍՏ ԻՍՕ 9001-2016, Գրանցման №1354-2016, Գրանցման ամսաթիվ 2016-11-21.   

    https://www.sarm.am/am/standarts/view/134760 
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համաձայնեցման միջոցով: Կրթական ծառայության հիմնական շահառուի և կրթական  

գործընթացի կենտրոնական դերակատարի՝ ուսանողների լիարժեք մասնակցությունը 

կրթության որակի ապահովման գործընթացներում կրթական համակարգի 

արդյունավետության երաշխիքներից է, ինչպես նաև ՀՀ կողմից ստանձնած միջազգային 

պարտավորությունների պահանջը։   

Ներքին գնահատման գործընթացներում ուսանողների մասնակցության համար 

անհրաժեշտ են ՄՈՒՀ-ի կողմից մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի 

վերաբերյալ ուսանողների գոհունակության և ակնկալիքների գնահատման գործիքներ և 

ընթացակարգեր, ինչպես նաև կրթության որակի ուսանողակենտրոն ստանդարտներ:  

Սույն ուսումնասիրության շրջանակներում մշակվել և փորձարկվել է ՄՄՈՒՀ-ի կողմից 

մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի գնահատման գործիք՝ ուսանողական 

գնահատման հարցաթերթեր:  

Ուսանողական գնահատումը թույլ է տալիս ՄՄՈՒՀ-ին. 

1. արդիական տեղեկատվություն ստանալ ուսանողների հետագծի, գոհունակության 

աստիճանի և կարծիքների վերաբերյալ, որը կարող է օգտագործվել՝ 

 կրթական ծառայությունների կազմակերպման և ուսումնական մեթոդների 

արդյունավետությունը գնահատելու համար, 

 ուսուցման գործընթացում հետ մնացող և առաջատար գոտիները բացահայտելու 

համար, 

 մասնագիտական կրթական ծրագրերի կատարելագործման վերաբերյալ որոշում 

կայացնելու համար, 

 գովազդային նյութեր ստեղծելու և դիմորդներ ներգրավելու համար: 

2. մասնակցել ուսումնական գործընթացի կատարելագործմանն առնչող և փորձի 

փոխանակման հարցերի քննարկման փորձագիտական հարթակներում (էմպիրիկ 

տվյալների հիման վրա):  

Ուսանողական գնահատումն ՄՄՈՒՀ-ի ղեկավարության և դասախոսների հետ 

ուսանողների հետադարձ կապի միջոց է և կրթական ծառայությունների որակի 

բարելավման խթան: Եվ առավել ևս՝ ուսանողների անմիջական մասնակցությունը որակի 

գնահատման գործընթացի խնդիրների սահմանման, կազմակերպման և անցկացման 

փուլերում հնարավոր է դարձնում իրականացնել այն ավելի նպատակամետ և թափանցիկ: 
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 ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻՆ ԱՌՆՉՈՂ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 

  

Սույն ուսումնասիրության շրջանակներում իրականացված վերլուծությունը հիմնված 

է մեթոդաբանության վրա, որը մշակվել է հիմնախնդրին առնչող զեկույցների, 

հրապարակումների, տեղական և միջազգային ոլորտային կազմակերպությունների և 

ուսումնական հաստատությունների վերջին փորձի ուսումնասիրության, ինչպես նաև 

կրթության ոլորտի փորձագետների և դերակատարների հետ խորհրդատվական 

համագործակցության արդյունքում:  

Սույն բաժնում ներկայացվում են ուսումնասիրության համար առանցքային 

նշանակություն ունեցող հրապարակումների ընդհանուր բովանդակությանը և 

ուսումնասիրությանն առնչող հիմնական շեշտադրումները: Ուսումնասիրության համար 

օգտագործված տեղեկատվության աղբյուների ամբողջական ցանկին կարելի է 

ծանոթանալ՝ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ բաժնում:  

«ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԵՆՏՐՈՆ»16 ՁԵՌՆԱՐԿ 

Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի՝ որակի ապահովման 

ստանդարտները և ցուցումները (ESG) ՄՈՒՀ-երի և որակի ապահովման 

գործակալությունների կողմից օգտագործվում են որպես բարձրագույն (մասնագիտական) 

կրթության որակի ապահովման արտաքին և ներքին համակարգերի ուղեցույց: 

«Ստանդարտները նկարագրում են բարձրագույն կրթության որակի ապահովման 

համաձայնեցված և ընդունված պրակտիկան, ուստի պետք է հաշվի առնվեն և կիրառվեն 

բոլորի կողմից, ովքեր ներգրավված են բարձրագույն կրթության բոլոր տեսակների մեջ: 

Ցուցումները բացատրում է, թե ինչու են ստանդարտները կարևոր, և նկարագրում են, թե 

ինչպես կարող են դրանք իրականացվել»: 16 

Ձեռնարկում շարադրված են բարձրագույն կրթության որակի ներքին ապահովման, 

որակի արտաքին ապահովման, որակի արտաքին ապահովման գործակալությունների 

համար ստանդարտները և ցույցումները: 

Ձեռնարկում ներկայացված է եվրոպական որակի ապահովման կառուցվածքի 

բաղադրիչների՝ որակի ներքին ապահովում, որակի արտաքին ապահովում, որակի 

ապահովման գործակալություններ, միջև հարաբերությունները: «Որակի արտաքին 

ապահովումը ճանաչում է որակի ներքին ապահովման ստանդարտները՝ այդպիսով 

ապահովելով բուհերի կողմից կատարված ներքին աշխատանքի և որակի արտաքին 

ապահովման ընթացակարգերի միջև համապատասխանություն: Նույնկերպ 

համահարաբերակցվում են որակի ապահովման գործակալությունները և որակի 

արտաքին ապահովումը»: 16 

                                                             
16 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). 2015, Brussels, Belgium  
     https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf 
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«ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԵՆՏՐՈՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ, 

ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ»17 ՁԵՌՆԱՐԿ 

Ձեռնարկում ներկայացվում են ուսանողակենտրոն ուսուցման հայեցակարգի (SCL) 

սկզբունքները, բովանդակութունը, գործիքակազմը, կիրառման օգտակարությունն 

ուսանողների համար և առաջարկվում են գործնական կիրառման խորհուրդներ: 

Գործիքակազմը նախատեսված է դասախոսական անձնակազմի, ուսանողների և 

ինստիտուցիոնալ ղեկավարների կողմից ուսանողակենտրոն ուսուցման հայեցակարգի 

արդյունավետ և կիրառման համար: Ուսումնասիրության մեջ ներկայացված է նաև 

ուսանողական հարցաթերթ՝ կազմված ուսուցման ուսանողակենտրոն մոտեցման 

հայեցակարգի պահանջներին համաձայն:  

«Ուսումնական ծրագրի որակի ներքին գնահատման շրջանակներում՝ ուսումնական 

հաստատությունը պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնի գնահատման մեթոդների 

որակի վրա. ուսանողների գնահատման մեթոդների ընտրությունը ուսանողակենտրոն 

ուսուցման հայեցակարգի կարևոր բաղադրիչն է: Ուսման արդյունքները և գնահատումը 

պետք է իրար հետ փոխկապակցված լինեն: Ուսանողների գնահատման որակի 

ապահովման սկզբունքներն են համադրելիությունն ու հետևողականությունը, 

հաշվետվողականությունը, թափանցիկությունը, ներգրավվածությունը: Կարևոր է, որ 

բուհերը կատարեն գնահատման մեթոդների փորձաքննություն՝ ձգտելով հաշվի առնել 

ուսուցման միջավայրի ազդեցություն, քանի որ գնահատման ընտրված մեթոդն 

ուղղակիորեն արտացոլում է՝ արդյոք ուսուցման գործընթացն ավելի շատ կենտրոնացած է 

ուսանողի, թե դասախոսի վրա»: 17 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 

ՈՒՂԵՆԻՇՆԵՐ ԵՎ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ»18 ՁԵՌՆԱՐԿ 

Ձեռնարկում ներկայացված է ՀՀ մասնագիտական կրթության համակարգում որակի 

ապահովման իրավիճակի վերլուծությունը և ՈԱԱԿ-ի առաքելությունը: Նկարագրված է 

որակի ապահովման գործընթացը, մասնավորապես՝ ՄՈՒՀ-երի որակի արտաքին 

ապահովման սկզբունքները, շրջանակը, ընթացակարգերը, ՄՈՒՀ-երի որակի ներքին 

ապահովման համակարգերի կազմակերպման և կառավարման պահանջները: Ձեռնարկի 

նպատակն է ծավալել քննարկումներ շահակիցների շրջանում: 

Ձեռնարկում ներկայացված են ՈԱԱԿ-ի՝ որակի ապահովման չափանիշներն և դրանց 

համապատասխանելու չափի գնահատման պայմանները՝ չափորոշիչները: 

«Ինստիտուցիոնալ փորձաքննություն անցած և մասնագիտական կրթական ծրագրերի 

հավատարմագրված կարգավիճակ ձեռք բերելու համար ՄՈՒՀ-երը պետք է գնահատվեն 

սահմանված բոլոր չափանիշներով, հետևաբար սահմանված չափանիշները ՄՈՒՀ-երի 

կողմից պետք է ընկալվեն որպես որակի ապահովման ուղենիշներ»:18 

                                                             
17 Student-Centred Learning Toolkit for students, staff and higher education institutions, Angele Attard, Emma Di Iorio, Koen   
    Geven, Robert Santa, Brussels, 2010  
    https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED539501.pdf  
18 Հայաստանի մասնագիտական կրթության համակարգում որակի ապահովման ուղենիշներ և չափանիշներ    
    (աշխատանքային նյութեր). Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ 
    http://www.anqa.am/en/publications/guidelines-criteria-and-standards-for-quality-assurance-in-the-armenian-tertiary-  
    education/ 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED539501.pdf
http://www.anqa.am/en/publications/guidelines-criteria-and-standards-for-quality-assurance-in-the-armenian-tertiary-%20%20%20%20%20education/
http://www.anqa.am/en/publications/guidelines-criteria-and-standards-for-quality-assurance-in-the-armenian-tertiary-%20%20%20%20%20education/
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Ձեռնարկում ներկայացված են նաև ինստիտուցիոնալ փորձաքննության և 

ծրագրային հավատարմագրման ընթացակարգերը: 

«ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ»19 ՁԵՌՆԱՐԿ 

Ուղեցույցի հիմնական նպատակն է տրամադրել ՄՈՒՀ-երին ինքնավերլուծությանն ու 

բարելավմանն ուղղված պլանավորման համար անհրաժեշտ բոլոր գործիքները, որոնք 

կօժանդակեն` բարձրացնելու կրթության որակն ու բարելավելու ուսանողների, 

սպառողների և այլ շահակիցների համար անհրաժեշտ պայմանները:  

 «Որակի արտաքին և ներքին ապահովման գործընթացների շրջանակներում ՄՈՒՀ-

երը պետք է պարբերաբար կատարեն ինքնավերլուծություն, ինչը միանգամից կհանգեցնի 

բարելավման կամ բացարձակ չափորոշիչների կիրառման»: 19 

Ձեռնարկում ներկայացված են ինքնագնահատման գործընթացի փուլերը և 

ինստիտուցիոնալ փորձաքննության ու մասնագիտական կրթական ծրագրերի 

հավատարմագրման ինքնավերլուծության ձևաչաձերը՝ լրացման ենթակա աղյուսակի 

տեսքով: 

 «ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ»20 

Ձեռնարկում ներկայացված է Հյուսիսային համալսարանի կրթության որակի 

ապահովման հայեցակարգը, համակարգը, գործիքակազմը: Ձեռնարկի  նպատակն է 

բարձրացնել շահակիցների իրազեկությունը մասնագիտական կրթության որակի 

ապահովման գործընթացի, չափանիշների և չափորոշիչների ուղղությամբ, մեթոդական 

օգնություն ցույց տալ որակի ապահովման համակարգի աշխատակիցներին:  

Ձեռնարկում ներկայացված է համալսարանի որակի ապահովման գործիքակազմը, 

այդ թվում՝ ուսանողական ֆոկուս-խմբերի հարցաշարերի նմուշօրինակներ, 

հարցաթերթերեր՝ նախատեսված ուսանողների, դասախոսների, գործատուների կողմից 

կրթական գործընթացի տարբեր կողմի գնահատման համար: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Ինքնագնահատման ուղեցույց (աշխատանքային նյութեր). Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային   
    կենտրոն հիմնադրամ 
    http://www.anqa.am/en/publications/a-guide-to-self-assessment/ 
20 Որակի ապահովման ձեռնարկ, Լ.Զաքարյան, Ծ.Ասատրյան, Ա.Ներսիսյան, Հյուսիսային  համալսարան, Երևան, 2014,  
    ISBN 978-9939-9115-0-2 
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 ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼ 

 

«Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններն ուսանողների 

աչքերով. ուսանողական գնահատման գործիք» ուսումնասիրության շրջանակներում 

իրականացվել են հետևյալ գործողութունները. 

1. Հանդիպում-քննարկում ուսանողների հետ՝ իրենց ուսումնական հաստատությունների 

տրամադրած կրթական ծառայությունների որակի ուսանողական գնահատման 

վերաբերյալ: 

Ուսումնասիրությունն իրականացնող աշխատանքային թիմն անցկացրել է 

անմիջական և առցանց հանդիպում-քննարկումներ «Արթիկի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի և 

«Դիլիջանի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի ուսանողների հետ՝ իրենց ուսումնական 

հաստատությունների տրամադրած կրթական ծառայությունների որակի ուսանողական 

գնահատման գործընթացի կազմակերպման և անցկացման վերաբերյալ: Խնդրի 

առնչությամբ ձևավորվել է ուսանողների նախաձեռնողական խումբ: Աշխատանքային 

թիմի աջակցությամբ՝ ուսանողների նախաձեռնողական խումբը և ուսումնական 

հաստատությունների մասնագետները համատեղ մշակել են գնահատման շրջանակը և 

թիրախային ուղղությունները:  

2. Ուսանողական գնահատման գործիքի փորձարկման նպատակով՝ ուսանողական 

հարցման անցկացում: 

Ուսումնասիրությունն իրականացնող աշխատանքային թիմը կազմել է ուսանողական 

գնահատման հարցաթերթի նախագիծ, որը շարունակաբար լրամշակվել է ուսանողական 

գնահատման գործիքի փորձարկման նպատակով անցկացված ուսանողական 

հարցումների փուլերում հնչեցրած առաջարկությունների հիման վրա: Ուսանողական 

հարցումն անցկացվել է չորս փուլով: Գլխավոր համախումբը կազմել է շուրջ 250 ուսանող: 

Հարցման յուրաքանչյուր փուլում ներգրավված են եղել տարբեր կուրսերի ուսանողներ: 

Հարցումներն անցկացվել են ուսանողների նախաձեռնողական խմբի կողմից: «Արթիկի 

պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի ուսանողները մասնակցել են հարցմանն իրենց ուսումնական 

հաստատությունում, իսկ «Դիլիջանի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի ուսանողները՝ առցանց 

եղանակով:   

Ուսանողներին առաջարկվել է հարցաթերթում զետեղված հարցերը դիտարկել 

խնդրի կարևորության և ձևակերպման մատչելիության տեսակետներից: Հարցաթերթերի 

լրացումից հետո մասնակիցների հետ կատարվել է քննարկում: 

Յուրաքանչյուր փուլում ուսանողների հնչեցրած դիտարկումները և 

առաջարկությունները քննարկվել են ուսանողների նախաձեռնողական խմբի և 

ուսումնական հաստատությունների մասնագետների հետ: Ուսանողների դիտարկումների 

և առաջարկությունների հիման վրա գնահատման հարցաթերթերը լրամշակվել և 

նորացված տեսքով ներկայացվել են՝ հաջորդ խմբում փորձարկման համար: 
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Հարցաթերթի բովանդակությունը և կառուցվածքը քննարկվել է նաև կրթության 

որակի ապահովման ոլորտի փորձագետ Լիլիթ Զաքարյանի, կրթության իրավունքի ոլորտի 

փորձագետներ Գոհար Տիգրանյանի և Գոհար Խաչատրյանի հետ: 

Ուսանողական գնահատման գործիքի փորձարկումների և ոլորտային 

փորձագետների հետ խորհրդակցությունների արդյունքում՝ ուսանողական գնահատման 

հարցաթերթը բաղդատվել է յոթ առանձին հարցաթերթի:  

Ուսանողական գնահատման գործիքի մշակման և փորձարկման իրականացումը 

գործընթացին մասնակից ուսումնական հաստատությունների մասնագետների և 

ուսանողների համար կրթության որակի ապահովման խնդրի շուրջ համագործակցության 

դրական փորձ հանդիսացավ:   

Ուսանողներին հնթացս առաջարկվել է մտածել որակի գնահատման ուսանողական 

մարմին ձևավորելու մասին (ուսանողական հանձնաժողովների կամ ուսանողական 

խորհուրդների կազմերում առանձին ստորաբաժանումների ձևաչափերով)՝ հետագայում 

ուսանողական գնահատման գործընթացներն այդ մարմնի միջոցով կազմակերպելու 

նպատակով: Սա նպատակ է հետապնդում ինստիտուցիոնալացնել որակի ուսանողական 

գնահատումը և ապահովել դրա շարունանանությունը:  

3. Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների կողմից տրամադրած 

կրթական ծառայությունների որակի ուսանողական գնահատման գործիքի ներդրման 

առաջարկության ներկայացում լիազոր մարմնին: 

Սույն ուսումնասիրության արդյունքներով մշակված՝ ուսանողական գնահատման 

գործիքը (օրինակելի հարցաթերթեր, ուսանողական գնահատման գործընթացի  

կազմակերպման, անցկացման և վերլուծության մեթոդական ուղեցույց, առցանց 

հարցաթերթեր՝ Google Forms ձևաչափով, hարցաթերթերի գրաֆիկական վերլուծության 

էլեկտրոնային աղյուսյակ՝ Excel ձևաչափով), նախատեսվում է ներկայացնել կրթության 

ոլորտի լիազոր մարմնին՝ առաջարկելով այն տրամադրել ՄՄՈՒՀ-երին՝ որպես ներքին 

գնահատման գործիք: 
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 ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 

Նախնական և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտի բարեփոխումները 

Հայաստանում ուղղված են կրթության բովանդակության արդիականացմանը, 

կառավարման արդյունավետության բարձրացմանն ու նյութատեխնիկական բազայի 

ամրապնդմանը՝ Եվրոպայում այս համակարգի զարգացման միտումներին 

համապատասխան:3   

Կրթության որակի գնահատման մոտեցումների շրջանակը լայն է: Մոտեցումների 

տարբերությունները պայմանավորված են կրթական գործընթացի բազմաբնույթ լինելով, 

ինչպես նաև կախված են «որակյալ կրթութուն» եզրույթի ընկալումներից և գնահատման 

խնդիրներից:   

Որակի ապահովման քաղաքականությունը պետք է տարածվի ՄՈՒՀ-ի 

գործառույթների և գործողությունների այն բոլոր ասպեկտների վրա, որոնք ազդում են 

կրթական ծրագրերի չափորոշիչների պահպանման և որակի ապահովման վրա, ինչպիսիք 

են, օրինակ՝ դասավանդումը, հետազոտական աշխատանքները, ուսումնառությանն 

աջակցելու ծառայությունները, կառույցները, կացարանները, կահավորումն ու 

սարքավորումները, կառավարումը, համայնքային ծառայությունները և 

համագործակցությունը արդյունաբերության հետ։12  

Հաշվի առնելով վերը նշվածը՝ ուսանողական գնահատման հարցաթերթերում 

ներառվել են ՄՈՒՀ-ի գործունեության տարբեր ասպեկտներին վերաբերող հարցեր: 

Կրթության որակի գնահատման ամբողջականությունն ու բազմակողմանիությունն 

ապահովելու համար՝ սույն ուսումնասիրության շրջանակներում նպատակահարմար է 

համարվել գնահատման ենթակա չափանիշների համալիրը բաղդատել հետևյալ հիմնական 

ուղղությունների, այն է՝ կրթական ծառայությունների տրամադրման պայմանների 

գնահատում (պայմանների որակ), ուսումնական գործընթացի իրականացման ընթացիկ 

գնահատում (իրականացման որակ), ուսումնական գործընթացի արդյունքների 

գնահատում (արդյունքների որակ): 

Կրթական ծառայությունների տրամադրման պայմանների որակի գնահատման 

համար անհրաժեշտ է պարզել. 

 կրթական գործընթացի և ուսումնական ծրագրերի ուսումնամեթոդական և 

դիդակտիկ ապահովումը, 

 գրադարանային և տեղեկատվական ռեսուրսները, 

 նյութատեխնիկական ապահովումը:  

Ուսումնական գործընթացի իրականացման որակի գնահատման համար 

անհրաժեշտ է պարզել. 

 ուսումնական հաստատության կառավարման մարմինների 

դերակատարությունը կրթության որակի ապահովման և ուսումնական 

հաստատության գործունեության բոլոր բնագավառներում շարունակական 

կատարելագործման հարցերում,  
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 ուսումնական հաստատության ընթացիկ գործունեության 

համապատասխանությունն իր առաքելությանը, ռազմավարական 

նպատակներին, որակի ապահովման քաղաքականությանը, 

 մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացումը,  

 ուսանողների համար գործնական բնույթի տարատեսակ գործունեության 

կազմակերպումը, 

 ուսանողների անձնային զարգացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները և 

ուսանողական ժամանցի կազմակերպումը, 

 ուսումնական հաստատությունում անձնակազմի, ենթակառուցվածքների, 

նյութական և տեղեկատվական ռեսուրսների և այլնի կառավարման 

իրականացումը, 

 որակի ներքին երաշխիքների ապահովումը: 

Ուսումնական հաստատությունում ուսումնական գործընթացի արդյունքների որակի 

գնահատման համար անհրաժեշտ է պարզել. 

 ուսանողների հավաքագրման արդյունավետությունը,  

 շրջանավարտների հետուսումնական մասնագիտական և ուսումը շարունակելու 

հեռանկարները, 

 մասնագիտական կոմպետենցիաների ձևավորման մակարդակը, 

 գործատուների ներգրավվածությունը կրթական գործընթացներում: 

Ուսանողական գնահատման հարցաթերթրերը կազմվել են՝ հաշվի առնելով 

եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքում որակի ապահովման ստանդարտները, 

միջազգային ոլորտային կազմակերպությունների և ՈԱԱԿ-ի երաշխավորումները, 

օտարերկրյա և տեղական ուսումնական հաստատությունների փորձը, տեսչական 

ստուգաթերթրերը, պետական կրթական չափորոշիչները: 

Ուսումնասիրության արդյունքում մշակվել են ուսանողական գնահատման հետևյալ 

հարցաթերթերը. 

Միջին մասնագիտական ուսումնաան հաստատությունում կրթական 

ծառայությունների որակի՝ ուսանողական գնահատման հարցաթերթի միջոցով 

հարցման մասնակից ուսանողները գնահատում են ուսումնական հաստատությունում 

կրթական գործընթացի կազմակերպական և մեթոդական կողմերը, նյութատեխնիկական 

ռեսուրսների ապահովումը և օգտագործումը, ընկալումները սեփական առաջընթացի 

վերաբերյալ: Հարցաթերթի լրացման համար պահանջվում է 30-35 րոպե:    

Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունում դասավանդվող 

առարկաների (մոդուլների) բովանդակության և դասավանդման որակի՝ 

ուսանողական գնահատման հարցաթերթի միջոցով հարցման մասնակից 

ուսանողները գնահատում են ուսումնական հաստատությունում դասավանդվող 

առարկաների/մոդուլների բովանդակությունը, դասավանդման կազմակերպական և 

մեթոդական կողմերը: Հարցաթերթի լրացման համար պահանջվում է 20-25 րոպե:  

Պրակտիկաների կազմակերպման որակի և օգտակարության՝ ուսանողական 

գնահատման հարցաթերթի միջոցով հարցման մասնակից ուսանողները գնահատում են 
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պրակտիկաների կազմակերպական և մեթոդական կողմերը: Հարցաթերթի լրացման 

համար պահանջվում է 10-15  րոպե:  

Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունում ուսանողների 

համար դրական միջավայրի ապահովման և ուսանողական առօրյայի 

կազմակերպման գնահատման՝ ուսանողական հարցաթերթի միջոցով հարցման 

մասնակից ուսանողները գնահատում են ուսումնական հաստատության ներքին 

միջավայրը և ուսանողական առօրյայի կազմակերպումը:  Հարցաթերթի լրացման համար 

պահանջվում է շուրջ 10 րոպե:  

Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության կառավարմանն 

ուսանողների մասնակցության՝ ուսանողական գնահատման հարցաթերթի 

միջոցով հարցման մասնակից ուսանողները գնահատում են ուսանողական 

ինքնավարությունն ուսումնական հաստատությունում և ուսանողների մասնակցությունն 

ուսումնական հաստատության կառավարմանը: Հարցաթերթի լրացման համար 

պահանջվում է շուրջ 10 րոպե:  

Միջին մասնագիտական ուսումնաան հաստատությունում ուսանողների 

ադապտացման  հարցաթերթի միջոցով հարցման մասնակից առաջին կուրսի 

ուսանողները ներկայացնում են ուսումնական հաստատություն ընդունվելու իրենց 

պատճառները և նպատակները, ուսումնական հաստատությունում սովորելու 

առնչությամբ իրենց վախերը և սպասումները: Հարցաթերթի լրացման համար 

պահանջվում է 5-10 րոպե:  

Ավարտական կուրսերի ուսանողների հետուսումնական մասնագիտական 

հեռանկարների` ուսանողական գնահատման հարցաթերթի միջոցով հարցման 

մասնակից ավարտական կուրսի ուսանողները գնահատում են ուսումնական 

հաստատությունում ստացած կրթության որակը և աշխատաշուկայում մասնագիտական 

կողմնորոշման իրենց պատրաստությունը: Հարցաթերթի լրացման համար պահանջվում է 

շուրջ 10 րոպե:  

Հարցաթերթերում ներառված են փակ, կիսափակ և բաց հարցեր:   

Փակ հարցերի դեպքում՝ հարցման մասնակիցները պետք է գնահատեն պնդումը 

«այո», «ավելի շատ այո, քան ոչ», «ավելի շատ ոչ, քան այո», «ոչ» կամ «շատ պասիվ», 

«պասիվ», «բավարար», «շահագրգիռ» «ջանասիրաբար», կամ «գերազանց», «լավ»,  

«բավարար», «թույլ», «վատ», կամ 1-ից մինչև 5 սանդղակներով:  

Կիսափակ հարցերի դեպքում՝ հարցման մասնակիցները պետք է ընտրեն 

առաջարկվող պարբերաներից և/կամ ավելացնել սեփականը: 

Բաց հարցերի դեպքում՝ հարցման մասնակիցները պետք է առանձին հարցերի 

վերաբերյալ հակիրճ նկարագրեն հարցման խնդիրը, մյուսների վերաբերյալ՝ ներկայացնեն 

բարելավման առաջարկություններ: 

«Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն» եզրույթը 

հարցաթերթերում փոխարինվել է «քոլեջ» բառով՝ ուսանողներին մատչելի լինելու համար: 

 «Առարկա» բառը հարցաթերթերում կարող է փոխարինվել «մոդուլ» բառով՝ ըստ 

անհրաժեշտության: 
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ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ,  

ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ  

 

Ներքին գնահատման արդյունավետության ապահովման նպատակով՝ այն 

իրականացվում է կանոնավոր պարբերականությամբ. հարցումների պարբերականորեն 

կազմակերպման դեպքում միայն հնարավոր է համեմատական վերլուծություն կատարել 

ուսանողների՝ տարբեր ժամանակահատվածներում տրված պատասխանների միջև և 

բացահայտել միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության տրամադրած 

ծառայությունների որակի շարժընթացը՝ ուսանողների գնահատմամբ:  

Յուրաքանչյուր ուսումնական հաստատությունը սահմանում է հարցումների 

անցկացման պարբերականությունը և ժամկետները, ինչպես նաև հարցաթերթերի ծավալը 

և բովանդակությունը՝ որակի ներքին ապահովման իր քաղաքականության հիման վրա: 

Ուսանողական գնահատման հարցումը նախապատրաստվում և անցկացնվում է 

ուսումնական հաստատության որակի ներքին ապահովման ստորաբաժանման (իսկ 

այդպիսինի բացակայության դեպքում՝ այլ ստորաբաժանման կողմից՝ ուսումնական 

հաստատության տնօրենի որոշմամբ) և ուսանողության ներկայացուցիչների հետ 

համագործակցությամբ: 

Հարցումն անցկացվում է ուսանողի կողմից թղթային կամ առցանց հարցաթերթ 

լրացնելու միջոցով: Հարցման առցանց անցկացման համար մշակված են Google Forms 

ձևաչափով հարցաթերթեր: Հարցաթերթերը կարող են լրացվել ինչպե՛ս ուսումնական 

հաստատությունում, այնպե՛ս էլ տանը՝ ուսումնական հաստատության հայեցողությամբ:  

Հարցաթերթերը պարունակում են գնահատում պահանջող հարցեր, ինչպես նաև 

հարցեր՝ վիճակագրական վերլուծության համար (սեռ, կուրս, մասնագիտություն, 

հաճախում, առաջադիմություն): Անձնական բնույթի տվյալներ (անուն և ազգանուն, 

տարիք կամ այլ) լրացնել չի պահանջվում: 

Հարցում իրականացնողները պարտավոր են (հարցումն ուսումնական 

հաստատությունում անցկացնելու դեպքում). 

 իրազեկել հարցվողներին հարցման նպատակների վերաբերյալ,  

 ապահովել լռություն,  

 չմիջամտել հարցման ընթացքում՝ ուղղորդելու կամ մեկնաբանություններ անելու 

եղանակով,  

 թույլ չտալ հարցվողների կողմից մյուսներին ուղղորդելը կամ բարձրաձայն 

մեկնաբանություններ անելը, 

 հարցումն ավարտելուց հետո՝ շնորհակալություն հայտնել մասնակիցներին: 

Հարցվողները հատուկ իրազեկվում են. 

 թե որ ժամանակահատվածն են նրանք գնահատում (Սա արվում է՝ 

ընդհանրացված գնահատումներից խուսափելու և կոնկրետ 

ժամանակահատվածի վերաբերյալ տեղեկատվութուն ստանալու համար:) 
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 որ հարցումն անանուն է, և պատասխանները ներկայացվելու են ամփոփ (Սա 

արվում է՝ չկաշկանդված, հավաստի տեղեկատվություն ստանալու համար։) 

 որ հարցաթերթը լրացնելիս՝ պետք չէ որևէ մեկի հետ այն քննարկել (Սա արվում է՝ 

հարցվողի կարծիքի վրա այլոց ազդեցությունները նվազեցնելու համար:) 

Հարցման արդյունքների վերլուծութունը կատարվում է ուսումնական 

հաստատության համապատասխան ստորաբաժանումերի կողմից և ուսանողության 

ներկայացուցիչների ներգրավմամբ:  

Հարցաթերթերը ստուգվում են՝ ըստ համապատասխանության հետևյալ 

չափանիշներին. 

 լրացման ամբողջականություն  

Հարցերի պատասխանները կարող են բացակայել` հարցի սխալ ընկալման, 

անփութության, պատասխանել չցանկանալու պատճառներով: Եթե չլրացված 

պատասխանների տոկոսը գերազանցում է ուսումնական հաստատության կողմից 

սահմանված չափը, ապա ամբողջ հարցաթերթը հանվում է մշակման 

գործընթացից: 

Հարցաթերթերում հնարավոր են նաև վրիպումներ, օրինակ՝ հարցի պատասխանը 

չի բխում նախորդ հարցի պատասխանի տրամաբանությունից: Այս դեպքում 

անհրաժեշտ է հնարավորին «փրկել» պատասխանը՝ մոտարկելով այն 

պատասխանների ընդհանուր համատեքստին: Եթե սխալը վերացնելն անհնար է, 

ապա տվյալ  պատասխանը հանվում է մշակման գործընթացից: 

 հուսալիություն  

Հարցաթերթերը պարունակում են հսկիչ հարցեր, և պատասխաններում տրվող 

տեղեկատվության որակը ստուգվում է դրանց միջոցով: Հակասական կամ 

դիտավորյալ անճիշտ պատասխանները հանվում են մշակման գործընթացից: 

Հարցաթերթերում կարող են լինել առերևույթ կեղծ պատասխաններ, որոնք  

նույնպես հանվում են մշակման գործընթացից: 

Ուսումնական հաստատության կողմից որոշվում է սահմանային տոկոս, որը 

գերազանցելու դեպքում՝ հարցաթերթը հանվում է մշակման գործընթացից: Օրինակ` եթե 

մեկ հարցաթերթում չլրացված կամ սխալ լրացված պատասխանները կազմում են բոլոր 

պատասխանների 10 տոկոսը, ապա ամբողջ հարցաթերթը հանվում է մշակման 

գործընթացից: 

Պատասխանները մշակման գործընթացից հանելու մասին որոշումները կայացվում 

են կոլեգիալ կարգով:  

Մեծ քանակությամբ հարցաթերթեր մշակման գործընթացից հանելու դեպքում, որը 

կասկածի տակ է դնում հարցման ներկայացուցչականությունը, կարող է առաջանալ 

ուսանողական գնահատման գործընթացի լրացուցիչ անցկացման անհրաժեշտություն:  

Հարցման ներկայացուցչականության սահմանային տոկոսը նույնպես որոշվում է 

ուսումնական հաստատության կողմից:  
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Հարցաթերթերը կարող են ենթարկվել վերլուծության տարբեր խմբերով, 

մասնավորապես՝ ըստ մասնագիտության, ըստ կուրսերի, ըստ ուսման հիմունքների, ըստ 

հարցերի և այլն:  

Հարցման արդյունքների վերլուծության և գրաֆիկական ներկայացման համար 

մշակված է էլեկտրոնային աղյուսյակ՝ Excel ձևաչափով:  

Հարցման արդյունքները ենթակա են հրապարակման՝ ուսումնական 

հաստատության կողմից սահմանված կարգով և ձևաչափով:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ՝ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ  

Հարցման նպատակը 

Վերհանել ուսանողների կարծիքն ուսումնական հաստատությունում ուսումնական 

գործընթացի առանձին բնագավառներումնգործունեության որակի վերաբերյալ:  

Հարցման խնդիրները 

 վերհանել ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը և վարչատեղեկատվական 

ուղեկցությունը (աջակցությունը) ուսումնական հաստատությունում, 

 վերհանել ուսումնական հաստատության կազմակերպական կարողություններն 

արտակարգ դրության պայմաններում, 

 վերհանել ուսումնական հաստատության ընդհանուր սանիտարահիգիենիկ և 

առաջին բուժօգնության պայմանները,  

 վերհանել ուսումնական հաստատության մատչելիությունը՝ հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց համար, 

 վերհանել ուսումնական հաստատությունում անձնական իրերի և վերնհագուստի 

ժամանակավոր պահպանման պայմանները, 

 վերհանել ուսանողների սնվելու պայմանները ուսումնական Ւ հաստատությունում, 

 վերհանել ուսումնական հաստատության հանրակացարանի պայմանները, 

 վերհանել լսարանների հարմարավետությունը, 

 վերհանել ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու և առողջ 

ապրելակերպին նպաստող պայմանները ուսումնական հաստատությունում,   

 վերհանել գրադարանային և համացանցային ռեսուրսների հասանելիությունը, 

 վերհանել ուսումնատեխնիկական, ցուցադրական և համակարգչային միջոցների 

կիրառումը ուսումնական հաստատությունում, 

 վերհանել ուսումնական հաստատության լաբորատորիաներում, 

արհեստանոցներում, արվեստանոցներում, առարկայական կաբինետներում և այլ՝ 

տեխնիկապես հատուկ կահավորված լսարաններում և տարածքներում 

(այսուհետ՝ լաբորատորիա) գործնական աշխատանքներով զբաղվելու 

պայմանները, 

 վերհանել ուսանողների գիտելիքների և կարողությունների ստուգման 

արդյունավետությունն ու գնահատման օբյեկտիվությունը, 

 վերհանել ուսանողների անձնական զարգացումը և հաջողությունները 

ուսումնական հաստատությունում, 

 վերհանել տեղեկատվություն՝ վիճակագրական վերլուծության համար,  

 հավաքագրել կրթական ծառայությունների որակի բարելավման վերաբերյալ 

ուսանողների առաջարկությունները, 
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 վերոնշյալի հիման վրա բացահայտել կրթական ծառայությունների որակի 

բարելավման կարիքները: 

Հարցաթերթի կառուցվածքը 

Հարցաթերթ 1-ը բաղկացած է 16 բաժնից:  

Հարցաթերթի 1-ին բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին գնահատել 

ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը և վարչատեղեկատվական ուղեկցությունը 

(աջակցությունը) քոլեջում: 

 Հարցաթերթի 2-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին գնահատել 

քոլեջի կազմակերպական կարողություններն արտակարգ դրության պայմաններում:  

Հարցաթերթի 3-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին գնահատել 

քոլեջի ընդհանուր սանիտարահիգիենիկ և առաջին բուժօգնության պայմանները: 

Հարցաթերթի 4-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին գնահատել 

քոլեջի մատչելիությունը՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար:  

Հարցաթերթի 5-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին գնահատել 

անձնական իրերի և վերնհագուստի ժամանակավոր պահպանման պայմանները:  

Հարցաթերթի 6-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին գնահատել 

ուսանողների սնվելու պայմանները քոլեջում: 

Հարցաթերթի 7-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին գնահատել 

քոլեջի հանրակացարանի պայմանները:  

Հարցաթերթի 8-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին գնահատել 

լսարանների հարմարավետությունը:  

Հարցաթերթի 9-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին գնահատել 

ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու և առողջ ապրելակերպին նպաստող 

պայմանները քոլեջում: 

Հարցաթերթի 10-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին գնահատել 

գրադարանային և համացանցային ռեսուրսների հասանելիությունը:  

Հարցաթերթի 11-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին գնահատել 

ուսումնատեխնիկական, ցուցադրական և համակարգչային միջոցների կիրառումը 

քոլեջում:  

Հարցաթերթի 12-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին գնահատել 

քոլեջի լաբորատորիաներում, արհեստանոցներում, արվեստանոցներում, առարկայական 

կաբինետներում և այլ տեխնիկապես հատուկ կահավորված լսարաններում և 

տարածքներում գործնական աշխատանքներով զբաղվելու պայմանները:   

Հարցաթերթի 13-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին գնահատել 

ուսանողների գիտելիքների և կարողությունների ստուգման արդյունավետությունն ու 

գնահատման օբյեկտիվությունը:  

Հարցաթերթի 14-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին գնահատել 

իրենց անձնական զարգացումը և հաջողությունները քոլեջում:  
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Հարցաթերթի 15-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին լրացնել 

տեղեկատվություն՝ վիճակագրական վերլուծության համար:  

Հարցման արդյունքների վերլուծության միջոցով հնարավոր կլինի պարզել 

ուսումնական հաստատության տրամադրած կրթական ծառայությունների որակը 

պայմանավորող գործոնները, ուսանողների կրթական կարիքները և պատվերները:  

Հարցման հաճախականությունը 

Հարցումը կարող է իրականացվել տարին մեկ անգամ, ինչպես նաև ուսումնական 

հաստատության հայեցողությամբ սահմանված այլ հաճախականությամբ՝ համաձայն 

ուսումնական հաստատության զարգացման ռազմավարությանը և որակի ապահովման 

քաղաքականությանը: 

 

……..………………… ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋՈՒՄ  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ՝ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

Հարգելի՛ ուսանող,  ..........................… պետական քոլեջը ձգտում է բարենպաստ 

պայմաններ ստեղծել Ձեր մասնագիտական զարգացման և ուսանողական առօրյայի 

կազմակերպման համար: Դրա համար հարկավոր է իմանալ, թե քոլեջում սովորելու 

ընթացքում ինչ խնդիրների և դժվարությունների եք հանդիպել և ինչից եք գոհ:  

Հետևաբար՝ խնդրում ենք պատասխանել մի քանի հարցի: Ձեր պատասխանները 

կօգնեն մեզ՝ բարելավելու քոլեջի տրամադրած կրթական ծառայությունների որակը: 

Ուշադիր կարդացե՛ք հարցերը և պատասխանե՛ք դրանց անկեղծորեն, բաց մի՛ թողեք ոչ մի 

հարց: Հարցումն անանուն է, և Ձեր պատասխանները ներկայացվելու են ամփոփ։ 

Սիրով խնդրում ենք հարցաթերթը լրացնելիս՝ ոչ մեկի հետ չքննարկել Ձեր կարծիքը: 

Սա կարևոր է, քանի որ մեզ հետաքրքիր է յուրաքանչյուրի անձնական տեսակետը: 

Դուք գնահատում եք  ……………..…….  ժամանակահատվածը: 

Շնորհակալությո՛ւն՝ հարցմանը մասնակցելու և Ձեր ներդրումն ունենալու համար։  

 

1. Գնահատե՛ք ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպումը և վարչատեղեկատվական 

ուղեկցությունը (աջակցությունը) քոլեջում: 

Համաձա՞յն եք հետևյալ դատողությունների հետ։  

այո 

ավելի 

շատ 

այո, 

քան ոչ 

ավելի 

շատ 

ոչ, քան 

այո 

ոչ 

Քոլեջի ղեկավարությունը (այն է՝ տնօրեն, փոխտնօրեն) 

ուսանողներին վերաբերում է հարգանքով, 

բարեհամբույր:  

    

Ուսումնաօժանդակ անձնակազմը (այն է՝ 

քարտուղարություն, հաշվապահություն, պահակ, 
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հավաքարար և այլն) ուսանողներին վերաբերում է 

հարգանքով, բարեհամբույր: 

Գիտեք, թե առաջացած որ հարցով քոլեջի որ 

աշխատակցին կարող եք դիմել: 
    

Հակիրճ նկարագրե՛ք, ինչ ստորաբաժանումներ կան քոլեջում և ինչ աշխատանքներ են 

դրանք իրականացնում: (Գրառում արե՛ք, եթե տեղյակ եք:)  

 

Ուսանողները տեղյակ են իրենց վերաբերող որոշումների 

կայացման ընթացակարգերին (օրինակ՝ կրթաթոշակի 

նշանակում, ուսման վարձի զեղչերի կիրառում, 

ռոտացիայի իրականացում և այլն): 

    

Հակիրճ նկարագրե՛ք, թե ովքեր են կայացնում ուսանողներին վերաբերող որոշումները, 

ինչի հիման վրա: (Գրառում արե՛ք, եթե նախորդ հարցին պատասխանել եք «Այո» կամ 

«Ավելի շատ այո, քան ոչ», կամ «Ավելի շատ ոչ, քան այո»:)  

 

Ուսանողները տեղյակ են իրենց վերաբերող որոշումների 

բողոքարկման ընթացակարգերին (օրինակ՝ 

գնահատականներ, ուսման վարձի զեղչերի 

կիրառում/չկիրառում, կրթաթոշակի նշանակում/զրկում, 

ռոտացիայի իրականացում և այլն): 

    

Հակիրճ նկարագրե՛ք, թե ինչպես են ուսանողները բողոքարկում իրենց վերաբերող 

որոշումները: (Գրառում արե՛ք, եթե նախորդ հարցին պատասխանել եք «Այո» կամ 

«Ավելի շատ այո, քան ոչ», կամ «Ավելի շատ ոչ, քան այո»:)  

 

Ուսանողները ժամանակին և մատչելի եղանակով 

տեղեկացվում են ուսումնակազմակերպական հարցերի 

մասին (այն է՝ ոչ աշխատանքային օրեր, դասացուցակ և 

դրա փոփոխություններ, քննական և լիկվիդացիոն 

շրջաններ, խորհրդատվական օրեր, կրթաթոշակ 

ստացողների ցանկ, անվճար համակարգում առաջացած 

թափուր տեղեր և այլն): 

    

Հակիրճ նկարագրե՛ք, թե որ տեղեկատվությունը Ձեզ մատչելի չի տրամատրվում, նաև 

ինչ տեղեկատվություն է Ձեզ անհրաժեշտ, որը հասանելի չէ (չի տրամադրվում): 

Առաջարկե՛ք, թե ինչ կարելի է անել՝ ուսանողներին անհրաժեշտ տեղեկատվության 

հասանելիությունն ապահովելու համար: (Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 

 

Դասացուցակում լինում են խափանումներ (այն է՝ 

վրիպումներ, հանկարծակի փոփոխություններ): 
    

Դասաժամերի օրական ծանրաբեռնվածությունը 

դասացուցակում հաղթահարելի է:  
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Ինքնուրույն աշխատանքի (այն է՝ կուրսային, 

դիպլոմային, նախագծային, հետազոտական, 

ստեղծագործական աշխատանքներ, ռեֆերատ, 

պլակատ, պրակտիկայի հաշվետվություն և այլն) 

հանձրարարությանը կից տրվում են դրանց կատարումը 

բացատրող ուղեցույցեր: 

    

Ապահովված են քոլեջում դասերից հետո 

հանձնարարություններ կատարելու, 

ինքնազարգացմամբ զբաղբելու պայմաններ 

ուսանողների համար:  

    

Լրացուցիչ կրթական ծառայությունները բավարար են  

(օրինակ՝ օտար լեզուների, համակարգչային ծրագրերի, 

ոչ ֆորմալ կրթության և այլ արտադասյա 

պարապմունքներ): 

    

Համագործակցությունն այլ ուսումնական 

հաստատությունների հետ, որի արդյունքում 

տրամադրվում են լրացուցիչ կրթական ծառայություններ 

և կազմակերպվում են համատեղ միջոցառումներ, 

բավարար են: (Նշում արե՛ք, եթե տեղյակ եք:) 

    

Նշե՛ք առարկաները, որոնք Ձեզ համար ամենադժվարն են: 

 

Նշե՛ք առարկաները, որոնք Ձեզ համար ամենահեշտն են: 

 

Նշե՛ք առարկաները, որոնք Ձեզ համար անհետաքրքիր են: 

 

Նշե՛ք առարկաները, որոնք Ձեզ համար առավել հետաքրքիր են: 

 

Նշե՛ք, թե տարբեր առարկաների ուսումնառության ընթացքում որ ոլորտի  գիտելիքներ 

կամ կարողություններ են Ձեզ պակասում: (Ընդգծե՛ք նախընտրելի տարբերակները 

և/կամ ավելացրե՛ք այլ տարբերակներ: Կարող եք ընտրել կամ ավելացնել մեկից ավելի 

տարբերակներ:) 

«մաթեմատիկա», «գծագրություն», «օտար լեզու», «համակարգչային հմտություններ», 

«ֆիզիկական պատրաստվածություն»,  ………………………………..............….............. : 

Առաջարկե՛ք, թե ինչ կարելի է անել՝ քոլեջում ուսումնակազմակերպական 

աշխատանքները բարելավելու համար: (Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 
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2. Գնահատե՛ք քոլեջի կազմակերպական 

կարողություններն արտակարգ դրության 

պայմաններում:  

Համաձա՞յն եք հետևյալ դատողությունների հետ։  

այո 

ավելի 

շատ 

այո, 

քան ոչ 

ավելի 

շատ ոչ, 

քան 

այո 

ոչ 

Քոլեջի ուսանողների, դասախոսական և 

ուսումնաօժանդակ անձնակազմի մասնակցությամբ 

անցկացվում են արտակարգ իրավիճակների վերաբերյալ 

ուսումնական վարժանքներ: 

    

Տեղյակ եք աղետների, ռազմական և արտակարգ  

իրավիճակներում քոլեջից տարհանման ժամանակ Ձեր 

անելիքներին: 

    

Տեղյակ եք աղետների, ռազմական և արտակարգ 

իրավիճակներում քոլեջում պատսպարման ժամանակ 

Ձեր անելիքներին: 

    

Հակիրճ նկարագրե՛ք Ձեր անելիքները քոլեջում՝ պատսպարման և տարհանման 

ժամանակ: 

 

Արտակարգ դրության պայմաններում կազմակերպվել են 

պրակտիկաներ: (Նշում արե՛ք, եթե մասնակցել եք 

ուսումնական և/կամ արտադրական (տեխնոլոգիական) 

պրակտիկայի:) 

    

Առցանց ուսուցման ժամանակաշրջանում անցկացվել են 

առցանց արտադասյա միջոցառումներ (օրինակ՝ 

քննարկումներ, թրենինգներ, խաղեր, վարպետաց 

դասեր, կամավորական աշխատանք և այլն): 

    

Առցանց ուսուցման ժամանակաշրջանում անցկացված 

առցանց արտադասյա միջոցառումները հետաքրքիր և 

օգտակար էին: (Նշում արե՛ք, եթե նախորդ հարցին 

պատասխանել եք «Այո» կամ «Ավելի շատ այո, քան ոչ», 

կամ «Ավելի շատ ոչ, քան այո»:) 

    

Արտակարգ դրության պայմաններում կազմակերպվել են 

առցանց դասեր՝ համաժամ եղանակով (այն է՝ 

ուսանողները և դասախոսը միաժամանակյա միացմամբ 

մասնակցել են դասերին):  

    

Արտակարգ դրության պայմաններում կազմակերպվել են 

առցանց դասեր՝ անհամաժամ եղանակով (այն է՝ 

ուսանողները դիտել են դասերի ձայնագրությունները, 

ինքնուրույն են յուրացրել նյութը և կատարել տրված 

հանձնարարականները):  
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Առցանց դասերին կատարվել են նույն աշխատանքները, 

ինչ և առկա ուսուցման ժամանակ: (Նշում արե՛ք, եթե 

մասնացել եք առցանց դասերին: Եթե չեք մասնակել, 

ապա անցե՛ք միանգամից հաջորդ բաժնին:) 

    

Առցանց դասերն ավելի արդյունավետ են՝ սովորական 

դասերի համեմատ:  
    

Առցանց դասերի կազմակերպումը բավարար է 

(մասնավորապես՝ դասացուցակը և դասերին 

մասնակցելու հղումները տրամադրվել են ուսումնական 

շաբաթն սկսվելուց առաջ, միացումները կատարվել են 

ժամանակին):  

    

Առցանց դասաժամերին օգտագործվող տեսակապի 

ծրագրերը (օրինակ՝ Zoom, Skype, Moodle, Microsoft 

Teams, Google Meet և այլն) մատչելի են:  

    

Առցանց դասերին ուսանողներին տրվել է 

դասավանդման նյութը՝ էլեկտրոնային եղանակով:  
    

Ունեք համակարգչային սարք (այն է՝ համակարգիչ, 

դյուրակիր համակարգիչ կամ պլանշետ) և ինտերնետ 

կապ՝ առցանց դասերին լիարժեք մասնակցելու համար: 

    

Հակիրճ նկարագրե՛ք, ինչ դժվարությունների եք հանդիպել անցանց ուսուցման 

ընթացքում: 

 

Առաջարկե՛ք, թե ինչ կարելի է անել՝ արտակարգ դրության պայմաններում դասերի 

որակը բարելավելու համար: (Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 

 

 

3. Գնահատե՛ք քոլեջի ընդհանուր սանիտարահիգիենիկ 

և առաջին բուժօգնության պայմանները:  

Համաձա՞յն եք հետևյալ դատողությունների հետ։   

այո 

ավելի 

շատ 

այո, 

քան ոչ 

ավելի 

շատ ոչ, 

քան 

այո 

ոչ 

Սանիտարական հանգույցների մաքրությունը բավարար 

է: 
    

Սանիտարական հանգույցների ապահովվածությունը 

հիգիենայի պարագաներով (մասնավորապես՝ օճառ, 

թուղթ) բավարար է: 

    

Սանիտարական հանգույցների կահավորանքը 

(մասնավորապես՝ զուգարանաոնք, լվացարան) 

բավարար է: 
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Ընդհանուր օգտագործման տարածքների (այն է՝ 

միջանցքներ, բակ, աստիճաններ և այլն) մաքրությունը 

բավարար է: 

    

Բուժական կետի տրամադրած առաջին բուժօգնության 

ծառայության որակը բավարար է: (Նշումն արե՛ք, եթե 

օգտվել եք): 

    

Կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման 

կանոնների պահպանումը քոլեջում բավարար է (այն է՝ 

ջերմաչափում, դիմակ կրելը, ախտահանիչ միջոցների 

առկայություն, սոցիալական հեռավորություն 

պահպանելը, մարդկային կուտակումների բացառում, 

բարձր ռիսկային խմբի անձանց բացակայություն և այլն): 

    

Առաջարկե՛ք, թե ինչպիսի փոփոխություններ են անհրաժեշտ՝ քոլեջում 

սանիտարահիգիենիկ պայմանների և առաջին բուժօգնության ծառայության 

բարելավման առմամբ: (Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 

 

 

4. Գնահատե՛ք քոլեջի մատչելիությունը՝ 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար:  

Համաձա՞յն եք հետևյալ դատողությունների հետ։   

այո 

ավելի 

շատ 

այո, 

քան ոչ 

ավելի 

շատ ոչ, 

քան 

այո 

ոչ 

Առկա են թեքահարթակներ:      

Առկա են հարմարեցված սանիտարական հանգույցներ:      

Դռների փեղկերի լայնությունը մեկ մետրից ավել է:      

Առկա է հարկերով բարձրանալու հնարավորություն (այն 

է՝ վերելակ, այլ տեխնիկական հարմարանքներ):  
    

Ուսումնաաշխատանքային մակերեսների բարձրությունը 

հարմարեցված է հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

համար: (Նշումն արե՛ք, եթե տեղյակ եք): 

    

Ուսումնառության նյութը հասանելի է տեսողության և 

լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար: (Նշումն 

արե՛ք, եթե տեղյակ եք:) 

    

Համակարգչային տեխնիկան հասանելի է տեսողության 

խնդիրներ ունեցող անձանց համար: (Նշումն արե՛ք, եթե 

տեղյակ եք:) 
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5. Գնահատե՛ք քոլեջում անձնական իրերի և 

վերնհագուստի ժամանակավոր պահպանման 

պայմանները:  

Համաձա՞յն եք հետևյալ դատողությունների հետ։   

այո 

ավելի 

շատ 

այո, 

քան ոչ 

ավելի 

շատ ոչ, 

քան 

այո 

ոչ 

Հանդերձարանը կահավորված է բավարար 

քանակությամբ կախիչներով: (Նշում արե՛ք, եթե քոլեջում 

առկա է հանդերձարան:) 

    

Լսարաններում առկա են կախիչներ՝ վերնհագուստի 

համար: 
    

Ուսանողներին տրամադրված են անհատական 

պահարաններ՝ քոլեջում անձնական իրերի 

ժամանակավոր պահպանության համար: 

    

Առաջարկե՛ք, թե ինչպիսի փոփոխություններ են անհրաժեշտ քոլեջում անձնական իրերի 

և վերնհագուստի ժամանակավոր պահպանության համար: (Գրառում արե՛ք, եթե 

ցանկանում եք:) 

 

 

6. Գնահատե՛ք ուսանողների սնվելու պայմանները 

քոլեջում:  

Համաձա՞յն եք հետևյալ դատողությունների հետ։   

այո 

ավելի 

շատ 

այո, 

քան ոչ 

ավելի 

շատ ոչ, 

քան 

այո 

ոչ 

Սննդի որակը բավարար է: (Նշում արե՛ք, եթե օգտվել եք 

քոլեջում գործող սննդի կետից: Եթե չեք օգտվել, ապա 

անցե՛ք միանգամից սույն բաժնի վերջին հարցին:) 

    

Սննդի տեսականին բավարար է:      

Սննդի գները բավարար են:     

Սննդի կետի մաքրությունը բավարար է:     

Սննդի կետի կահավորվածությունը բավարար է:      

Առաջարկե՛ք, անհրաժեշտ է արդյոք քոլեջում ունենալ սննդի կետ (այն է՝ ճաշարան, 

խորտկարան, կրպակ և այլն), եթե այն չկա, և ինչպիսի փոփոխություններ են 

անհրաժեշտ սննդի կետում, եթե այն գործում է: (Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 

 

 

7. Գնահատե՛ք քոլեջի հանրակացարանի պայմանները: 

(Լրացրե՛ք բաժինը, եթե բնակվում եք 

հանրակացարանում:) 

Համաձա՞յն եք հետևյալ դատողությունների հետ։   

այո 

ավելի 

շատ 

այո, 

քան ոչ 

ավելի 

շատ ոչ, 

քան 

այո 

ոչ 
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Սենյակների նորոգվածության վիճակը բավարար է:     

Սենյակների կահավորվածությունը բավարար է:     

Սենյակների ձայնամեկուսացվածությունը բավարար է:     

Սենյակների մակերեսը բավարար է:     

Սանիտարական հանգույցների սանիտարահիգիենիկ 

վիճակը բավարար է: 
    

Լոգանքի համար պայմանները բավարար են:     

Մաքրություն ընդհանուր օգտագործման տարածքներում 

բավարար է: 
    

Ընդհանուր օգտագործման տարածքները հասանելի են:     

Սնվելու կետում կոմունալ-կենցաղային պայմանները 

բավարար են (այն է՝ էլեկտրական տեխնիկա, տաք ջուր 

և այլն): 

    

Հանրակացարանի անվտանգության ապահովումը 

(հսկումը) բավարար է:  
    

Առաջարկե՛ք, թե ինչպիսի փոփոխություններ են անհրաժեշտ հանրակացարանում: 

(Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 

 

 

8. Գնահատե՛ք լսարանների հարմարավետությունը:  

Համաձա՞յն եք հետևյալ դատողությունների հետ։   
այո 

ավելի 

շատ 

այո, 

քան ոչ 

ավելի 

շատ ոչ, 

քան 

այո 

ոչ 

Սովորելը լսարաններում հարմարավետ է և հաճելի:     

Լսարանների նորոգվածության վիճակը բավարար է:     

Լսարաններում առկա է բավարար ուսումնական 

կահույք՝ բոլոր ուսանողների համար: 
    

Ուսումնական կահույքի վիճակը բավարար է:      

Ջեռուցումը լսարաններում բավարար է:      

Լուսավորվածությունը լսարաններում բավարար է:     

Օդափոխությունը լսարաններում բավարար է:      

Մաքրությունը լսարաններում բավարար է:     

Առաջարկե՛ք, թե ինչպիսի փոփոխություններ է անհրաժեշտ կատարել լսարաններում: 

(Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 
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9. Գնահատե՛ք ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով 

զբաղվելու և առողջ ապրելակերպին նպաստող 

պայմանները քոլեջում:  

Համաձա՞յն եք հետևյալ դատողությունների հետ։   

այո 

ավելի 

շատ 

այո, 

քան ոչ 

ավելի 

շատ ոչ, 

քան 

այո 

ոչ 

Սպորտային դահլիճի նորոգվածության վիճակը 

բավարար է: (Նշում արե՛ք, եթե սպրորտային դահլիճ 

առկա է:) 

    

Ջեռուցումը սպորտդահլիճում բավարար է: (Նշում արե՛ք, 

եթե սպրորտային դահլիճ առկա է:) 
    

Ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու 

համար մարզական գույքի վիճակը (պիտանությունը) 

բավարար է: (Նշում արե՛ք, եթե սպրորտային դահլիճ 

առկա է:) 

    

Ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու 

համար մարզական գույքի քանակը բավարար է՝ բոլոր 

ուսանողների համար: (Նշում արե՛ք, եթե սպրորտային 

դահլիճ առկա է:) 

    

Սպորտային դահլիճի հանդերձարանի վիճակը 

բավարար է: (Նշում արե՛ք, եթե հանդերձարան առկա է:) 
    

Սպորտային դահլիճի սանիտարական հանգույցի 

վիճակը բավարար է: (Նշում արե՛ք, եթե սանիտարական 

հանգույց առկա է:) 

    

Բաց սպրորտային հրապարակի վիճակը բավարար է: 

(Նշում արե՛ք, եթե բաց սպրորտային հրապարակ առկա 

է:) 

    

Քոլեջի բակը հարմարավետ է հանգստի համար: (Նշում 

արե՛ք, եթե հանգստի գոտի առկա է:) 
    

Քոլեջում գործում են սպորտային խմբակներ 

(ակումբներ): 
    

Առաջարկե՛ք, թե սպորտային և առողջ ապրելակերպին նպաստող ինչ միջոցառումներ եք 

ցանկանում, որ կազմակերպվեն քոլեջում: (Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 

 

 

10. Գնահատե՛ք գրադարանային և համացանցային 

ռեսուրսների հասանելիությունը:  

Համաձա՞յն եք հետևյալ դատողությունների հետ։   

այո 

ավելի 

շատ 

այո, 

քան ոչ 

ավելի 

շատ ոչ, 

քան 

այո 

ոչ 
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Առկա են քոլեջում դասավանդվող բոլոր առարկաների 

առարկայական դասագրքեր և/կամ ձեռնարկներ: 
    

Բոլոր ուսանողներն ապահովված են առարկայական 

դասագրքերով և/կամ ձեռնարկներով: (Նշում արե՛ք, եթե 

նախորդ հարցին պատասխանել եք «Այո» կամ «Ավելի 

շատ այո, քան ոչ», կամ «Ավելի շատ ոչ, քան այո»:) 

    

Գրադարանը համալրված է անհրաժեշտ գրքերով, 

բառարաններով, քարտեզներով, այլ ուսումնաօժանդակ 

նյութերով: (Նշում արե՛ք, եթե օգտվել եք գրադարանից:)  

    

Գրադարանում առկա է թվայնացված ուսումնական 

նյութ (այն է՝ թվայնացված գրքեր, դասախոսություններ, 

քարտեզներ, աղյուսակներ, նկարներ, տեսա- և 

լսողական ուսումնական նյութ և այլն): (Նշում արե՛ք, եթե 

օգտվել եք գրադարանից:)  

    

Ընթերցասրահը հարմարավետ է: (Նշում արե՛ք, եթե 

օգտվել եք ընթերցասրահից:) 
    

Դասախոսների կողմից տրվում են 

հանձնարարություններ՝ կատարելու օտար լեզվով 

գրականություն ընթերցելու միջոցով: 

    

Գրադարանում առկա է Ձեզ անհրաժեշտ 

գրականություն՝ օտար լեզվով: (Նշում արե՛ք, եթե 

նախորդ հարցին պատասխանել եք «Այո»  կամ  «Ավելի 

շատ այո, քան ոչ», կամ «Ավելի շատ ոչ, քան այո»:) 

    

Առաջարկե՛ք, թե ինչպիսի գրադարան եք ցանկանում ունենալ: (Գրառում արե՛ք, եթե 

ցանկանում եք:) 

 

Ինտերնետ կապն ուսանողների համար հասանելի է:     

Քոլեջի համացանցային  կայքն օգնում է ուսուման մեջ: 

(Նշումն արե՛ք, եթե տեղյակ եք կայքի գոյության մասին:) 
    

Նշե՛ք, ինչ հաճախականությամբ եք այցելում քոլեջի համացանցային կայքը: (Ընդգծե՛ք 

նախընտրելի տարբերակը, եթե նախորդ հարցին պատասխանել եք «Այո» կամ «Ավելի 

շատ այո, քան ոչ», կամ «Ավելի շատ ոչ, քան այո»:) 

«ամեն օր», «շաբաթական մի քանի անգամ», «շաբաթը մեկ անգամ», «ամիսը մեկ 

անգամ», «չեմ այցելում»: 

Առաջարկե՛ք, թե քոլեջի համացանցային կայքում ինչի վերաբերյալ նյութեր է անհրաժեշտ 

տեղադրել և ինչ բաժիններ՝ ավելացնել: (Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 
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11. Գնահատե՛ք ուսումնատեխնիկական, ցուցադրական 

և համակարգչային միջոցների կիրառումը քոլեջում: 

Համաձա՞յն եք հետևյալ դատողությունների հետ։   

այո 

ավելի 

շատ 

այո, 

քան ոչ 

ավելի 

շատ ոչ, 

քան 

այո 

ոչ 

Դասերին հիմնականում օգտագործվում են 

ուսումնատեխնիկական միջոցներ (այն է՝ պրոյեկտոր, 

հեռուստացույց, սմարթ-գրատախտակ, լսողական 

սարքեր, ձայնագրիչ, նվագարկիչ, ռադիոկայան և այն):  

    

Դասերին հիմնականում օգտագործվում է 

համակարգչային տեխնիկա (այն է՝ համակարգիչ, 

էլեկտրոնային գրքերի պլանշետ, գրաֆիկական 

պլանշետներ և այլն): 

    

Ապահովված է դասերին համակարգչային տեխնիկայով 

աշխատելու հասանելիությունը յուրաքնչյուր ուսանողի 

համար: (Նշումն արե՛ք, եթե նախորդ հարցին 

պատասխանել եք «Այո» կամ «Ավելի շատ այո, քան ոչ», 

կամ «Ավելի շատ ոչ, քան այո»:) 

    

Դասերին հիմնականում օգտագործվում են պլակատներ, 

քարտեզներ, նկարներ, մակետներ, մուլյաժներ և/կամ այլ 

ցուցադրական միջոցներ: 

    

Գրատախտակների որակը բավարար է (մասնավորապես՝ 

կատարվող գրառումները տեսանելի են): 
    

Առաջարկե՛ք, թե համակարգչային, ուսումնատեխնիկական և ցուցադրական ինչ 

միջոցներ են անհրաժեշտ: (Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 

 

 

12. Գնահատե՛ք քոլեջի լաբորատորիաներում, 

արհեստանոցներում, արվեստանոցներում, 

առարկայական կաբինետներում և այլ՝ տեխնիկապես 

հատուկ կահավորված լսարաններում և տարածքներում 

(այսուհետ՝ լաբորատորիա) գործնական 

աշխատանքներով զբաղվելու պայմանները:   

Համաձա՞յն եք հետևյալ դատողությունների հետ։ 

այո 

ավելի 

շատ 

այո, 

քան ոչ 

ավելի 

շատ ոչ, 

քան 

այո 

ոչ 

Հակիրճ նկարագրե՛ք, ինչով են տարբերվում առարկայական կաբինետներում 

անցկացվող դասերը լսարանում անցկացվող դասերից:  

 

Հակիրճ նկարագրե՛ք, ինչով են տարբերվում լաբորատորիայում, արհեստանոցում, 

արվեստանոցում և/կամ այլ՝ տեխնիկապես հատուկ կահավորված լսարաններում և 

տարածքներում անցկացվող սույն առարայի դասերը լսարանում անցկացվող դասերից: 
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(Գրառում արե՛ք, եթե մասնակցել եք դասերի՝ նշված վայրերում: Եթե չեք մասնակցել, 

ապա անցե՛ք միանգամից սույն բաժնի վերջին հարցին:) 

 

Լաբորատորիայում անցկացվող պարապմունքների 

քանակը բավարար են՝ գործնական կարողությունների 

ձեռք բերման  համար: 

    

Լաբորատորիաները կահավորված են ուսումնասիրվող 

նյութի վերաբերյալ գործնական աշխատանքներ 

կատարելու համար անհրաժեշտ բոլոր գործիքներով, 

սարքերով, սարքավորումներով, համակարգչային 

տեխնիկայով/ծրագրերով և այլնով: 

    

Լաբորատոր-գործնական պարապմունքներին բոլոր 

ուսանողն ապահովված են անհրաժեշտ գործիքներով, 

սարքերով, սարքավորումներով, համակարգչային 

տեխնիկայով և այլնով: 

    

Լաբորատորիաները կահավորված են լվացարաններով:     

Օդափոխությունը լաբորատորիաներում բավարար է:      

Մաքրությունը լաբորատորիաներում բավարար է:     

Լուսավորվածությունը լաբորատորիաներում բավարար 

է: 
    

Ջեռուցումը լաբորատորիաներում բավարար է:     

Ուսանողներին տրվում են ցուցումներ՝ 

լաբորատորիայում աշխատելու և անվտանգության 

կանոնների պահպանության վերաբերյալ: 

    

Առաջարկե՛ք, թե որ լաբորատորիայում, արհեստանոցում, արվեստանոցում, 

առարկայական կաբինետներում և այլ՝ տեխնիկապես հատուկ կահավորված 

լսարաններում և տարածքներում ինչ խնդիրներ (թերություններ, պակաս) եք տեսնում: 

(Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 

 

Առաջարկե՛ք, թե որ առարկաներից են անհրաժեշտ պարապմունքներ 

լաբորատորիայում, արհեստանոցում, արվեստանոցում, առարկայական 

կաբինետներում և այլ՝ տեխնիկապես հատուկ կահավորված լսարաններում և 

տարածքներում: (Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 

 

 

13. Գնահատե՛ք ուսանողների գիտելիքների և 

կարողությունների ստուգման արդյունավետությունն ու 

գնահատման օբյեկտիվությունը:  

այո 
ավելի 

շատ 

ավելի 

շատ ոչ, 
ոչ 
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Համաձա՞յն եք հետևյալ դատողությունների հետ։ 
այո, 

քան ոչ 

քան 

այո 

Գիտելիքների ընթացիկ ստուգման 

հաճախականությունը բավարար է՝ սովորածի 

ամրապնդման և ամփոփման համար: 

    

Կարողությունների ընթացիկ ստուգման 

հաճախականությունը բավարար է՝ սովորածի 

ամրապնդման և ամփոփման համար: 

    

Գիտելիքների ընթացիկ ստուգման ձևերը բավարար են՝ 

սովորածի ամփոփման և գնահատման համար: 
    

Կարողությունների ընթացիկ ստուգման ձևերը 

բավարար են՝ սովորածի ամփոփման և գնահատման 

համար: 

    

Հակիրճ նկարագր՛եք, թե ինչպես են կատարվում գիտելիքների և կարողությունների 

ընթացիկ ստուգումները:   

 

Հակիրճ նկարագր՛եք, թե ինչի հիման վրա են նշանակվում ամփոփիչ (կիսամյակային) 

գնահատականը:   

 

Ուսանողների գիտելիքները և կարողությունները 

քոլեջում օբյեկտիվ են գնահատվում: 
    

Քոլեջի կողմից կազմակերպվում են առարկայական 

օլիմպիադաներ, կոնֆերանսներ: 
    

Քոլեջի կողմից կազմակերպվում են առարկայական 

ստեղծագործական մրցույթներ, ցուցահանդեսներ և 

այլն: 

    

Քոլեջի կողմից կազմակերպվում են սպորտային 

մրցումներ: 
    

Ուսանողների ուսումնական, սպորտային, 

հասարակական և այլ հաջողություները քոլեջի կողմից 

գնահատվում են (օրինակ՝ պատվոգիր, մրցանակ, նկար՝ 

պատվո տախտակին, մեծարման միջոցառում, 

«լավագույն ուսանող» կոչում, ծնողներին ուղղված 

շնորհակալական նամակ, անվանական կրթաթոշակ կամ 

այլ):   

    

Առաջարկե՛ք, թե ինչ կարելի է անել՝ գիտելիքների և կարողությունների ստուգման 

արդյունավետությունը և գնահատման օբյեկտիվությունը բարելավելու համար: (Գրառում 

արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 
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14. Գնահատե՛ք Ձեր անձնական զարգացումը և 

հաջողությունները քոլեջում: 

Համաձա՞յն եք հետևյալ դատողությունների հետ։   

այո 

ավելի 

շատ 

այո, 

քան ոչ 

ավելի 

շատ ոչ, 

քան 

այո 

ոչ 

Նախորդ տարվա համեմատ բարելավվել են ինքնուրույն 

մտածելու և աշխատելու Ձեր հմտությունները: *  
    

Նախորդ տարվա համեմատ բարելավվել են ժամանակի 

կառավարման Ձեր հմտությունները: * 
    

Նախորդ տարվա համեմատ բարելավվել են 

կազմակերպման և ղեկավարման  Ձեր հմտությունները: * 
    

Նախորդ տարվա համեմատ բարելավվել են 

հետազոտական աշխատանքի Ձեր հմտությունները: * 
    

Նախորդ տարվա համեմատ բարելավվել են թիմում 

աշխատելու Ձեր հմտությունները: * 
    

Նախորդ տարվա համեմատ բարելավվել են Ձեր 

տեսակետը փաստարկված ներկայացնելու հմտությունը: * 
    

Նախորդ տարվա համեմատ բարելավվել են 

ժամանակակից սարքավորումների, ծրագրային 

ապահովման արտադրանքի հետ աշխատելու Ձեր 

հմտությունները: * 

    

Նախորդ տարվա համեմատ բարելավվել են 

կամավորական աշխատանքի Ձեր հմտությունները: * 
    

Հակիրճ նկարագր՛եք, թե ինչ այլ դրական կամ բացասական փոփոխություններ եք 

նկատել Ձեր մեջ այս տարում **: (Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:)  

 

Հակիրճ նկարագր՛եք, թե ինչ նվաճումներ, առաջընթաց եք ունեցել այս տարում **, 

որոնցով կարող եք հպարտանալ: (Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:)  

 

 

15. Նշե՛ք տեղեկատվություն՝ վիճակագրական վերլուծության համար:  

Նշե՛ք Ձեր սեռը: 

իգական  

արական  

Նշե՛ք Ձեր ուսման հիմունքները:  

անվճար  
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վճարովի  

Նշե՛ք Ձեր առաջադիմությունը: 

Ձեր գնահատականների 50 %-ից ավելը «7», «8», «9» կամ «10» է:  

Ձեր գնահատականների 50 %-ից ավելը «5» կամ «6» է:  

Նախորդ կիսամյակում ունեցել եք ակադեմիական պարտքեր:  

Նշե՛ք Ձեր մասնագիտությունը: ***  

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ  

Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա  

Նշե՛ք Ձեր կուրսը:  

1-ին  

2-րդ  

3-րդ  

Նշե՛ք  Ձեր հաճախելիությունը դասերին: 

0-ից մինչև 50 %  

50-80 %  

80 % և ավելի  

Շնորհակալություն՝ հարցմանը մասնակցելու համար: 

 

* Առաջին կուրսի ուսանողների համար սույն հարցերը ձևակերպվում են հետևյալ 

ձևաչափով՝ «Ձեռք եք բերել ……….…. հմտություններ»: Այլ կուրսերի ուսանողների համար 

հարցերում նշված ժամկետը կարող է փոխվել՝ պայմանավորված ուսումնական 

հաստատության հայեցողությամբ սահմանված հարցման հաճախականությամբ: 

** Նշվում է հարցման հաճախաանությամբ պայմանավորված ժամկետ: 

*** Մասնագիտությունները նշվել են՝ որպես օրինակ: 
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ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԴԱՍԱՎԱՆԴՎՈՂ 

ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ (ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ) ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՈՐԱԿԻ` 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ  

Հարցման նպատակը 

Վերհանել ուսանողների կարծիքն ուսումնական հաստատությունում դասավանդվող 

առարկաների/մոդուլների բովանդակության և դասավանդման որակի վերաբերյալ: 

Հարցման խնդիրները 

 պարզել դասախոսների մանկավարժահոգեբանական կարողությունները, 

 վերհանել դասախոսների կիրառած ուսուցման և գնահատման մեթոդները, 

 պարզել, թե որքանով են կիրառվող ուսուցման և գնահատման մեթոդները 

նպաստում առարկայի/մոդուլի յուրացմանը և անհրաժեշտ կոմպետենցիաների 

ձևավորմանը, 

 վերոնշյալի հիման վրա բացահայտել դասախոսների վերապատրաստման 

կարիքները, 

 պարզել, թե որքանով են ուսումնական հաստատության ուսումնատեխնիկական 

բազայի հնարավորություններն օգտագործվում ուսումնական գործընթացում, 

 վերհանել, թե որքանով են ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ձևերը 

նպաստում առարկայի/մոդուլի յուրացմանը և անհրաժեշտ կոմպետենցիաների 

ձևավորմանը, 

 պարզել դասավանդվող նյութի մատչելիությունը, արդիականությունը, 

կիրառական նշանակությունը, կապն այլ առարկաների և ապագա 

մասնագիտության հետ, 

 հավաքագրել առարկայի/մոդուլի բովանդակության և դասավանդման որակի 

բարելավման վերաբերյալ ուսանողների առաջարկությունները, 

 վերոնշյալի հիման վրա բացահայտել մասնագիտական կրթական ծրագրերում 

բարելավումների կարիքները: 

Հարցաթերթի կառուցվածքը 

Հարցաթերթ 2-ը բաղկացած է 5 բաժնից: 

Հարցաթերթի 1-ին բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին գնահատել 

դասերի օգտակարությունը և դասախոսի աշխատանքը:  

Հարցաթերթի 2-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին ներկայացնել 

առարկայի/մոդուլի բովանդակության և դասավանդման որակի բարելավման 

առաջարկություններ:  

Հարցաթերթի 3-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին գնահատել 

իրենց մասնակցությունն առարկայի/մոդուլի ուսումնասիրությանը:  
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Հարցաթերթի 4-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին հակիրճ 

ներկայացնել առարկայի/մոդուլի ուսումնասիրության արդյունքում ձեռք բերած 

գիտելիքները և կարողությունները: 

Հարցաթերթի 5-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին լրացնել 

տեղեկատվություն՝ վիճակագրական վերլուծության համար: 

Հարցման արդյունքների վերլուծության միջոցով հնարավոր կլինի պարզել 

ուսումնական հաստատությունում դասավանդվող առարկաների/մոդուլների 

բովանդակության և դասավանդման որակը պայմանավորող գործոնները, ուսանողների 

կրթական կարիքները և պատվերները:  

Հարցման հաճախականությունը 

Հարցումը կարող է իրականացվել առարկայի/մոդուլի ուսումնասիրության ավարտից 

և տվյալ առարկայից/մոդուլից ավարտական գնահատական ստանալուց հետո, ինչպես 

նաև ուսումնական հաստատության հայեցողությամբ սահմանված այլ 

հաճախականությամբ՝ համաձայն ուսումնական հաստատության զարգացման 

ռազմավարությանը և որակի ապահովման քաղաքականությանը: 

 

……..………………… ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋՈՒՄ 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՎՈՂ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ (ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ) ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ  

ԵՎ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

Հարգելի՛ ուսանող, առաջարկում ենք գնահատել …………….……………………..…… 

առարկայի բովանդակությունը և դասավանդման որակը՝ այն բարելավելու նպատակով: 

Ուշադիր կարդացե՛ք հարցերը և պատասխանե՛ք դրանց անկեղծորեն, բաց մի՛ թողեք 

ոչ մի հարց: Հարցումն անանուն է, և Ձեր պատասխանները ներկայացվելու են ամփոփ։ 

Սիրով խնդրում ենք հարցաթերթը լրացնելիս՝ ոչ մեկի հետ չքննարկել Ձեր կարծիքը: 

Սա կարևոր է, քանի որ մեզ հետաքրքիր է յուրաքանչյուրի անձնական տեսակետը: 

Դուք գնահատում եք  ……………..…….  ժամանակահատվածը: 

Շնորհակալությո՛ւն՝ հարցմանը մասնակցելու և Ձեր ներդրումն ունենալու համար։ 

 

1. Գնահատե՛ք դասերի օգտակարությունը և դասախոսի 

աշխատանքը:  

Համաձա՞յն եք հետևյալ դատողությունների հետ։ 

այո 

ավելի 

շատ 

այո, 

քան ոչ 

ավելի 

շատ ոչ, 

քան 

այո 

ոչ 

Սույն առարկան Ձեզ հետաքրքիր է:     

Դասախոսը տեղեկացրել է ուսանողներին առարկայի 

ուսումնասիրության նպատակների, ակնկալվող 

արդյունքների մասին: 
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Դասախոսը տեղեկացնում է ուսանողներին 

յուրաքանչյուր դասի նպատակների, ակնկալվող 

արդյունքների մասին: 

    

Դասախոսը ներկայացնում է ուսանողներին դասին 

ուսումնասիրվող նյութի կիրառական նշանակությունը, 

կապն ապագա մասնագիտության հետ:  

    

Տվյալ առարկայից ստացած գիտելիքները և 

կարողությունները կիրառելի են (օգտակար են) այլ 

առարկաների ուսումնասիրության համար: 

    

Դասերը հագեցած են օգտակար (արժեքավոր) 

տեղեկատվությամբ (ծանրաբեռնված չեն ավելորդ, ոչ 

պարտադիր տեղեկատվությամբ): 

    

Դասավանդվող նյութն արդիական է (թարմ է, կապ ունի 

ժամանակի զարգացումների հետ): 
    

Ուսումնասիրվող նյութի ծավալն ու բարդությունը 

հաղթահարելի են. կարողանում եք յուրացնել: 
    

Դասախոսը խրախուսում է ուսանողներին՝ ուսման մեջ 

օգտվելու տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից: 
    

Դասախոսը կարգապահ է (դասերից չի ուշանում կամ 

բացակայում): 
    

Դասախոսը շեղվում է դասի նյութից և խոսում է բուն 

դասին չառնչող թեմաների շուրջ:  
    

Դասախոսը տիրապետում է խոսքի կուլտուրային (խոսքը 

գրագետ է, արտահայտիչ): 
    

Դասավանդվող նյութը ներկայացվում է պարզ ու 

մատչելի: 
    

Դասավանդվող նյութը հագեցած է տպավորիչ 

օրինակներով՝ վերցված աշխատանքային 

պրակտիկայից, բնությունից, կյանքից: 

    

Դասախոսը գիտակ է իր դասավանդած առարկայում:     

Դասախոսը բանիմաց է (ընդհանուր 

զարգացվածություն): 
    

Դասախոսը կարողանում է ուսանողների մոտ 

հետաքրքրություն առաջացնել իր դասավանդած 

առարկայի, դասերի նկատմամբ: 
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Դասախոսը  կարող է թուլացնել լսարանի 

լարվածությունը, ապահովել դրական, հաճելի 

աշխատանքային մթնոլոտ:  

    

Դասախոսն ուսանողներին վերաբերում է հարգանքով, 

բարեհամբույր, համբերատար: 
    

Դասախոսի արտաքին տեսքը (հագուստ, սանրվածք, 

սափրվածություն, շպար) կոկիկ է և տեղին: 
    

Դասավանդվող նյութը ներկայացվում է՝ տեխնիկական 

միջոցների կիրառմամբ (օրինակ՝ պրոյեկտոր, 

հեռուստացույց, լսողական սարքեր, նվագարկիչ, 

համակարգիչ, գրագիկական պլանշետ, էլեկտրոնային 

գիրք):  

    

Դասերին օգտագործվում են ցուցադրական պարագաներ 

(օրինակ՝ պլակատներ, քարտեզներ, նկարներ, 

մակետներ, մուլյաժներ): 

    

Մասնագիտական բնույթի գործնական աշխատանքների 

ժամանակ օգտագործվում են մասնագիտական 

աշխատանքային միջոցներ (օրինակ՝ մասնագիտական 

գործիքներ, սարքեր, սարքավորումներ, համակարգչային 

ծրագրեր):  

    

Դասախոսը բոլոր ուսանողներին ներգրավում է նյութի 

ուսումնասիրության ընթացքում:  
    

Դասախոսը ողջունում է (խրախուսում է) 

մեկնաբանությունները և հարցերը: 
    

Նոր նյութը տրվում է ուսանողներին նախապես՝ 

տպագիր (այն է՝ դասախոսությունների փաթեթ, 

առարկայական դասագիրք, ձեռնարկ) և/կամ 

էլեկտրոնային եղանակով:  

    

Բոլոր ուսանողներն ապահովված են առարկայական 

դասագրքերով, ձեռնարկներով և/կամ 

դասախոսությունների փաթեթով: (Նշում արե՛ք, եթե 

նախորդ հարցին պատասխանել եք «Այո» կամ «Ավելի 

շատ այո, քան ոչ», կամ «Ավելի շատ ոչ, քան այո»:) 

    

Դասախոսի կողմից տրվում են հանձնարարություններ՝ 

կատարելու օտար լեզվով գրականություն ընթերցելու 

միջոցով: 

    

Դասավանդվող նյութը թելադրվում է դասախոսության 

ձևով: 
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Դասավանդվող նյութն ուսումնասիրվում է խմբային 

և/կամ զույգերով եղանակով (օրինակ՝ մտագրոհ, 

խնդիրների ծառ, աշխատանքային/իրավիճակային 

խաղեր, քեյսերի ուսումնասիրություն, բանավեճ և այլն): 

    

Դասավանդվող նյութն ուսումնասիրվում է գրավոր կամ 

բանավոր վարժություններ, խնդիրներ կատարելու 

միջոցով:  

    

Դասերին կատարվող գործնական աշխատանքները 

կիրառելի են (օգտակար են) ապագա մասնագիտական 

գործունեության համար:  

    

Նշե՛ք, թե սույն առարկայից որ ձևով անցկացվող դասերն եք համարում առավել 

արդյունավետ և ցանկանում եք ավելացնել: (Ընդգծե՛ք նախընտրելի տարբերակները 

և/կամ ավելացրե՛ք այլ տարբերակներ: Կարող եք ընտրել կամ ավելացնել մեկից ավելի 

տարբերակներ:) 

«դասախոսությունների ձևով», «քննարկումների և բանավեճերի ձևով», «մտագրոհի 

ձևով», «քեյսերի լուծման ձևով», «աշխատանքային/իրավիճակային խաղերի ձևով», 

«խնդիրների ծառի ձևով», «փորձեր և չափումներ կատարելու ձևով», «նախագծային 

աշխատանքի ձևով», «հետազոտական աշատանքի ձևով», «ստեղծագործական 

աշխատանքի ձևով», «գրավոր ամ բանավոր վարժություններ, խնդիրներ կատարելու 

ձևով»,  ……………………………………………………………………………….……… : 

Հակիրճ նկարագրե՛ք, ինչով են տարբերվում լաբորատորիայում, արհեստանոցում, 

արվեստանոցում և/կամ այլ՝ տեխնիկապես հատուկ կահավորված լսարաններում և 

տարածքներում անցկացվող սույն առարայի դասերը լսարանում անցկացվող դասերից: 

(Գրառում արե՛ք, եթե մասնակցել եք դասերի՝ նշված վայրերում:) 

 

Հակիրճ նկարագրե՛ք, ինչով են տարբերվում առարկայական կաբինետներում 

անցկացվող սույն առարայի դասերը լսարանում անցկացվող դասերից: (Գրառում արե՛ք, 

եթե մասնակցել եք դասերի՝ նշված վայրերում:) 

 

Սույն առարկայի շրջանակներում ուսանողներն 

զբաղվում են հետազոտություններով (օրինակ՝ 

նախագծային աշխատանք, հետազոտություն, 

ուսումնասիրություն և այլն): 

    

Դասախոսն արդյունավետ է կառավարում դասի 

ժամանակը: 
    

Դասախոսը հարցեր է տալիս նախորդ դասերի 

նյութերից՝ խթանելով կրկնել դրանք: 
    

Դասախոսը պահանջում է ուսանողներից՝ պարտադիր 

կատարել իր կողմից տրված հանձնարարությունները: 
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Դասախոսը ժամանակին հայտնում է ուսանողներին 

տրված հաձնարարություների ստուգման արդյունքները: 
    

Նշե՛ք, թե որքան ժամանակում եք սովորաբար կատարում սույն առարկայից տրվող 

տնային հանձնարարությունը: (Ընդգծե՛ք նախընտրելի տարբերակները և/կամ 

ավելացրե՛ք այլ տարբերակներ:) 

«կես ժամից պակաս ժամանակաընթացքում», «կես ժամից մինչև մեկ ժամվա 

ընթացքում», «մեկ ժամից ավել ժամանակաընթացքում», «երկու և ավելի ժամում»,  

……………………………………………………………………………………………………. : 

Ուսանողների գիտելիքները և կարողություններն 

ստուգվում են՝ մեկ կամ մի քանի թեմաներից թեստի կամ 

գրավոր այլ հանձնարարության միջոցով:  

    

Ուսանողների գիտելիքները և կարողություններն 

ստուգվում են՝ բանավոր անհատական հարցման 

միջոցով: 

    

Ուսանողների գիտելիքները և կարողություններն 

ստուգվում են՝ խմբային և/կամ զույգերով 

աշխատանքների միջոցով: 

    

Ուսանողների գիտելիքները և կարողություններն 

ստուգվում են՝ գործնական հանձնարարության և/կամ 

աշխատանքային/իրավիճակային խնդրի միջոցով:  

    

Ուսանողների գիտելիքները և կարողություններն 

ստուգվում են՝ տնային գրավոր հանձնարարություների 

միջոցով: 

    

Գիտելիքների ընթացիկ ստուգման հաճախականությունը 

բավարար է սովորածի ամրապնդման և ամփոփման 

համար:  

    

Կարողությունների ընթացիկ ստուգման 

հաճախականությունը բավարար է սովորածի 

ամրապնդման և ամփոփման համար: 

    

Հակիրճ նկարագր՛եք, թե ինչպես են կատարվում գիտելիքների և կարողությունների 

ընթացիկ ստուգումները:   

 

Հակիրճ նկարագր՛եք, թե ինչի հիման վրա է նշանակվում ամփոփիչ (կիսամյակային) 

գնահատականը:   

 

Դասախոսն օբյեկտիվ է գնահատում ուսանողներին:     

Դասախոսը նախապես տեղեկացնում է գնահատման 

չափանիշների մասին:  
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Սույն առարկայից կազմակերպվում են օլիմպիադաներ, 

կոնֆերանսներ, ինտելեկտուալ, սպորտային, 

ստեղծագործական և այլ մրցույթներ: 

    

Ուսանողների հետ քննարկվում է դասավանդվող նյութի 

բովանդակությունը (օրինակ՝ արդյոք հետաքրքիր է 

ուսանողների համար, արդիական է, անհրաժեշտ է և 

այլն): 

    

Ուսանողների հետ քննարկվում են առարկայի 

դասավանդման մեթոդները: 
    

Ուսանողների հետ քննարկվում են գիտելիքների և 

կարղությունների ստուգման և գնահատման մեթոդները: 
    

Հակիրճ նկարագրե՛ք, ինչպիսի արձագանք են ստացել դասերի կազմակերպման և 

բովանդակության վերաբերյալ ուսանողների դիտարկումները, առաջարկությունները, 

դժգոհությունները՝ դասախոսի կողմից: (Գրառում արե՛ք, եթե տեղյակ եք»:) 

 

 

2. Ներկայացրե՛ք առարկայի բովանդակության և դասավանդման որակի բարելավման 

առաջարկություններ: 

Առաջարկե՛ք, թե ինչ կարելի է անել՝ առարկայի բովանդակությունը և դասավանդման 

որակը բարելավելու համար: (Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 

 

Հակիրճ գրե՛ք, ինչ խորհուրդ կտաք այս առարկան դասավանդող դասախոսին:  

(Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:)  

 

Հակիրճ գրե՛ք, ինչ կցանկանաք զգուշացնել ուսանողներին, ովքեր սկսում են 

ուսումնասիրել այս առարկան: (Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 

 

 

3. Գնահատե՛ք Ձեր մասնակցությունն առարկայի/մոդուլի ուսումնասիրությանը: 

շատ պասիվ  պասիվ բավարար շահագրգիռ ջանասիրաբար 

 

4. Հակիրճ նկարագրե՛ք, թե ինչ գիտեք և ինչ կարող եք անել՝ սույն առարկայի 

ուսումնասիրության արդյունքում: 

 

 

5. Նշե՛ք տեղեկատվություն՝ վիճակագրական վերլուծության համար: 
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Նշե՛ք Ձեր սեռը: 

իգական  

արական  

Նշե՛ք Ձեր ուսման հիմունքները:  

անվճար  

վճարովի  

Նշե՛ք Ձեր առաջադիմությունը: 

Ձեր գնահատականների 50 %-ից ավելը «7», «8», «9» կամ «10» է:  

Ձեր գնահատականների 50 %-ից ավելը «5» կամ «6» է:  

Նախորդ կիսամյակում ունեցել եք ակադեմիական պարտքեր:  

 Նշե՛ք Ձեր մասնագիտությունը: * 

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ  

Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա  

Նշե՛ք Ձեր կուրսը:  

1-ին  

2-րդ  

3-րդ  

Նշե՛ք  Ձեր հաճախելիությունը դասերին: 

0-ից մինչև 50 %  

50-80 %  

80 % և ավելի  

Շնորհակալություն՝ հարցմանը մասնակցելու համար: 

 

* Մասնագիտությունները նշվել են՝ որպես օրինակ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

ՊՐԱԿՏԻԿԱՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ԵՎ ՕԳՏԱԿԱՐՈՒԹՅԱՆ` 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

Հարցման նպատակը 

Վերհանել ուսանողների կարծիքն ուսումնական և/կամ արտադրական 

(տեխնոլոգիական) պրակտիկաների որակի վերաբերյալ: 

Հարցման խնդիրները 

 պարզել քոլեջի կողմից նշանակված պրակտիկայի ղեկավարի կողմից իր 

աշխատանքային պարտականութունների կատարման մասին, 

 պարզել պրակտիկայի վայրի ղեկավարի կողմից իր աշխատանքային 

պարտականութունների կատարման մասին, 

 պարզել պրակտիկայի վայրում ուսանողների աշխատանքային պայմաններով 

ապահովվածությունը, 

 պարզել պրակտիկայի վայրի նյութատեխնիկական բազայի 

համապատասխանությունն ուսանողների մասնագիտական կոմպետենցիաների 

ձևավորմանը,  

 պարզել քոլեջի ուսումնատեխնիկական բազայի համապատասխանությունն 

ուսանողների մասնագիտական կոմպետենցիաների ձևավորմանը,   

 վերհանել քոլեջում դասավանդվող առարկաների/մոդուլների կիրառական 

նշանակությունը, 

 պարզել, թե որքանով են պրակտիկաների տևողությունը նպաստում 

մասնագիտական կոմպետենցիաների ձևավորմանը, 

 հավաքագրել ուսումնական և/կամ արտադրական (տեխնոլոգիական) 

պրակտիկաների որակի բարելավման վերաբերյալ ուսանողների 

առաջարկությունները, 

 վերհանել պրակտիկայի վայրի համապատասխանությունը մասնագիտական 

կրթական ծրագրերի պահանջներին, 

 վերոնշյալի հիման վրա բացահայտել ուսումնական և/կամ արտադրական 

(տեխնոլոգիական) պրակտիկաների բարելավումների կարիքները: 

Հարցաթերթի կառուցվածքը 

Հարցաթերթ 3-ը բաղկացած է 3 բաժնից: 

Հարցաթերթի 1-ին բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին գնահատել 

պրակտիկաների կազմակերպումը և բովանդակությունը: 

Հարցաթերթի 2-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին ներկայացնել 

պրատիկայի բարելավման առաջարկություններ:  

Հարցաթերթի 3-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին լրացնել 

տեղեկատվություն՝ վիճակագրական վերլուծության համար: 
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Հարցման արդյունքների վերլուծության միջոցով հնարավոր կլինի պարզել 

ուսումնական և արտադրական (տեխնոլոգիական) պրակտիկաների որակը 

պայմանավորող գործոնները, ուսանողների մասնագիտական զարգացման կարիքները և 

պատվերները: 

Ուսանողները տեղեկացվում են, թե որ ժամանակահատվածում անցած պրակտիկան 

նրանք պետք է գնահատեն:  

Հարցման հաճախականությունը 

Հարցումն իրականացվում է ուսումնական և արտադրական (տեխնոլոգիական) 

պրակտիկայի ավարտից հետո, ինչպես նաև ուսումնական հաստատության 

հայեցողությամբ սահմանված այլ հաճախականությամբ՝ համաձայն ուսումնական 

հաստատության զարգացման ռազմավարությանը և որակի ապահովման 

քաղաքականությանը: 

 

………………………………… ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ ԿՈՂՄԻՑ 

ՊՐԱԿՏԻԿԱՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ԵՎ ՕԳՏԱԿԱՐՈՒԹՅԱՆ` 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

Հարգելի՛ ուսանող, առաջարկում ենք գնահատել ուսումնական/արտադրական 

(տեխնոլոգիական) պրակտիկայի կազմակերպման որակը և օգտակարությունը՝ դրանք 

բարելավելու նպատակով: 

Ուշադիր կարդացե՛ք հարցերը և պատասխանե՛ք դրանց անկեղծորեն, բաց մի՛ թողեք 

ոչ մի հարց: Հարցումն անանուն է, և Ձեր պատասխանները ներկայացվելու են ամփոփ։ 

Սիրով խնդրում ենք հարցաթերթը լրացնելիս՝ ոչ մեկի հետ չքննարկել Ձեր կարծիքը: 

Սա կարևոր է, քանի որ մեզ հետաքրքիր է յուրաքանչյուրի անձնական տեսակետը: 

Դուք գնահատում եք  ……………..…….  ժամանակահատվածը: 

Շնորհակալությո՛ւն՝ հարցմանը մասնակցելու և Ձեր ներդրումն ունենալու համար։ 

 

1. Գնահատե՛ք պրակտիկաների օգտակարությունը:  

Համաձա՞յն եք հետևյալ դատողությունների հետ։  
այո 

ավելի 

շատ 

այո, 

քան ոչ 

ավելի 

շատ ոչ, 

քան 

այո 

ոչ 

Հակիրճ նկարագրե՛ք, թե քոլեջն ավարտելուց հետո՝ աշխատանքային ինչ 

գործողություններ պետք է կարողանաք անել՝ Ձեր մասնագիտության գծով: 

 

Պրակտիկայի վայրում ուսումնասիրել եք կամ մասնակցել 

եք հենց այն աշխատանքներին, որոնք հանդիսանում են 

Ձեր ապագա մասնագիտական գործունեությունը:  
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Ուսումնական պրակտիկայի վայրում ուսանողները տեսել 

են, թե ինչպես է գործում կազմակերպությունը և 

ծանոթանում են մասնագետների աշխատանքային 

պարտականություններին՝ անմիջապես աշխատանքային 

գործունեության մեջ: * 

    

Արտադրական (տեխնոլոգիական) պրակտիկայի վայրում 

ուսանողներն անձամբ մասնակցել են մասնագիտական 

աշխատանքային գործունեությանը: **   

    

Քոլեջի կողմից նշանակված պրակտիկայի ղեկավարն 

ամեն օր հաճախել է պրակտիկայի վայր, հետևել է 

ուսանողների մասնակցությանը պրակտիկային, 

տրամադրել է խորհրդատվական աջակցություն, 

վերահսկել է ուսանողների անհատական պլանների 

իրականացումը: 

    

Պրակտիկայի վայրի ղեկավարը կազմակերպել է  

ուսանողների պրակտիկան՝ պրակտիկայի ծրագրին 

համապատասխան, տվել է աշխատանքային 

առաջադրանքներ՝ ժամանակացույցին 

համապատասխան, տրամադրել է անհրաժեշտ 

օգնություն: 

    

Պրակտիկայի վայրի անձնակազմը պատրաստակամ էր՝ 

սովորեցնելու ուսանողներին:  
    

Պրակտիկայի վայրում ուսանողներին տրամադրվել են 

աշխատանքային պարագաներ և ապահովվել են 

պայմաններ՝ անհատական առաջադրանքներ կատարելու 

համար: ** 

    

Հակիրճ նկարագրե՛ք, որ կազմակերպություններում եք այս տարի մասնակցել 

պրակտիկայի և ինչ գործողություններ եք ուսումնասիրել կամ ինչ աշխատանքներ եք 

կատարել:  

 

Նշե՛ք, արդյոք անհրաժեշտ մասնագիտական հմտությունները ձեռք բերելու համար 

պետք է փոխել պրակտիկայի տևողությունը: (Ընդգծե՛ք նախընտրելի տարբերակները 

և/կամ ավելացրե՛ք այլ տարբերակներ:) 

«պրակտիկայի տևողությունը բավարար է», «անհրաժեշտ է ավելացնել», «անհրաժեշտ 

է էականորեն ավելացնել», «կարելի է պակասեցնել»,  …………………………...………… : 

Դասերին ստացած գիտելիքները բավարար հիմք են՝ 

պրակտիկային հաջողությամբ մասնակցելու համար: 
    

Դասերին ձեռք բերած կարողությունները բավարար հիմք 

են՝ պրակտիկային հաջողությամբ մասնակցելու համար: 
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Դասերին օգտագործվող մասնագիտական 

աշխատանքայիին միջոցները (այն է՝ սարքերը, 

սարքավորումները, գործիքները, մասնագիտական 

համակարգչային ծրագրերը) նույնն են, ինչ և 

պրակտիկայի վայրում, կամ շատ մոտ են դրանց: (Նշում 

արե՛ք, եթե քոլեջում օգտագործվում են նշված 

ռեսուրսները:) 

    

Պրակտիկայի վայրում կիրառվող աշխատանքային 

միջոցները (այն է՝ գործիքներ, սարքավորումներ, 

մասնագիտական համակարգչային ծրագրեր և այլն) 

համապատասխանում են ապագա մասնագիտական 

գործունեության ժամանակակից պահանջներին: 

    

Գնահատե՛ք պրակտիկայի կազմակերպումը 1-ից մինչև 5 սանդղակով: (Ընդգծե՛ք 

նախընտրելի տարբերակը:) 

«1»,  «2»,  «3»,  «4»,  «5». 

Գնահատե՛ք պրակտիկայի բովանդակությունը 1-ից մինչև 5 սանդղակով: (Ընդգծե՛ք 

նախընտրելի տարբերակը:) 

«1»,  «2»,  «3»,  «4»,  «5». 

Հակիրճ նկարագրե՛ք, թե պրակտիկայի ընթացքում ինչ դժվարություններ եք ունեցել, 

ինչից եք դժգոհ: (Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 

 

 

2. Գնահատե՛ք Ձեր մասնակցությունն առարկայի/մոդուլի ուսումնասիրությանը: 

շատ պասիվ  պասիվ բավարար շահագրգիռ 
ջանասիրաբա

ր 

 

3. Առաջարկե՛ք, թե ինչ կարելի է անել՝ պրակտիկաների որակը բարելավելու համար: 

(Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 

 

 

4. Նշե՛ք տեղեկատվություն՝ վիճակագրական վերլուծության համար: 

Նշե՛ք Ձեր սեռը: 

իգական  

արական  

Նշե՛ք Ձեր ուսման հիմունքները:  

անվճար  
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վճարովի  

Նշե՛ք Ձեր առաջադիմությունը: 

Ձեր գնահատականների 50 %-ից ավելը «7», «8», «9» կամ «10» է:  

Ձեր գնահատականների 50 %-ից ավելը «5» կամ «6» է:  

Նախորդ կիսամյակում ունեցել եք ակադեմիական պարտքեր:  

 Նշե՛ք Ձեր մասնագիտությունը: ***  

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ  

Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա  

Նշե՛ք Ձեր կուրսը:  

1-ին  

2-րդ  

3-րդ  

Նշե՛ք  Ձեր հաճախելիությունը դասերին: 

0-ից մինչև 50 %  

50-80 %  

80 % և ավելի  

Շնորհակալություն՝ հարցմանը մասնակցելու համար: 

 

* Հարցը ներառվում է հարցաթերթում, եթե ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում 

ուսանողները մասնակցել են ուսումնական պրակտիկայի: 

** Հարցը ներառվում է հարցաթերթում, եթե ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում 

ուսանողները մասնակցել են արտադրական (տեխնոլոգիական)  պրակտիկայի: 

*** Մասնագիտությունները նշվել են՝ որպես օրինակ:  
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ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐ ԴՐԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԱՌՕՐՅԱՅԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ՝ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

Հարցման նպատակը 

Վերհանել ուսանողների կարծիքը ուսումնական հաստատության ներքին միջավայրի 

և ուսանողական առօրյայի կազմակերպման վերաբերյալ:  

Հարցման խնդիրները 

 պարզել ուսանողների իրազեկվածությունը ուսումնական հաստատության ներքին 

կարգապահական կանոնների վերաբերյալ, 

 պարզել ուսանողների իրազեկվածությունը կոնֆլիկտների լուծման 

ընթացակարգերի վերաբերյալ, 

 պարզել ուսանողների վերաբերմունքը ուսումնական հաստատությունում 

հաղորդակցման մշակույթի վերաբերյալ, 

 վերհանել ուսանողների միջև շփումների մակարդակը, 

 հավաքագրել ուսումնական հաստատության ներքին միջավայրի բարելավման 

վերաբերյալ ուսանողների առաջարկությունները, 

 վերոնշյալի հիման վրա բացահայտել ուսումնական հաստատության ներքին 

միջավայի բարելավման կարիքները, 

 պարզել ուսանողների քաղաքացիական անձնային զարգացմանը և կայացմանը 

նպաստող միջոցառումների հագեցվածությունը, 

 վերհանել ուսանողների անձնային զարգացմանը միտված ուսումնական 

հաստատության աջակցությունը, 

 վերհանել ուսումնական հաստատությունում ուսանողական առօրյայի 

ագեցվածությունը, 

 վերհանել ուսանողների ներգրավվածությունը արտադասյա միջոցառումներին, 

 հավաքագրել ուսանողական առօրյան հագեցնելու վերաբերյալ ուսանողների 

առաջարկությունները, 

 վերոնշյալի հիման վրա բացահայտել ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների 

բարելավման կարիքները: 

Հարցաթերթի կառուցվածքը 

Հարցաթերթ 4-ը բաղկացած է 5 բաժնից: 

Հարցաթերթի 1-ին բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին գնահատել 

ուսանողների համար դրական միջավայրի ապահովումը քոլեջում: 

Հարցաթերթի 2-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին ներկայացնել 

քոլեջի ներքին միջավայրի բարելավման առաջարկություններ:  

Հարցաթերթի 3-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին ուսանողական 

առօրյայի կազմակերպումը քոլեջում:  
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Հարցաթերթի 4-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին ներկայացնել 

ուսանողական առօրյայի կազմակերպման բարելավման առաջարկություններ:  

Հարցաթերթի 5-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին լրացնել 

տեղեկատվություն՝ վիճակագրական վերլուծության համար: 

Հարցման արդյունքների վերլուծության միջոցով հնարավոր կլինի պարզել 

ուսանողական առօրյայի հագեցվածությունը և հաղորդակցման մշակույթի որակը 

պայմանավորող գործոնները, ուսանողների անձնային զարգացման կարիքները և 

պատվերները: 

Հարցման հաճախականությունը 

Հարցումը կարող է իրականացվել տարին մեկ անգամ, ինչպես նաև ուսումնական 

հաստատության հայեցողությամբ սահմանված այլ հաճախականությամբ՝ համաձայն 

ուսումնական հաստատության զարգացման ռազմավարությանը և որակի ապահովման 

քաղաքականությանը: 

 

……..………………… ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴՐԱԿԱՆ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԱՌՕՐՅԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ՝  

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

Հարգելի՛ ուսանող, առաջարկում ենք գնահատել ընդհանուր մթնոլորտը և 

ուսանողական առօրյայի կազմակերպման որակը քոլեջում՝ դրանք բարելավելու 

նպատակով: 

Ուշադիր կարդացե՛ք հարցերը և պատասխանե՛ք դրանց անկեղծորեն, բաց մի՛ թողեք 

ոչ մի հարց: Հարցումն անանուն է, և Ձեր պատասխանները ներկայացվելու են ամփոփ։ 

Սիրով խնդրում ենք հարցաթերթը լրացնելիս՝ ոչ մեկի հետ չքննարկել Ձեր կարծիքը: 

Սա կարևոր է, քանի որ մեզ հետաքրքիր է յուրաքանչյուրի անձնական տեսակետը: 

Դուք գնահատում եք  ……………..…….  ժամանակահատվածը: 

Շնորհակալությո՛ւն՝ հարցմանը մասնակցելու և Ձեր ներդրումն ունենալու համար: 

 

1.Գնահատե՛ք ուսանողների համար դրական միջավայրի 

ապահովումը քոլեջում:  

Համաձա՞յն եք հետևյալ դատողությունների հետ։ 

այո 

ավելի 

շատ 

այո, 

քան ոչ 

ավելի 

շատ ոչ, 

քան 

այո 

ոչ 

Քոլեջի ներքին կարգապահական պահանջները 

համարում եք հիմնավոր և արդարացի: (Նշում արե՛ք, 

եթե տեղյակ եք:)  

    

Հակիրճ ներկայացրե՛ք, երբ և ինչպես եք ծանոթացել քոլեջի ներքին կարգապահական 

պահանջներին, նաև ինչ պահանջներ են ներկայացվում ուսանողներին և խրախուսանքի 
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և տույժի ինչ միջոցներ կարող են կիրառվել: (Գրառում արե՛ք, եթե նախորդ հարցին 

պատասխանել եք «Այո» կամ «Ավելի շատ այո, քան ոչ», կամ «Ավելի շատ ոչ, քան այո»:) 

 

Քոլեջի ուսանողների միջև հաղորդացման կուլտուրայի 

մակարդակը համարում եք ընդունելի: 
    

Ուսանողների և դասախոսների միջև հաղորդացման 

կուլտուրայի մակարդակը համարում եք ընդունելի:  
    

Հակիրճ նկարագրե՛ք, թե ուսանողների, դասախոսների, քոլեջի այլ աշխատակիցների 

հետ առաջացած կոնֆլիկտների հարցով քոլեջի որ աշխատակցին/ների կարող եք դիմել: 

(Գրառում արե՛ք, եթե տեղյակ եք:) 

 

Հակիրճ նկարագրե՛ք, ինչպիսի արդյունք են ունեցել միջանձնային կոնֆլիկտների 

դեպքում ուսանողների կողմից դրանց մասին բարձրաձայնելը. համարում եք արդյոք 

այդ արդյունքները գոհացնող: (Գրառում արե՛ք, եթե տեղյակ եք»:) 

 

Քոլեջում գտել եք նոր ընկերներ: *     

Սերտորեն շփվում եք համակուրսեցիների հետ:      

Ակտիվորեն շփվում եք այլ կուրսերի ուսանողների հետ:     

Քոլեջ հաճախելը հաճելի է: Առավոտյան գնում եք քոլեջ՝ 

դրական և հետաքրքիր իրադարձությունների 

ակնկալիքով: 

    

 

2. Առաջարկե՛ք, ինչ փոփոխություններ են անհրաժեշտ քոլեջում, որ ուսանողներն իրենց 

զգան ավելի ազատ, ապահով, հարգված: (Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 

 

 

3. Գնահատե՛ք ուսանողական առօրյայի 

կազմակերպումը քոլեջում:  

Համաձա՞յն եք հետևյալ դատողությունների հետ։ 

այո 

ավելի 

շատ 

այո, 

քան ոչ 

ավելի 

շատ ոչ, 

քան 

այո 

ոչ 

Արտադասյա միջոցառումների (այն է՝ ցերեկույթներ, 

մրցույթներ, փառատոններ, բանավեճ-քննարկումներ, 

արշավներ, էքսկուրսիաներ, այցեր թանգարաններ, 

թատրոններ, կամավորական աշխատանք և այլն) 

քանակը բավարար է: (Նշում արե՛ք, եթե մասնակցել եք 

արտադասյա միջոցառումների:) 
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Արտադասյա միջոցառումները հետաքրքիր են: (Նշում 

արե՛ք, եթե նախորդ հարցին պատասխանել եք «Այո»  

կամ «Ավելի շատ այո, քան ոչ», կամ «Ավելի շատ ոչ, քան 

այո»:)  

    

Ուսանողների շրջանում հանցավորության և 

բացասական երևույթների (այն է՝ ծխել, ալկոհոլիզմ, 

թմրամոլություն, ծայրահեղականություն, 

անհանդուրժողականություն և այլն) կանխարգելմանն 

ուղղված միջոցառումները քոլեջում բավարար են: 

    

Ուսանողների ստեղծագործական կարողությունների և 

մտավոր ներուժի զարգացմանը միտված 

միջոցառումները քոլեջում բավարար են: 

    

Ուսանողների հասարակական ակտիվության և 

քաղաքացիական դիրքորոշման (այն է՝ 

հայրենասիրություն, կամավորություն, գթասրտություն և 

այլն) ձևավորմանն ուղղված միջոցառումները քոլեջում 

բավարար են: 

    

Քոլեջի դահլիճը հարմարավետ է՝ մասսայական 

միջոցառումների անցկացման համար: (Նշում արե՛ք, 

եթե դահլիճ առկա է:) 

    

Քոլեջի դահլիճը հասանելի է (տրամադրվում է) 

ուսանողներին՝ իրենց նախաձեռնած միջոցառումների 

կազմակերպման համար: (Նշում արե՛ք, եթե տեղյակ եք և 

պատասխանել եք նախորդ հարցին:) 

    

Գոհ եք քոլեջում գործող սպորտային թիմերի, 

խմբակների, ակումբների և/կամ ստուդիաների կողմից 

կազմակերպվող միջոցառումների քանակից: (Նշում 

արե՛ք, եթե տեղյակ եք:) 

    

Քքլեջում գործող սպորտային թիմերի, խմբակների, 

ակումբների և/կամ ստուդիաների կողմից 

կազմակերպվող միջոցառումները հետաքրքիր են 

քանակից: (Գրառում արե՛ք, եթե նախորդ հարցին 

պատասխանել եք «Այո» կամ «Ավելի շատ այո, քան ոչ», 

կամ «Ավելի շատ ոչ, քան այո»:) 

    

Հակիրճ ներկայացրե՛ք, քոլեջում գործող որ սպորտային թիմերի, խմբակների, 

ակումբների, ստուդիաների անդամ եք: (Գրառում արե՛ք, եթե անդամակցում եք:) 

 

Հակիրճ ներկայացրե՛ք քոլեջի՝ Ձեզ հայտնի ավանդույթները: (Գրառում արե՛ք, եթե 

տեղյակ եք:) 
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4. Առաջարկե՛ք, արտադասյա ինչ միջոցառումներ եք ցանկանում, որ կազմակերպվեն 

քոլեջում: (Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:)  

 

 

5. Նշե՛ք տեղեկատվություն՝ վիճակագրական վերլուծության համար: 

Նշե՛ք Ձեր սեռը: 

իգական  

արական  

Նշե՛ք Ձեր ուսման հիմունքները:  

անվճար  

վճարովի  

Նշե՛ք Ձեր առաջադիմությունը: 

Ձեր գնահատականների 50 %-ից ավելը «7», «8», «9» կամ «10» է:  

Ձեր գնահատականների 50 %-ից ավելը «5» կամ «6» է:  

Նախորդ կիսամյակում ունեցել եք ակադեմիական պարտքեր:  

 Նշե՛ք Ձեր մասնագիտությունը: ** 

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ  

Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա  

Նշե՛ք Ձեր կուրսը:  

1-ին  

2-րդ  

3-րդ  

Նշե՛ք  Ձեր հաճախելիությունը դասերին: 

0-ից մինչև 50 %  

50-80 %  

80 % և ավելի  

Շնորհակալություն՝ հարցմանը մասնակցելու համար: 

 

* Հարցն առաջին կուրսի ուսանողների համար է: 

** Մասնագիտությունները նշվել են՝ որպես օրինակ: 
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ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՆ 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ` ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ  

Հարցման նպատակը 

Վերհանել ուսանողների կարծիքն ուսումնական հաստատության կառավարմանն 

ուսանողների մասնակցության որակի վերաբերյալ: 

Հարցման խնդիրները 

 պարզել ուսանողների մասնակցությունն ուսանողական խորհրդի կազմակերպած 

միջոցառումներին, 

 վերհանել ուսանողական խորհրդի կողմից ուսանողների ժամանցի 

կազմակերպման որակը, 

 պարզել ուսանողական խորհդի ձևավորման կարգը, 

 պարզել ուսանողների իրազեկվածությունն ուսանողական խորհրդի 

գործունեության վերաբերյալ, 

 վերհանել ուսանողական խորհրդի լեգիտիմությունը և գործունեության 

համապատասխանությունը սահմանված առաքելությանը: 

 հավաքագրել ուսանողական խորհրդի գործունեության բարելավման վերաբերյալ 

ուսանողների առաջարկությունները, 

 պարզել կառավարման խորհդի ձևավորման կարգը, 

 պարզել ուսանողների իրազեկվածությունն կառավարման խորհրդի 

գործունեության վերաբերյալ, 

 վերհանել կառավարման խորհրդի լեգիտիմությունը և գործունեության 

հրապարակայնության ու թափանցիկության աստիճանը: 

 վերհանել ուսումնական հաստատությունում ուսումնակազմակերպական և 

ուսումնամեթոդական գործընթացներում ուսանողների ներգրավվածության 

աստիճանը, 

 հավաքագրել ուսումնական հաստատության ուսումնական գործանթացի 

կազմակերպմանը և մշտադիտարկմանը ուսանողների ներգրավվածության 

վերաբերյալ ուսանողների առաջարկությունները,  

 վերոնշյալի հիման վրա բացահայտել ուսումնական հաստատության 

կառավարմանն ուսանողների մասնակցության մեխանիզմների բարելավման 

կարիքները: 

Հարցաթերթի կառուցվածքը 

Հարցաթերթ 7-ը բաղկացած է 7 բաժնից:  

Հարցաթերթի 1-ին բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին գնահատել 

ուսանողական խորհրդի գործունեությունը և ներկայացնել բարելավման 

առաջարկություններ: 
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Հարցաթերթի 2-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին ներկայացնել 

քոլեջի կողմից ուսանողական խորհրդի գործունեության աջակցության 

առաջարկություններ: 

Հարցաթերթի 3-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին գնատահել 

կառավարման խորհրդում ուսանող-անդամների գործունեությունը: 

Հարցաթերթի 4-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին գնահատել 

ուսանողների ներգրավվածությունն ուսումնական հաստատության ուսումնական 

գործանթացի կազմակերպմանը և մշտադիտարկմանը: 

Հարցաթերթի 5-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին ներկայացնել 

ուսումնական հաստատության կառավարմանն ուսանողների ներգրավման կամ դրա 

աստիճանի ավելացման առաջարկություններ:  

Հարցաթերթի  6 7-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին լրացնել 

տեղեկատվություն՝ վիճակագրական վերլուծության համար: 

Հարցման արդյունքների վերլուծության միջոցով հնարավոր կլինի պարզել 

ուսումնական հաստատության կառավարմանն ուսանողների մասնակցության որակը 

պայմանավորող գործոնները, ուսանողական ինքնավարության կարիքները և 

պատվերները: 

Հարցման հաճախականությունը 

Հարցումը կարող է իրականացվել տարին մեկ անգամ, ինչպես նաև ուսումնական 

հաստատության հայեցողությամբ սահմանված այլ հաճախականությամբ՝ համաձայն 

ուսումնական հաստատության զարգացման ռազմավարությանը և որակի ապահովման 

քաղաքականությանը: 

 

…..………………… ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՆ  

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

Հարգելի՛ ուսանող, առաջարկում ենք գնահատել ուսանողների մասնակցությունը  

քոլեջի կառավարմանը՝ այն բարելավելու նպատակով: 

Ուշադիր կարդացե՛ք հարցերը և պատասխանե՛ք դրանց անկեղծորեն, բաց մի՛ թողեք 

ոչ մի հարց: Հարցումն անանուն է, և Ձեր պատասխանները ներկայացվելու են ամփոփ։ 

Սիրով խնդրում ենք հարցաթերթը լրացնելիս՝ ոչ մեկի հետ չքննարկել Ձեր կարծիքը: 

Սա կարևոր է, քանի որ մեզ հետաքրքիր է յուրաքանչյուրի անձնական տեսակետը: 

Դուք գնահատում եք  ……………..…….  ժամանակահատվածը: 

Շնորհակալությո՛ւն՝ հարցմանը մասնակցելու և Ձեր ներդրումն ունենալու համար: 

 

1. Գնահատե՛ք ուսանողական խորհրդի 

գործունեությունը:  

Համաձա՞յն եք հետևյալ դատողությունների հետ։    

այո 
ավելի 

շատ 

ավելի 

շատ ոչ, 
ոչ 
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այո, 

քան ոչ 

քան 

այո 

Ուսանողական խորհուրդը ձևավորվել է 

ընտրությունների ընթացակարգով: (Նշումն արե՛ք, եթե 

մասնակցել եք ուսխորհրդի անդամների ընտրությանը:) 

    

Մասնակցում եք ուսանողական խորհրդի 

կազմակերպած միջոցառումներին (կամավորական, 

հասարակական, ինտելեկտուալ, ստեղծագործական, 

մշակութային, սպորտային, ռազմահայրենասիրական, 

զվարճանքի բնույթի միջոցառումներ): (Նշումն արե՛ք, 

եթե տեղյակ եք և մասնակցել եք:) 

    

Գոհ եք ուսանողական խորհրդի կազմակերպած 

միջոցառումներից: (Նշումն արե՛ք, եթե նախորդ հարցին 

պատասխանել եք «Այո» կամ «Ավելի շատ այո, քան ոչ», 

կամ «Ավելի շատ ոչ, քան այո»:) 

    

Ուսանողական խորհուրդն իր գործունեության մեջ  

անկախ է (անկաշկանդ է գործում) դասախոսներից, 

կուրսղեկներից,  քոլեջի ղեկավարությունից: (Նշումն 

արե՛ք, եթե տեղյակ եք:) 

    

Ուսանողական խորհուրդը պաշտպանում է 

ուսանողների իրավունքները: (Նշումն արե՛ք, եթե 

տեղյակ եք:) 

    

Ուսանողական խորհուրդն արտահայտում է 

ուսանողների մեծամասնության կարծիքը: (Նշումն 

արե՛ք, եթե տեղյակ եք:) 

    

Ուսանողները տեղյակ են ուսանողական խորհրդի 

կայացրած որոշումների մասին: 
    

Հակիրճ նկարագրե՛ք, ինչպես են ուսանողները տեղեկանում ուսանողական խորհրդի 

կայացրած որոշումների մասին: (Գրառում արե՛ք, եթե նախորդ հարցին պատասխանել 

եք «Այո» կամ «Ավելի շատ այո, քան ոչ», կամ «Ավելի շատ ոչ, քան այո»:)  

 

 

2. Առաջարկե՛ք, թե ինչ աջակցություն եք ցանկանում, որ քոլեջը ցուցաբերի 

ուսանողական խորհրդի գործունեությանն: (Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 

 

 

3. Գնահատե՛ք կառավարման խորհրդում ուսանող-

անդամների գործունեությունը: 
այո 

ավելի 

շատ 

ավելի 

շատ ոչ, 
ոչ 
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Համաձա՞յն եք հետևյալ դատողությունների հետ։ 
այո, 

քան ոչ 

քան 

այո 

Քոլեջի կառավարման խորհրդի ուսանող-անդամներն 

ընտրված են ուսանողության կողմից (մասնավորապես՝ 

ուսանողների ընդհանուր ժողովում առաջադրված 

թեկնածուներից ուսանողական խորհրուրդն ընտրել է 

կառավարման խորհրդի ուսանող-անդամների): (Նշումն 

արե՛ք, եթե մասնակցել եք կառավարման խորհրդի 

ուսանող-անդամների թեկնածուների առաջադրմանը:) 

    

Նշե՛ք, թե ովքեր են քոլեջի կառավարման խորհրդում ուսանողության 

ներկայացուցիչները: (Գրառում արե՛ք, եթե տեղյակ եք:) 

 

Քոլեջի ուսանողները տեղյակ են կառավարման խորհրդի 

կայացրած որոշումների մասին: 
    

Հակիրճ նկարագրե՛ք, ինչպես են ուսանողները տեղեկանում կառավարման խորհրդի 

կայացրած որոշումների մասին: (Գրառում արե՛ք, եթե նախորդ հարցին պատասխանել 

եք «Այո» կամ «Ավելի շատ այո, քան ոչ», կամ «Ավելի շատ ոչ, քան այո»:)  

 

Կառավարման խորհրդում ուսանողության 

ներկայացուցիչների գործունեությունը բավարար է: 

(Նշումն արե՛ք, եթե տեղյակ եք): 

    

Հակիրճ նկարագրե՛ք, վերջին մեկ տարում ինչ որոշումներ են ընդունվել կառավարման 

խորհրդում և ինչ առաջարկություններով են հանդես եկել խորհրդի ուսանող-

անդամները: (Գրառում արե՛ք, եթե նախորդ հարցին պատասխանել եք «Այո» կամ «Ավելի 

շատ այո, քան ոչ», կամ «Ավելի շատ ոչ, քան այո»:)  

 

 

4. Առաջարկե՛ք, ինչպես կարելի է կառավարման խորհրդի գործունեությունը դարձնել 

ավելի հասանելի ուսանողությանը: (Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 

 

 

5. Գնահատե՛ք ուսանողների ներգրավվածությունն 

ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը և 

բարելավմանը:  

Համաձա՞յն եք հետևյալ դատողությունների հետ։   

այո 

ավելի 

շատ 

այո, 

քան ոչ 

ավելի 

շատ ոչ, 

քան 

այո 

ոչ 

Ուսանողների հետ քննարկվում է դասաժամերի օրական 

ծանրաբեռնվածության մասին: 
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Ուսանողների հետ քննարկվում են դասերի և 

դասամիջոցների տևողության մասին:  
    

Ուսանողների հետ քննարկվում են առարկաներն 

ուսումնառելու նախընտրելի ձևերը (այն է՝ 

դասախոսություն, լաբորատոր-գործնական, սեմինար, 

պարապմունք, նախագծային աշխատանք, տնային 

աշխատանք, աշխատանք արհեստանոցներում և/կամ 

արվեստանոցներում, պրակտիկա, էքսկուրսիա և այլն): 

    

Ուսանողների հետ քննարկվում են ուսումնական 

առարկաների/մոդուլների բովանդակությունը: 
    

Ուսանողների հետ քննարկվում են 

առարկաներ/մոդուլներ ավելացնելու կամ հեռացնելու 

մասին: 

    

Ուսանողների հետ քննարկվում են դասավանդման 

մեթոդների մասին: 
    

Ուսանողների հետ քննարկվում են գիտելիքների և 

կարողությունների ստուգման մեթոդները: 
    

Կազմակերպվում են բաց հանդիպումներ քոլեջի 

ղեկավարության հետ, որտեղ ուսանողներին 

տեղեկացնում են ուսումնական հաստատության 

զարգացման և կարևոր այլ հարցերի մասին,  լսում են 

ուսանողների բողոքները և առաջարկությունները: 

    

Ուսանողներին հարցնում են, թե ընտրովի ինչ 

առարկաներ կարող են ուսումնասիրել:  
    

Ուսանողներին հարցնում են, թե որ օտար լեզուներն են 

նրանք ցանկանում ուսումնասիրել: 
    

Ուսանողները գնահատում են քոլեջի տրամադրված 

կրթական ծառայությունների որակը՝ հարցաթերթիկներ 

լրացնելու կամ այլ եղանակով: 

    

Ուսանողները գնահատում են քոլեջում դասավանդվող 

դասախոսների աշխատանքը՝ հարցաթերթիկներ 

լրացնելու կամ այլ եղանակով: 

    

Ուսանողության ներկայացուցիչները մասնակցում են 

ուսանողների շրջանում անցկացվող հարցումների 

կազմակերպմանը և/կամ անցկացմանը: (Գրառում 

արե՛ք, եթե նախորդ երկու հարցերից գոնե մեկին 

պատասխանել եք «Այո» կամ «Ավելի շատ այո, քան ոչ», 

կամ «Ավելի շատ ոչ, քան այո»:) 
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Ուսանողները տեղյակ են իրենց հետաքրքրող 

խնդիրների վերաբերյալ առաջարկությունների, 

դժգոհությունների և բողոքների ներկայացման 

ընթացակարգերին: 

    

Հակիրճ նկարագրե՛ք, թե ում և ինչպես են ուսանողները ներկայացնում իրենց 

հետաքրքրող խնդիրների վերաբերյալ առաջարկությունները, դժգոհությունները և 

բողոքները: (Գրառում արե՛ք, եթե նախորդ հարցին պատասխանել եք «Այո» կամ «Ավելի 

շատ այո, քան ոչ», կամ «Ավելի շատ ոչ, քան այո»:)  

 

Հակիրճ նկարագրե՛ք, ինչպիսի արձագանք են ստացել ուսանողների դիտարկումները, 

առաջարկությունները, դժգոհությունները: (Գրառում արե՛ք, եթե տեղյակ եք»:) 

 

 

6. Առաջարկե՛ք, թե ինչպես կարող են ուսանողները մասնակցել ուսումնական 

գործընթացի բարելավմանը և ինչ պետք է անի դրա համար քոլեջը: (Գրառում արե՛ք, եթե 

ցանկանում եք:) 

 

 

7. Նշե՛ք տեղեկատվություն՝ վիճակագրական վերլուծության համար: 

Նշե՛ք Ձեր սեռը: 

իգական  

արական  

Նշե՛ք Ձեր ուսման հիմունքները:  

անվճար  

վճարովի  

Նշե՛ք Ձեր առաջադիմությունը: 

Ձեր գնահատականների 50 %-ից ավելը «7», «8», «9» կամ «10» է:  

Ձեր գնահատականների 50 %-ից ավելը «5» կամ «6» է:  

Նախորդ կիսամյակում ունեցել եք ակադեմիական պարտքեր:  

 Նշե՛ք Ձեր մասնագիտությունը: * 

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ  

Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա  

Նշե՛ք Ձեր կուրսը:  

1-ին  
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2-րդ  

3-րդ  

Նշե՛ք  Ձեր հաճախելիությունը դասերին: 

0-ից մինչև 50 %  

50-80 %  

80 % և ավելի  

Շնորհակալություն՝ հարցմանը մասնակցելու համար: 

 

* Մասնագիտությունները նշվել են՝ որպես օրինակ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ 

ԱԴԱՊՏԱՑՄԱՆ  ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

Հարցման նպատակը 

Վերհանել ուսումնական հաստատությունում ուսանողների սովորելու սպասումները 

և ադապտացման վախերը:  

Հարցման խնդիրները 

 պարզել սույն ուսումնական հաստատությունում սովորելու ուսանողների որոշման 

պատճառները և նպատակները, 

 վերոնշյալի հիման վրա բարելավել դիմորդների հավաքագրման 

քաղաքականությունը,  

 պարզել ուսումնական հաստատությունում սովորելու հետ կապված ուսանողների 

սպասումները, վախերը, անհանգստությունները, 

 վերհանել ուսումնական հաստատությունում ուսանողների ադապտացման 

կարիքները, 

 վերոնշյալը հաշվի առնելով՝ ներառել ուսանողների կարիքները կրթական 

ծառայությունները բարելավման գործընթացներում: 

Հարցաթերթի կառուցվածքը 

Հարցաթերթ 5-ը բաղկացած է 3 բաժնից: 

Հարցաթերթի 1-ին բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին գնահատել 

ուսանողների համար դրական միջավայրի ապահովումը և ուսանողական առօրյայի 

կազմակերպումը քոլեջում: 

Հարցաթերթի 2-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին ներկայացնել 

ուսանողական առօրյայի հագեցման, քոլեջում հաղորդակցման մշակույթի բարելավման 

առաջարկություններ:  

Հարցաթերթի 3-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին լրացնել 

տեղեկատվություն՝ վիճակագրական վերլուծության համար: 

Հարցման արդյունքների վերլուծության միջոցով հնարավոր կլինի պարզել 

ուսումնական հաստատության տրամադրած կրթական ծառայությունների որակը 

պայմանավորող գործոնները, ուսանողների կրթական կարիքները և պատվերները: 

Հարցման հաճախականությունը 

Հարցումն իրականացվում է նոր ընդունված կուրսի ուսանողների շրջանում՝ 

հրամանագրվելուց հետո ուսումնառության առաջին շաբաթվա ընթացքում: 

 

……..………………… ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋՈՒՄ  

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱԴԱՊՏԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 
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Հարգելի՛ ուսանող, շնորհավորում ենք Ձեզ  ……………………. պետական քոլեջի 

համերաշխ ընտանիքին միանալու կապակցությամբ և առաջարկում ենք ներկայացնել 

ուսումնական հաստատությունում սովորելու Ձեր սպասումները՝ դրանց իրականացումը 

հնարավորին դարձնելու նպատակով: 

Ուշադիր կարդացե՛ք հարցերը և պատասխանե՛ք դրանց անկեղծորեն, բաց մի՛ թողեք 

ոչ մի հարց: Հարցումն անանուն է, և Ձեր պատասխանները ներկայացվելու են ամփոփ։ 

Սիրով խնդրում ենք հարցաթերթը լրացնելիս՝ ոչ մեկի հետ չքննարկել Ձեր կարծիքը: 

Սա կարևոր է, քանի որ մեզ հետաքրքիր է յուրաքանչյուրի անձնական տեսակետը: 

Շնորհակալությո՛ւն՝ հարցմանը մասնակցելու և Ձեր ներդրումն ունենալու համար: 

 

1. Ներկայացրե՛ք քոլեջում սովորելու Ձեր որոշման պատճառները և նպատակները: 

Նշե՛ք քոլեջ ընդունվելու Ձեր պատճառները: (Ընդգծե՛ք նախընտրելի տարբերակնեը 

և/կամ ավելացրե՛ք այլ տարբերակներ: Կարող եք ընտրել կամ ավելացնել մեկից ավելի 

տարբերակներ:) 

«ծնողների, ծանոթների խորհրդով», «քոլեջում էին սովորում Ձեր ընկերները կամ որոշել 

էին սովորել», «քոլեջը մոտ է Ձեր բնակության վայրին», «քոլեջի դիպլոմը հեղինակավոր 

է», «լսել եք այստեղ կազմակերպվող հետաքրքիր ուսանողական առօրյայի մասին», «լսել 

եք աշխատանքի տեղավորվման հարցում քոլեջի աջակցության մասին», «չեք ցանկացել 

հաճախել ավագ դպրոց», ……………………………………………………………….…..…. : 

Նշե՛ք քոլեջ ընդունվելու Ձեր նպատակների մասին: (Ընդգծե՛ք նախընտրելի 

տարբերակնեը և/կամ ավելացրե՛ք այլ տարբերակներ: Կարող եք ընտրել կամ ավելացնել 

մեկից ավելի տարբերակներ:) 

«ուսանողական կյանքով ապրելու, Ձեզ հասուն մարդ զգալու համար», «ավարտելուց 

հետո բարձրագույն ուսումնական հաստատության միանգամից երկրորդ կուրս 

ընդունվելու հնարավորության համար», «մասնագիտություն ստանալու և աշխատանք 

ձեռք բերելու համար», ……………………………………..……………………………………  : 

Նշե՛ք, ինչ գործոններ են ազդել քոլեջ եք ընդունվելու Ձեր որոշման վրա: (Ընդգծե՛ք 

նախընտրելի տարբերակները և/կամ ավելացրե՛ք այլ տարբերակներ: Կարող եք ընտրել 

կամ ավելացնել մեկից ավելի տարբերակներ:) 

«Ձեր դպրոց այցերլած քոլեջի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումը», «քոլեջի մասին 

գովազդային հայտարարությունները հեռուստատեսությամբ», «քոլեջի մասին 

գովազդային հայտարարությունները համացանցով», «չեք մասնակցել Ձեր դպրոցում 

քոլեջի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը», «տեղյակ չեք հեռուստատեսային 

հայտարարությունների մասին», «տեղյակ չեք համացանցային հայտարարությունների 

մասին», ..............……………………………………………………………………………..….. : 

Նշե՛ք, երբ եք կայացրել քոլեջ ընդունվելու վերաբերյալ Ձեր վերջնական որոշումը:  

(Ընդգծե՛ք նախընտրելի տարբերակների տակ և/կամ ավելացրե՛ք այլ տարբերակներ: 

Կարող եք ընտրել կամ ավելացնել մեկից ավելի տարբերակներ:) 
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«դպրոցում սովորելու տարիներին», «դպրոցն ավարտելու նախաշեմին», «դպրոցն 

ավարտելուց հետո՝ ամռան ընթացքում», «գործերը քոլեջ ներկայացնելուն նախորդող 

օրերին», …………………………………………………………………………..…………. : 

Նշե՛ք, ինչ գործոններ են ազդել Ձեր ներկայիս մասնագիտությունը ընտրելու հարցում: 

(Ընդգծե՛ք նախընտրելի տարբերակները և/կամ ավելացրե՛ք այլ տարբերակներ: Կարող 

եք ընտրել կամ ավելացնել մեկից ավելի տարբերակներ:) 

«ծնողների խորհուրդ», «ընկերների խորհուրդ», «ընդունելության ժամանակ ավելի քիչ 

մրցակցությունը», «մասնագիտությունը վաղուց հետաքրքել է», «մասնագիտությունը 

հեղինակավոր է», «բարձր վարձատրվող մասնագիտություն է», 

………………………………………………………………..……………………….. : 

Գնահատե՛ք դպրոցում ստացած Ձեր գիտելիքները: (Ընդգծե՛ք նախընտրելի 

տարբերակը:) 

«գերազանց»,  «լավ»,  «բավարար»,  «թույլ»,  «վատ» 

 

2. Ներկայացրե՛ք քոլեջում սովորելու Ձեր սպասումները: 

Հակիրճ նկարագր՛եք, թե ինչ եք ակնկալում քոլեջում ուսումնասիրություններից: 

 

Հակիրճ նկարագր՛եք, թե քոլեջում սովորելու ընթացքում ինչ նվաճումներ, առաջընթաց 

եք ակնկալում ունենալ, ինչ հատկանիշներ, կարողություններ ձեռք բերել: (Գրառում 

արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 

 

Հակիրճ նկարագր՛եք, թե քոլեջում սովորելու հետ կապված ինչ հարցերի վերաբերյալ 

ունեք վախեր կամ անհանգստություն: (Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 

 

Հակիրճ նկարագրե՛ք, թե ինչպես կարող է քոլեջը լուծել Ձեր վախերը և 

անհանգստությունները: (Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 

 

 

3. Նշե՛ք տեղեկատվություն՝ վիճակագրական վերլուծության համար: 

Նշե՛ք Ձեր սեռը: 

իգական  

արական  

Նշե՛ք Ձեր ուսման հիմունքները:  

անվճար  

վճարովի  

Նշե՛ք Ձեր առաջադիմությունը: 
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Ձեր գնահատականների 50 %-ից ավելը «7», «8», «9» կամ «10» է:  

Ձեր գնահատականների 50 %-ից ավելը «5» կամ «6» է:  

Նախորդ կիսամյակում ունեցել եք ակադեմիական պարտքեր:  

 Նշե՛ք Ձեր մասնագիտությունը: ***  

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ  

Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա  

Նշե՛ք Ձեր կուրսը:  

1-ին  

2-րդ  

3-րդ  

Նշե՛ք  Ձեր հաճախելիությունը դասերին: 

0-ից մինչև 50 %  

50-80 %  

80 % և ավելի  

Շնորհակալություն՝ հարցմանը մասնակցելու համար: 

 

* Մասնագիտությունները նշվել են՝ որպես օրինակ: 
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ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ 

ԿՈՒՐՍԵՐԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԻ` ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ  

Հարցման նպատակը 

Պարզել ուսանողների գոհունակությունն ուսումնական հաստատությունում ստացած 

կրթության որակից,  վերհանել ուսանողների կարծիքն իրենց հետուսումնական 

մասնագիտական հեռանկարների վերաբերյալ:   

Հարցման խնդիրները 

 վերհանել ուսանողների՝ աշխատանք փնտրելու հմտությունները, 

 պարզել ուսանողների՝ աշխատաշուկայում մասնագիտական ինքնաիրացման 

վստահությունը, 

 պարզել ուսանողների՝ իրենց մասնագիտական կոմպետենցիաների վերաբերյալ 

վստահությունը, 

 վերհանել ուսանողների՝ ուսումը շարունակելու հակումները, 

 վերհանել աշխատաշուկայի պահանջներին կադրերի նախապատրաստման՝ 

ուսումնական հաստատությունում տարվող աշխատանքների 

արդյունավետությունը, 

 հավաքագրել աշխատաշուկայում մասնագիտական կողմնոշորման զարգացմանն 

ուղղված՝ ուսումնական հաստատության խորհրդատվական և միջնորդական 

աջակցության վերաբերյալ ուսանողների առաջարկությունները:  

 վերոնշյալի հիման վրա բացահայտել ուսումնական հաստատության՝ 

աշխատաշուկայում մասնագիտական  կողմնորոշման զարգացման 

աշխատանքների բարելավման կարիքները, 

 պարզել կրթության որակից ուսանողների գոհունակության աստիճանը, 

 հավաքագրել կրթական գործընթացի առանձին բաղադրիչների բարելավման 

վերաբերյալ ուսանողների առաջարկությունները, 

 վերոնշյալի հիման վրա բացահայտել կրթության որակի բարելավումների 

կարիքները: 

Հարցաթերթի կառուցվածքը 

Հարցաթերթ 6-ը բաղկացած է 3 բաժնից: 

Հարցաթերթի 1-ին բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին գնահատել 

կրթության որակից իրենց գոհունակության աստիճանը և ներկայացնել բարելավման 

առաջարկություններ: 

Հարցաթերթի 2-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին գնատահել 

աշխատաշուկայում մասնագիտական  կողմնորոշման իրենց պատրաստությունը և 

ներկայացնել բարելավման առաջարկություններ: 
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Հարցաթերթի 3-րդ բաժինն առաջարկում է հարցման մասնակիցներին լրացնել 

տեղեկատվություն՝ վիճակագրական վերլուծության համար: 

Հարցման արդյունքների վերլուծության միջոցով հնարավոր կլինի պարզել 

ուսանողների հետուսումնական մասնագիտական հեռանկարները պայմանավորող 

գործոնները, ուսանողների մասնագիտական և աշխատաշուկայում կողմնորոշման 

կարիքները և պատվերները:  

Հարցման հաճախականությունը 

Հարցումն իրականացվում է ավարտական կուրսի ուսանողների շրջանում՝ 

ուսումնասիրության ավարտից և ամփոփիչ ատեստավորման գնահատական ստանալուց 

հետո: 

 

……..………………… ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ  

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԿՈՒՐՍԵՐԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ՝ ՀԵՏՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

Հարգելի՛ ուսանող, առաջարկում ենք գնահատել ուսումնական հաստատությունում 

ստացած կրթության որակից Ձեր գոհունակության և աշխատաշուկայում 

մասնագիտական կողմնորոշման պատրաստության աստիճանը՝ աշխատաշուկայի 

պահանջներին միտված կրթական ծառայությունների որակը շարունակաբար բարելավելու 

նպատակով: 

Ուշադիր կարդացե՛ք հարցերը և պատասխանե՛ք դրանց անկեղծորեն, բաց մի՛ թողեք 

ոչ մի հարց: Հարցումն անանուն է, և Ձեր պատասխանները ներկայացվելու են ամփոփ։ 

Սիրով խնդրում ենք հարցաթերթը լրացնելիս՝ ոչ մեկի հետ չքննարկել Ձեր կարծիքը: 

Սա կարևոր է, քանի որ մեզ հետաքրքիր է յուրաքանչյուրի անձնական տեսակետը: 

Շնորհակալությո՛ւն՝ հարցմանը մասնակցելու և Ձեր ներդրումն ունենալու համար: 

 

1. Գնահատե՛ք կրթության որակից Ձեր գոհունակության 

աստիճանը:  

Համաձա՞յն եք հետևյալ դատողությունների հետ։   

այո 

ավելի 

շատ 

այո, 

քան ոչ 

ավելի 

շատ ոչ, 

քան 

այո 

ոչ 

Քոլեջում ձեռք բերած կրթության որակը 

համապատասխանում է Ձեր սպասումներին: 
    

Ուսման վարձը համարժեք է (բարձր չէ) կրթության 

որակին: (Նշում արե՛ք, եթե սովորել եք վճարովի 

հիմունքներով:) 

    

Քոլեջում ձեռք բերած գիտելիքները և կարողությունները 

բավարար են՝ ավարտելուց հետո միանգամից ըստ 

մասնագիտության աշխատատելու համար: 
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Գնահատե՛ք Ձեր մասնագիտական գիտելիքները և կարողությունները: (Ընդգծե՛ք 

նախընտրելի տարբերակը:) 

«գերազանց»,  «լավ»,  «բավարար»,  «թույլ»,  «վատ» 

 

2. Առաջարկե՛ք, թե ինչը կարելի է բարեփոխել՝ քոլեջում սովորելն ավելի արդյունավետ և 

հետաքրքիր դարձնելու համար: (Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 

Հակիրճ նկարագրե՛ք, ինչ գիտելիքների կամ մասնագիտական կարողությունների 

պակաս եք զգում, որոնք չեք ստացել քոլեջում: (Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 

 

Հակիրճ նկարագրե՛ք, ինչը խորհուրդ կտաք փոխել դասավանդան գործընթացում: 

(Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 

 

Հակիրճ նկարագրե՛ք, ինչը խորհուրդ կտաք փոխել ուսանողների գիտելիքների և 

կարողությունների ստուգման և գնահատման մեջ: (Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 

 

Հակիրճ նկարագրե՛ք, ինչը խորհուրդ կտաք փոխել պրակտիկաներում: (Գրառում արե՛ք, 

եթե ցանկանում եք:) 

 

Հակիրճ նկարագրե՛ք, ինչը խորհուրդ կտաք փոխել ուսանողների հետ տարվող 

աշխատանքներում: (Գրառում արե՛ք, եթե ցանկանում եք:) 

 

 

3. Գնահատե՛ք Ձեր հետուսումնական մասնագիտական 

հեռանկարները և աշխատաշուկայում մասնագիտական  

կողմնորոշման պատրաստությունը:  

Համաձա՞յն եք հետևյալ դատողությունների հետ։   

այո 

ավելի 

շատ 

այո, 

քան ոչ 

ավելի 

շատ ոչ, 

քան 

այո 

ոչ 

Նշե՛ք մի քանի կազմակերպություն, որտեղ ավարտելուց հետո հավանական եք 

համարում աշխատելը՝ ըստ մասնագիտության: (Եթե չունեք պատասխան, ապա անցե՛ք 

հաջորդ հարցին:) 

  

Նշե՛ք, թե որոնք են պատճառները, որ ավարտելուց հետո հավանական չեք համարում 

աշխատելը՝ ըստ մասնագիտության: 

 

Նշե՛ք կազմակերպությունների անվանումները, որտեղ անցել եք պրակտիկա և որտեղից 

ստացել եք աշխատանքի առաջարկ: (Գրառում արե՛ք, եթե նման առաջարկներ ստացել 

եք:)  
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Հակիրճ նկարագրե՛ք, ինչպես եք նախատեսում աշխատանք փնտրել: 

 

Գիտեք, ինչպես գրել «cv» և որակավորումների 

ամփոփագիրը: 
    

Գիտեք, ինչպես գտնել տեղեկատվություն Ձեզ 

հետաքրքրող թափուր աշխատատեղերի մասին: 
    

Գիտեք, ինչպես նախապատրաստվել աշխատանքային 

հարցազրույցի, ինչպես ներկայանալ գործատուներին: 
    

Քոլեջն աջացում է ավարտական կուրսի ուսանողներին՝ 

աշխատանք փնտրելու և աշխատանքի տեղավորման 

հարցերում:   

    

Քոլեջը կազմակերպել է գործատուների և ուսանողների 

միջնորդական միջոցառումներ (օրինակ՝ աշխատանքի 

տոնավաճառներ, կարիերայի օրեր, գործատուների 

կողմից շնորհանդեսների, վարպետաց դասեիր և 

սեմինարների անցկացում և այլն): 

    

Ավարտելուց հետո կմասնակցեք քոլեջում 

կազմակերպվող որակավորման բարձրացման 

կարճաժամկետ դասընթացներին: 

    

Ձեր մասնագիտությունը պահանջված է 

աշխատաշուկայում: 
    

Կարծում եք, որ ճիշտ (Ձեզ հարմար) մասնագիտություն 

եք ընտրել: 
    

Գիտեք, ինչպես գտնել տեղեկատվություն ուսման 

ֆինանսավորման վերաբերյալ (օրինակ՝ ուսանողական 

վարկեր, դրամաշնորհներ): 

    

Տեղյակ եք, թե որ բուհերի հետ քոլեջն ունի կրթության 

շարունակման պայմանագիր: 
    

Տեղյակ եք, երբ և ում պետք է դիմեք՝ բուհում ուսումը 

շարունակելու համար:  
    

Տեղյակ եք,որ քոլեջը հրապարակել է  բուհերում 

կրթությունը շարունակելու համար հատկացված տեղերի 

թիվը` ըստ մասնագիտությունների և առարկայական 

տարբերությունների: 

    

Նշե՛ք, ինչ եք ծրագրել անել քոլեջն ավարտելուց հետո: (Ընդգծե՛ք նախընտրելի 

տարբերակները և/կամ ավելացրե՛ք այլ տարբերակներ: Կարող եք ընտրել կամ ավելացնել 

մեկից ավելի տարբերակներ:) 
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«աշխատել՝ ըստ մասնագիտության», «աշխատել՝ այլ  մասնագիտությամբ», «շարունակել 

ուսումը բուհում՝ նույն մասնագիտությամբ», «շարունակել ուսումը բուհում՝ այլ 

մասնագիտությամբ», «սովորել բուհում և աշխատել՝ ըստ մասնագիտության», «սովորել 

բուհում և աշխատել այլ մասնագիտությամբ»,   …..……………………………… :  

 

4. Առաջարկե՛ք, թե աշխատաշուկայում մասնագիտական  կողմնորոշման 

պատրաստության, գործատուների և ուսանողների միջև միջնորդության ինչ 

միջոցառումներ եք ցանկանում, որ կազմակերպվեն քոլեջում: (Գրառում արե՛ք, եթե 

ցանկանում եք:) 

 

 

5. Նշե՛ք տեղեկատվություն՝ վիճակագրական վերլուծության համար: 

Նշե՛ք Ձեր սեռը: 

իգական  

արական  

Նշե՛ք Ձեր ուսման հիմունքները:  

անվճար  

վճարովի  

Նշե՛ք Ձեր առաջադիմությունը: 

Ձեր գնահատականների 50 %-ից ավելը «7», «8», «9» կամ «10» է:  

Ձեր գնահատականների 50 %-ից ավելը «5» կամ «6» է:  

Նախորդ կիսամյակում ունեցել եք ակադեմիական պարտքեր:  

 Նշե՛ք Ձեր մասնագիտությունը: * 

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ  

Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա  

Նշե՛ք  Ձեր հաճախելիությունը դասերին: 

0-ից մինչև 50 %  

50-80 %  

80 % և ավելի  

Շնորհակալություն՝ հարցմանը մասնակցելու համար: 

 

* Մասնագիտությունները նշվել են՝ որպես օրինակ: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ.  

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Ուսումնական հաստատություններն ավարտելուց հետո շրջանավարտները դառնում 

են երկրի տնտեսական գործընթացների լիարժեք մասնակիցը: Երիտասարդ սերնդի 

սոցիալ-տնտեսական ներուժը կախված է ձեռք բերած մասնագիտական 

կոմպետենցիաներից, որոնց որակը պայմանավորված է կրթության որակով: Կրթության 

որակով է մեծապես պայմանավորված նաև յուրաքանչյուր մարդու կյանքի որակը և 

ինքնաիրացման հնարավորությունները: Ուստի հատկապես կարևոր է ուսումնական 

հաստատությունների տրամադրած կրթական ծառայությունների որակի 

գնահատականն ստանալ կրթական ծառայության հիմնական շահառուից և կրթական  

գործընթացի կենտրոնական դերակատարից՝ ուսանողից: 

Ուսումնական հաստատության որակի ներքին ապահովման համակարգի 

գործիքակազմում կարող են ներառված լինել տարբեր գործիքներ, որոնց շարքում է 

ուսանողական գնահատման հարցաթերթը: Ուսանողական գնահատման 

հարցաթերթը ուսումնական հաստատության գործունեության որակի գնահաման 

և բարելավման արդյունավետ գործիք է: Հարցաթերթերի միջոցով կարելի է 

տեղեկատվություն ստանալ ուսումնական հաստատության տրամադրած կրթական 

ծառայությունների որակի և դրանցից ուսանողության գոհունակության աստիճանի 

վերաբերյալ:    

Կրթության որակի գնահատման հիմնախդրին առնչող զեկույցների, 

հրապարակումների, տեղական և միջազգային ոլորտային կազմակերպությունների և 

ուսումնական հաստատությունների վերջին փորձի ուսումնասիրության, ինչպես նաև 

կրթության ոլորտի փորձագետների և դերակատարների հետ խորհրդատվական 

համագործակցության արդյունքում՝ մշակվել են և սույն հաշվետվության մեջ են 

ներկայացված միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների կողմից 

տրամադրվող կրթական ծառայությունների որակի ուսանողական գնահատական 

հարցաթերթեր:  

Ուսանողական գնահատման արդյունքների հիման վրա լիազոր մարմինը 

կարող է ունենալ ՀՀ միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների գործունեության տարեկան գնահատականը՝ տրված 

ուսանողության կողմից: Ուսանողական գնահատման հարցաթերթերի գործադրմամբ 

հնարավոր է բացահայտել ինչպե՛ս առանձին ուսումնական հաստատություններին, 

այնպե՛ս էլ մի քանի կամ բոլոր ուսումնական հաստատություններին բնորոշ, հետևաբար՝ 

միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում առկա ընդանուր խնդիրները: Կրթության 

ոլորտի լիազոր մարմինը կարող է ուսանողական գնահատման հարցաթերթերի միջոցով 

կազմակերպել միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ամենամյա 

համընդհանուր ուսանողական գնատատում և ավելի լավ պատկերացում կազմել առանձին 

և/կամ բոլոր միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների տրամադրած 

կրթական ծառայությունների որակի և որակի դինամիկայի վերաբերյալ: Լիազոր մարմինն 

այլընտրանքային աղբյուրից տեղեկատվություն կստանա ՀՀ միջին մասնագիտական 
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կրթության կազմակերպման արդի իրողությունների վերաբերյալ՝ շարունակական ու 

օպերատիվ կարգավորումներ իրականացնելու համար ոլորտում՝ որակյալ կրթության 

իրավունքի ապահովման նպատակով:  

Կրթության որակը գնահատելու միջոցով ուսանողները կարող են 

մասնակցություն ունենալ ոլորտային քաղաքականության բարելավմանը՝ 

ներկայացնելով ժամանակակից սերնդի պահանջները և ակնկալիքները 

կրթության կազմակերպման ձևի, բովանդակության և մասնագիտական 

հեռանկարների վերաբերյալ: Ուսանողական գնահատումներից ստացված տվյալները 

կարող են նաև բացահայտել կրթական գործընթացի և ուսանողական կյանքի վերաբերյալ 

կարծրատիպեր՝ հնարավորություն տալով դրանք հաղթահարելու: 

Սույն հաշվետվության մեջ ներկայացված է կրթական գործընթացի կազմակերպման 

տարբեր բնագավառներին առնչող՝ ուսանողական գնահատման յոթ հարցաթերթ: 

Ուսումնասիրության արդյունքում մշակված հարցաթերթերն օրինակելի են և կարող են 

համալրվել նոր հարցերով և/կամ համապատասխանեցվել կոնկրետ միջին 

մասնագիտական ուսումնական հաստատության որակի ներքին ապահովման 

նպատակներին: 

Ուսանողական գնահատմանը ենթակա շրջանակը սրանով սպառված չէ և ենթակա 

է համալրման: Անհրաժեշտ է, օրինակ՝ մշակել մասնագիտական կրթական ծրագրերի 

որակի վերաբերյալ շրջանավարտների բավարարվածության գնահատման հարցաթերթ, 

ուսումնական հաստատությունում կոռուպցիոն վտանգների և դրսևորումների 

գնահատման հարցաթերթ, ուսումնառության գործընթացից և արդյունքներից 

դասախոսների գոհունակության հարցաթերթ, պրակտիկայի վայր հանդիսացող 

կազմակերպությունների կողմից ուսանողների կարողությունների և պրակտիկայի 

կազմակերպման գնահատման հարցաթերթ, շրջանավարտների գործատուների կողմից 

առաջինների կոմպետենցիաների գնահատման հարցաթերթ և այլն: 

Որակի ապահովման բոլոր գործողությունների հիմքում դրված են փոխկապակցված 

նպատակներ՝ հաշվետվողականություն և կատարելագործում: Միասին նրանք 

վստահություն են ձևավորում բարձրագույն (համատեքստում՝ նաև մասնագիտական) 

ուսումնական հաստատության գործունեության նկատմամբ: Հաջողությամբ ներդրված 

որակի ապահովման համակարգն անհրաժեշտ տեղեկատվություն կտրամադրի՝ 

հավաստիացնելու ուսումնական հաստատություններին և հասարակությանն 

ուսումնական հաստատության գործունեության որակի վերաբերյալ 

(հաշվետվողականություն), ինչպես նաև կտրամադրի խորհրդատվություն և 

առաջարկություններ՝ գործունեությունը բարելավելու վերաբերյալ (կատարելագործում):8  
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 ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ   

 

 

o «Կրթության մասին» ՀՀ օրենք,  
     https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=149890   

o «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եվ միջին 
մասնագիտականկրթության մասին» ՀՀ օրենք, 

     https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=141306 

o ՀՀ կառավարության 27 մարտի 2014թ. N442-ն որոշում, ՀՀ 2014-2025 թթ. 
Հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր.  

     https://www.gov.am/files/docs/1322.pdf 

o Հայաստանում աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության զարգացման 
հայեցակարգ և 2019-2025թթ. գործողությունների ցանկ. Հաստատվել է 
մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային խորհուրդի 25 
հունիսի 2019թ. Նիստում.  

     https://escs.am/am/news/5575 

o Քաղվածք ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրությունից 15 մարտի 2012թ. N10 14, 
ՀՀ մասնագիտական կրթական համակարգի` եվրոպական բարձրագույն կրթական 
տարածքին ինտեգրման գործընթացի ընդլայնման ծրագիր 

     https://www.e-gov.am/protocols/item/145/ 

o ՀՀ կառավարության 30 հունիսի 2011թ. N959-Ն որոշում ՀՀ մասնագիտական 

կրթության հավատարմագրման չափանիշները հաստատելու մասին.  

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=69860 

o Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզում աշխատանքի շուկայի (ոլորտային 
հմտությունների) գնահատման վերաբերյալ. «Բիզնես և կրթություն գործընկերություն» 
հիմնադրամ. 2020, Երևան  

     https://armenia.peopleinneed.global/hy/mer-ashkhatanqnery/krtutyun-ev-hmtutyunner 

o ՀՀ կառավարության 27 նոյեմբերի 2008 թ. N 1486-ն որոշում «Մասնագիտական 
կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ ստեղծելու մասին,   

     https://www.arlis.am/documentView.aspx?docid=96199 

o Հայաստանի մասնագիտական կրթության համակարգում որակի ապահովման 
ուղենիշներ և չափանիշներ (աշխատանքային նյութեր). Մասնագիտական կրթության 
օրակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ 

     http://www.anqa.am/en/publications/guidelines-criteria-and-standards-for-quality-
assurance-in-the-armenian-tertiary-education/   

o Որակի ապահովման ձեռնարկ, Լ.Զաքարյան, Ծ.Ասատրյան, Ա.Ներսիսյան. Հյուսիսային  
համալսարան, Երևան, 2014 

o Ինքնագնահատման ուղեցույց (աշխատանքային նյութեր). Մասնագիտական կրթության 
որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ 

  http://www.anqa.am/en/publications/a-guide-to-self-assessment/ 

o Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի 
գիտակրթական միջազգային կենտրոն որակի ապահովման ձեռնարկ  
https://isec.am/images/voraklink/HH_GAA_GKMK_voraki_apahovman_dzernark_3.pdf 

o Որակի ապահովման կենտրոն. Հայեցակարգ Երեվանի պետական համալսարանի 

http://www.anqa.am/en/publications/guidelines-criteria-and-standards-for-quality-assurance-in-the-armenian-tertiary-education/
http://www.anqa.am/en/publications/guidelines-criteria-and-standards-for-quality-assurance-in-the-armenian-tertiary-education/
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որակի ապահովման կետրոն, 2012 
http://www.ysu.am/files/quality/hayecakarg.pdf 

o Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանակավարժական 
համալսարանի ֆակուլտետի, ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
մասնագիտական գործունեության վարկանիշային գնահատման կարգ 
https://aspu.am/hy/page/gitakan_khorhrdi_hastatvats_kargery/ 

o Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական գործունեության վարկանիշային 
գնահատման կարգ. Եվրասիա համալսարան  
https://eiu.am/wp/wp-content/uploads/2018/03/%d5%8a%d4%b4-
%d5%af%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%ab-
%d5%a3%d5%b6%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%bf%d5%b4%d5%a1%d5%b6-
%d6%87-
%d5%b0%d5%a1%d5%be%d5%a5%d5%ac%d5%a1%d5%be%d5%b3%d5%a1%d6%80
%d5%ab-
%d5%bd%d5%a1%d5%b0%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b4%d5%a1%d5%b6-
%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3.pdf 

o ՀՍՏ ԻՍՕ 9001-2016, Գրանցման №1354-2016, Գրանցման ամսաթիվ 2016-11-21. 

https://www.sarm.am/am/standarts/view/134760 
     https://www.iso.org/standard/62085.html 

o Torino Process  
https://www.torinoprocess.eu/resources 

o Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 
(ESG). 2005, Helsinki, Finland  

     https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/09/ESG_3edition.pdf 
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