
<<Դասախոսը ուսանողի աչքերով>> հարցաթերթի 

2015-2016-2018-2019թթ. ուս. տարիների արդյունքների 

ամփոփում 

 

2015-2016թթ. ուս տարում գնահատվող ընդհանուր 54 դասախոսներից գերազանց 

գնահատվել է 22%ը կամ 12դասախոս, լավ՝41%-ը կամ 22դասախոս, բավարար՝ 37%ը կամ 

20դասախոս, անբավարար՝ 0%: 2016-2017թթ. ուս. տարում գնահատվող 129 դասախոսներից 

գերազանց գնահատվել է 22%ը կամ 28դասախոս, լավ՝ 58%ը կամ 75դասախոս, բավարար՝ 

18%ը կամ 23դասախոս, անբավարար՝ 2%ը կամ 3դասախոս: 2017-2018թթ. ուս. տարում 

գնահատվող 79դասախոսներից գերազանց գնահատվել է 23%ը կամ 18դասախոս, լավ՝ 66%ը 

կամ 52դասախոս, բավարար՝ 9%ը կամ 7դասախոս , անաբավարար՝ 2%ը կամ 2դասախոս: 

Իսկ 2018-2019թթ. ուս տարում գնահատվող 83դասախոսներից գերազանց   գնահատվել է  

43%ը կամ 36դասախոս, լավ՝ 45%ը կամ 37դասախոս, բավարար՝ 1%ը կամ 10դասախոս, 

անբավարար՝ 0% :                       

Այսպիսով, <<Դասախոսը ուսանողի աչքերով>> հարցաթերթի վերջին 4տարիների 

արդյունքների ընդհանրական ամփոփումը պարզեց, որ գնահատելիս ուսանողները 

(հատկապես I-III կուրսերում) նախ առաջնորդվել են դասախոսի կողմից ցուցաբերված 

վերաբերմունքով, ապա միայն հաշվի առել մասնագիտական և մանկավարժական 

հմտություններն ու գիտելիքները: Ուստի, ինչպես փաստվեց նաև հարցմանը հաջորդող 

զրույցների ընթացքում, գնահատումը լիարժեք օբյեկտիվ կերպով չէր արտահայտում ՊԴ 

կազմի անձանային, մանկավարժական և մասնագիտական որակները: Ընդ որում նման 

սուբյեկտիվություն կարելի է նկատել նաև բարձր կուրսերի (4րդ և բարձր կուրս) 

ուսանողների հարցաթերթերի և նրանց հետ ունեցած զրույցների վերլուծությունից: 

Մասնավորապես, սկսելով հաճախել կլինիկական բազաներ՝ ուսանողների մեծ մասը 

դժգոհում է, որ ինքնուրույն աշխատելու, մասնագիտական միջամտություն ցուցաբերելու 

իրավունք չունի, ինչը, իհարկե, սուբյեկտիվ դժգոհւթյուն է:  

Միաժամանակ, չնայած հատկապես կլինիկական բազաներում դասավանդման հանդեպ 

վերահսկողության բարձրացման անհրաժեշտությանը, կարևոր է նշել, որ դասախոսների մի 

որոշ մասի մանկավարժական և մասնագիտական վերապատրաստման 

անհրաժեշտությունը: Քանզի <<լավ>>, <<բավարար>> և <<անբավարար>> գնահատվել են 



հատկապես այն դեպքում, երբ առարկան դասավանդող դասախոսն իր տարիների 

փորձառության հետ մեկտեղ <<բաց չի եղել>>՝ դասավանդման և գնահատման գործընթացում 

նորարարությունների կիրառման համար: Մանսավորապես, դասախոսները, ովքեր 

հետաքրքրվել էին, թե հարցման տվյալներով ո՞ր ցուցանիշն է իրենց մոտ ցածր գնահատվել, 

քայլեր են ձեռնարկել այդ որակի բարելավման ուղղությամբ և հաջորդ տարի ավելի բարձր 

արդյունքներ են գրանցել: Իսկ ովքեր ամեն կերպ և' խմբային և' անհատական 

հանդիպումների ընթացքում ոչ մի նոր մոտեցման, ոչ մի նոր առաջարկի մասին չէին 

ցանկանում լսել, հաջորդ տարի երբեմն նույնիսկ ավելի ցածր ցուցանիշներ էին ցուցաբերում՝ 

ճիշտ չդրսևորելով իրենց իրական մասնագիտական և մանկավարժական գիտելիքներն ու 

հմտությունները: Այստեղ, իհարկե, շատ կարևոր է նաև ֆինանսական միջոցների 

առկայությունը, որը կնպաստեր նյութատեխնիկական ռեսուրսների, գրադարանային ֆոնդի 

համալրմանը, ՊԴ կազմի վերապատրաստումներին, աշխատավարձերի բարձրացմանը, ինչը 

բավական լուրջ խթան կհանդիսանար դասախոսների համար:     

 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ՀԱՐՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Ամփոփելով բակալավրի շրջանավարտների հարցման արդյունքները՝ կարող 

ենք փաստել, որ նրանց 38%ն է միայն նշել,  որ ուսումնառության տարիներին 

մատուցվել է բավարար գիտելիքներ և հմտություններ: Հարցվողների 51%ը նշել էր, որ 

դասավանդվող առարկաների շրջանակում մասամբ է ստացել համապատասխան 

գիտելիքներ և հմտություններ: Հաջորդող զրույցի ժամանակ պարզվեց, որ խոսքը 

հիմնականում նյութատեխնիկական ռեսուրսներով և անհրաժեշտ գրականությամբ 

ոչ բավարար հագեցվածության մասին է խոսքը, ինչը նշվել էր նաև արտահայտվող 

դժգոհությունների շարքում: Միաժամանակ, բակալավրի շրջանավարտների կողմից 

ևս կար սուբյեկտիվ դժգոհություն՝ ինքնուրույն աշխատելու, մասնագիտական 

միջամտություն ցուցաբերելու իրավունք չունենալու հետ կապված:  

Գոհացուցիչ էր եղել դեկանատի աշխատանքը (64%), ինչը փաստում է 

ուսանողների պահանջների հանդեպ հետևողական և սրտացավ վերաբերմունքը, ու 

դա փաստվեց նաև ուսանողների հետ ունեցած զրույցի ընթացքում:  



Գնահատման անաչառությանն անդրադառնալիս 38%ը նշել էր, որ մասամբ է 

եղել անաչառ: Այստեղ ևս, ինչպես պարզվեց զրույցի ժամանակ, խոսքը հիմնականում  

հավելյալ գրականության բացակայության մասին է խոսքը, որի համալրման խնդրի 

լուծմանն ուղղված քայլեր են ձեռնարկվելու ՀԲԻ-ի կողմից: Միաժամանակ, 

բակալավրի ուսանողների կողմից ոչ օբյեկտիվ գնահատվելը պայամանավորված էր 

նրանով, որ որոշ առարկաների եզրափակիչ քննությունների ժամանակ ուսանողին 

քննել է ոչ իր դասախոսը, ով ծանոթ չէ իր գիտելիքներին և անձնային 

առանձնահատկություններին:  

Փաստելով այն, որ ուսանողների 95%ը հարկադրված չի եղել լրացուցիչ 

պարապելու, կարելի է նշել, որ ուսումնական դասաժամն արդյունավետ է 

օգտագործվել,  ընթացքում համապատասխան գիտելիքներ են տրվել: Թեև, իհարկե, 

չենք կարող ևս մեկ անգամ չանդրադառնալ ուսանողների, նաև ՀԲԻ-ի ղեկավար 

անձնակազմի կողմից ՊԴ կազմի համալրմանը, մասնագիտական և 

մանկավարժական որակների բարելավմանն ուղղված անհրաժեշտ քայլերի 

ձեռնարկման կարևորությունը:  

Այդուհանդերձ, կարևոր է նաև անդրադառնալ ուսումնական պլանում 

գործնական պարապմունքների ավելացման կարևորությանը, ինչը, հատկապես 

կլինիկական առարկաների դեպքում, կնպաստեր ստացված տեսական հարուստ 

գիտելիքների ամրապնդմանը: Իսկ դա էլ ապագա բժիշկների մոտ ավելի ամուր 

մասնագիտական որակների, ավելի մեծ վստահության ձևավորմանը կնպաստեր: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<<ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻՑ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ>> ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ 

ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ 

 Այսպիսով, ամփոփելով <<ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻՑ 

ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ>> գնահատող հարցաթերթի տվյալները, արձանագրվեց, որ ԲՈՒՀ 

ընդունվելիս դիմորդների 54%-ը առաջնորդվել է մեզ մոտ սովորող ուսանողների կողմից եղած 

արձագանքներով: Ինչից կարելի է եզրակացնել, որ նույնքան տոկոսային հարաբերությամբ էլ 

ուսանողները բավարարված են ՄԿԾ-ի, նյութատեխնիկական հագեցվածության, ՊԴ կազմի 

որակներից: Սա փաստվեց նաև ուսանողների հետ իրականացված զրույցների ընթացքում, երբ նաև 

նոր ընդունված ուսանողները մեծամասամբ արդարացված էին համարում իրենց ակնկալիքները 

ԲՈՒՀ-ի տված կրթության մակարդակից: Միաժամանակ, ինչ խոսք, օբյեկտիվորեն արձանագրենք, 

որ մատնանշված է գրադարանի (56%) և առցանց ռեսուրսների (44%) բարելավման խնդիրը, ինչի 

շուրջ ԲՈՒՀ-ում՝ առկա ֆինանսական միջոցների սահմաններում իրականացվում են և 

իրականացվելու են անհրաժեշտ քայլեր: Որպես փաստ ամփոփված է այն կարևոր հանգամանքը, որ 

ամբիոնների մեծ մասում (52%) դասախոսություններն ու գործնական պարապմունքներն 

անցկացվում են տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ: Սակայն ուսանողների ընդամենը 31%-ն է 

գնահատել գերազանց կլինիկական ամբիոններում գործնական աշխատանքը՝ անմիջական 

միջամտությունը, ինչը մասամբ բացատրվում է տվյալ ամբիոններում դասախոսների 

գերզբաղվածությամբ: Սակայն կարևորվում է նաև ամբիոններում այս ուղղությամբ վերահսկողական 

միջոցառումների իրականացումը: 

  Շատ կարևոր է մատնանշել ուսանողական խորհրդի աշխատանքից արտահայտած 

դժգոհությունը (67%), ինչը հատկապես պայմանավորված է ուսանողների մեծամասնության հետ 

սերտ կապի բացակայությամբ, նրանց հետաքրքրություններն ու շահերը լիարժեք կերպով 

չներկայացնելու, դրանց ուղղությամբ անհրաժեշտ քայլեր չձեռնարկելու հանգամանքով:  

Ուսանողների հետ ունեցած զրույցների ընթացքում պարզ դարձավ, որ բավական մեծ մաս չի 

մասնակցում զուտ ժամանակ չունենալու պատճառով: Թեև իրականում ուսանողների մեծ մասը 

(69%) կուրսի կամ խմբի ներկայացուցչի միջոցով իրազեկված է լինում սպասվելիք միջոցառումներից: 

<<Ուս. խորհուրդ-ուսանող>> կապն ամրապնդելու նպատակով ևս փորձելու ենք անհրաժեշտ 

հետևողական միջոցառումներ իրականացնել: Մասնավորապես, ուս. խորհրդի հետ 

համագործակցության անհրաժեշտ քայլ է լինելու այն, որ ներկայացնենք  այն ոլորտները, որտեղ 

կցանկանային ուսանողները տեսնել նրանց կողմից անհրաժեշտ ակտիվությունը:  

Բավական կարևոր էր այն փաստը, որ ուսանողների 80%-ը գոհ էր դեկանատի գործունեությունից, 

ինչը փաստում է ուսանողների հետ նշված ստորաբաժանման բավական սերտ և արդյունավետ 

համագործակցությունը: Թեև, ինչ խոսք, դժգոհություն արտահայտող 20%-ի կողմից մատնանշվում է 



դեկանների հետ ավելի հաճախակի հանդիպումներ ունենալու ցանկությունը, նաև ուսումնական 

որակի հանդեպ վերահսկողության բարձրացման անհրաժեշտությունը: Պարզվեց, որ չնայած 

դեկանատները մինչ օրս բավական արդյունավետորեն իրականացրել են այս գործառույթը, սակայն 

արտահայտված դժգոհությունները, նկատողությունները ևս շատ կարևոր են և հաշվի կառնվեն՝ 

հետագա գործունեությունն ավելի արդյունավետ  կազմակերպելու նպատակով:  

Ե'վ դեկանատի և' ռեկտորատի աշխատանքի վերաբերյալ տրված հարցերի շուրջ արտահայտված 

ամենակարևոր դժգոհությունը հանդիսանում էր ինստիտուտի ոչ այնքան բարվոք շենքային 

պայմանները, նաև լսարանների ոչ բավարար ջեռուցումը ձմռան ամիսներին: Հաշվի առնելով այս 

ամենը՝ ինստիտուտի վարչական անձնակազմի կողմից արդեն սկսվել և շարունակվելու են 

համապատասխան վերանորոգման աշխատանքները: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ  ՀԱՐՑՄԱՆ>>  

ՀԱՐՑԱՇԱՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ 

Այսպիսով, ամփոփելով <<ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ  

ՀԱՐՑՄԱՆ>> հարցաշարի տվյալները, նշենք, որ քանզի տվյալ <<գործիքը>> կիրառվում է այս 

տարի առաջին անգամ, ուստի առավել նպատակահարմար գտանք այն անցկացնել նախ 

շրջանավարտների շրջանում (բուժական ֆակուլտետի 5-րդ, բուժական և 

ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի մագիստրատուրայի շրջանավարտների շրջանում): Այն 

հատկապես նպատակ ուներ բացահայտել ուսանողների շրջանում գնահատման գործընթացի 

հետ կապված դրական և բացասական կողմերը, լսել նրանց առաջարկները՝ կիրառելով 

համապատասխան անհրաժեշտ միջոցառումներ՝ դրանց փոփոխման ուղղությամբ:  

Հաշվի առնելով շրջանավարտների կողմից ներկայացված առաջարկները, կարող ենք 

առանձնացնել հիմնական այն դժգոհությունը, երբ նշվում է գնահատման գործընթացում 

սուբյեկտիվության (համակրանքի) գործոնը: Այս գործոնի առավելագույնս վերացման 

ուղղությամբ, կարող ենք փաստել, որ արդեն իսկ մինչև նշված հարցաթերթի անցկացումն ու 

տվյալների ամփոփումը, իրականացվում էին որոշակի քայլեր: Քանզի ուս. տարվա 

ընթացքում ուսանողների հետ մի շարք հանդիպումների ժամանակ արդեն իսկ հնչել էին 

դժգոհություններ և որոշվել էր, որ կիսամյակի եզրափակիչ ավարտական քննություններին 

պարտադիր կերպով, բացի տվյալ ամբիոնի դասախոսներից, ներկա գտնվեն նաև վարչական 

անձնակազմից ներկայացուցիչներ (ուսումնական մասով պրոռեկտոր, ԿՈԱԿից 

ներկայացուցիչ, դեկաններ): Իհարկե, կային ուսանողներ, ովքեր նշել էին, գնահատվել են 

անաչառ և օբյեկտիվ՝ անկախ գնահատված նիշից: Միաժամանակ, ընդգծենք այն 

դժգոհությունը, որ երբեմն ուսանողը սովորել է միայն գնահատականի համար՝ ձեռք չբերելով 

անհրաժեշտ գիտելիքներ: Այսինքն, որոշ դասախոսների դեպքում խնդիր կա առարկան 

արդյունավետ ներկայացնելու և ուսանողների ուսուցումը խրախուսելու դեպքում: Եվ այս 

ուղղությամբ հարկավոր է ձեռնարկել համապատասխան քայլեր՝ ներառյալ աշխատանքներ 

դասախոսների հետ:  

Միաժամանակ, կարևոր է նշել, որ հարցվողների կեսից ավելին (51% և 52%) նշել են, որ 

եզրափակիչ և ընթացիկ քննությունները հնարավորություն են տալիս բացահայտելու, 

լիարժեք ներկայացնելու ստացված գիտելիքները: Ինչը, ըստ էության, նշանակում է, որ 

հիմնականում գնահատման մեթոդներն արդյունավետ կարելի է համարել և սուբյեկտիվ 

գնահատման խնդիրը կապված է կոնկրետ մի քանի դասախոսների հետ, որոնց հետ պետք է 

անհատապես զրուցել և պարզել առկա խնդիրը: 



Գնահատման բողոքարկման կարգի վերաբերյալ իրազեկվածության ցածր 

մակարդակը և այս խնդրի շուրջ անցկացված զրույցի արդյունքում պարզ դարձավ, որ թեև 

գնահատականի բողոքարկման մինչ օրս 1-2 դեպք է արձանագրվել, սակայն ընդհանուր 

առմամբ հարկավոր է աշխատանքներ տանել նաև այս ուղղությամբ: Միաժամանակ 

փաստենք, որ կարգի արդյունավետության կամ անարդյունավետության վերաբերյալ 

իրազեկվածության անհրաժեշտություն կառաջանար առավելապես, եթե գնահատումը 

բավական անաչառ և օբյեկտիվ չլիներ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ՀԵՏ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՑ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Ամփոփելով մագիստրատուրայի շրջանավարտների հետ ուսումնական 

գործընթացից բավարարվածության վերաբերյալ անցկացվող հարցաթերթի 

արդյունքները, կարող ենք նշել, որ, ըստ հարցվողների 65%ի, ՄԿԾերը և 

ուսուցման մեթոդները հնարավորություն են տվել ստանալ բավարար տեսական 

գիտելիքներ: Իսկ 58%ը նշել է, որ ՄԿԾերը և ուսուցման մեթոդները 

հնարավորություն են տվել ստանալ բավարար գործնական հմտություններ: 

Այսինքն ընդհանուր առմամբ ուսուցման և գնահատման մեթոդները կարողանում 

են ուսանողի մոտ ձևավորել անհրաժեշտ տեսական և գործնական գիտելիքներ՝ 

ամուր հիմքեր դնելով ապագա մասնագիտական ուղու զարգացման 

ճանապարհին:  

Որպես ՊԴ կազմի որակների գնահատման լրացուցիչ գործիք՝ կարևոր է նշել 

այստեղ հարցվողների 77%ի բավարարվածությունը դասախոսական կազմի 

մասնագիտական որակներից: Իսկ հարցվողների 18%ը նշել է դասախոսական 

կազմից մասամբ բավարարվածությունը, ինչը պայմանավորված է այն 

հանգամանքով, որ նյութատեխնիկական բազայի և գրադարանային ֆոնդի ոչ 

լիարժեք հագեցվածությունը որոշ առարկաների դասավանդման ժամանակ 

հնարավորություն չեն ընձեռել ձեռք բերել առարկայի վերաբերյալ ամբողջական 

տեսական և գործնական գիտելիքներ ու հմտություններ: Սա նաև նշվել էր 

ուսումնառության ընթացքում դժգոհություն հարուցող հարցի շուրջ 

պատասխանելիս: 

Թեև 84%ը նշել էր, որ գնահատումը եղել է անաչառ և օբյեկտիվ, սակայն 

հարցվողների մի որոշ մասը դժգոհություն էր հայտնել նաև այս ուղղությամբ: 

Զրույցի ընթացքում պարզվեց, որ օբյեկտիվ չգնահատվելու հետ կապված բողոքը 

պայմանավորված էր նրանով, որ որոշ դասախոսներ գրականության առումով 

պահանջում են ավելին, քան մատուցել են դասապրոցեսի ընթացքում: Իհարկե, 

զրույց ունեցանք նաև մի քանի դասախոսների հետ: Պարզվեց, որ գնահատելիս, 

հատկապես մագիստրատուրայում, կարևորվել է ուսանողի ինքնակրթվելու, 

ավելին իմանալու ձգտումը, քանզի դա նպատակ ունի ոչ միայն անգամ 



ամենապասսիվ ուսանողին մոտիվացնելու, այլև ապագա բժշկի մոտ կլինիկական 

և գիտահետազոտական մտածողության ձևավորման:  

 


