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ԴԱՍԱԽՈՍԻ  ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 

Բովանդակություն 

1. Դասընթացի վարումը 

2. Դասավանդման մեթոդներ 

3. Գիտելիքի գնահատում 

4. Կրեդիտային համակարգ 

5. Ատեստավորում 

6. Վերապատրաստում 

7. Գիտահետազոտական աշխատանք 

8. Խրախուսման մեթոդներ, լավագույն դասախոս 

9. Դասախոսի     PORTFOLIO  

 

 

ՀԲԻ ընդունվելիս դասախոսը ներկայանում է իր մասնագիտությանը համապատասխան 

ամբիոն ծանոթանալու ամբիոնի կազմին, հետագա աշխատանքին: Դասախոսին 

ներկայացվում է ուսումնական ծրագիրը /առարկայի կրեդիտները, ժամաքանակը, շաբաթվա 

ծանրաբեռնվածությունը, թեմատիկ պլանը, որի հիման վրա դասախոսը կազմում է իր 

անհատական օրացույցային պլանը/: Ըստ թեմատիկ պլանի գրվում  են մեթոդական 

մշակումներ յուրաքանչյուր թեմայի վերաբերյալ: Դասախոսը ծանոթանում է մատյանի, 

տեղեկագրի լրացման ձևին: Ուստարին ավարտելուց հետո դասախոսը ներկայացնում է 

հաշվետվություն:  

Դասընթացի վարումը 

Դասընթացի սկզբում դասախոսը ներկայացնում է դասընթացի նպատակները, խնդիրները, 

վերջնարդյունքները և նրանց դերը մասնագիտական հմտություններ և կարողություններ 

ստանալու համար, առարկայի  կապը մյուս առարկաների հետ, գնահատման ձևը:  

Դասը բաժանվում է մի քանի հատվածների. ծանոթություն առարկայի հակիրճ 

բովանդակությանը, թեմայի ներկայացում, տնային առաջադրանք, անհասկանալի հարցերի 

պարզաբանում, ուսանողի գիտելիքների ստուգում/առաջին դասի ընթացքում հարցերի 

միջոցով որոշվում է յուրաքանչյուր ուսանողի գիտելիքների սկզբնական մակարդակը ˋ

նպատակ ունենալով այն բարձրացնելու ելքային արդյունք ստանալու համար/:  

Յուրաքանչյուր ուստարի կազմված է 2 կիսամյակիցˋ աշնանային և գարնանային: 

Կիսամյակային նյութը ավարտելուց հետո ուսանողը ստանում է կատարողական ըստ 

գիտելիքների ցուցաբերման (սեմինարներ, ստուգողականներ) և դասընթացի 

հաճախումների: Մինչև 30% բացակայությունների դեպքում ուսանողին հնարավորություն է 

տրվում հանձնել բացակայած թեմաները դասերի ընթացքում, ելնելով տվյալ առարկան 

դասավանդողի պահանջներից /թեմայի լրացում հավելյալ դասընթացների ժամանակ, 

ռեֆերատի ներկայացում և այլն/, 30%-ից ավել բացակայությունների դեպքում ուսանողը չի 

ստանում կատարողական ու նրան չի թույլատրվում ներկայանալ ստուգարքի կամ 

քննության: Չբացակայած և սեմինարները դրական հանձնած ուսանողները 

կատարողականը ստանում են մեխանիկորենˋ առանց հարցման: Կատարողականների 



ժամանակահատվածը աշնանային կիսամյակում դեկտեմբերի վերջին շաբաթն է, իսկ 

գարնանայինում մայիսի վերջին շաբաթը: Ստուգարքները ուսանողը հանձնում է 

կատարողականը հանձնելուց հետո կատարողականների և ստուգարքների շաբաթում, իսկ 

կիսամյակային քննությունները տեղի են ունենում հունվարին և հունիսին աշնանային և 

գարնանային կիսամյակներին  համապատասխան ըստ քննաշրջանի 

ժամանակացույցի:Առարկայի ելքային արդյունքը բացի ստուգարքից և քննությունից կարող է 

ստուգվել տարբերակիչ ստուգարքով, որը ուսանողը հանձնում է կիսամյակի վերջին 

շաբաթում, ստանալով միավորներ:  

     Դասախոսը մասնակցում է դասալսումների իր և հարակից ամբիոններում: 

 

Դասավանդման մեթոդներ 

Գոյություն ունեն դասավանդման բազմաթիվ մեթոդներ, որոնցից ավանդականները 

հիմնականում պասիվ են և ենթադրում են, որ  դասախոսը ինքն է թելադրում և որոշում ամեն 

ինչ ողջ դասի ընթացքում իսկ ուսանողը գտնվում է պասիվ ունկնդրի դերում, ինչի 

հետևանքով արագ կորցնում է ուշադրությունը և հետաքրքրությունը դասի նկատմամբ: 

Ժամանակակից դասավանդման մեթոդներում կարևորվում է ուսանողի դերը և ակտիվ 

մասնակցությունը, օգտագործվում են նաև ինտերակտիվ մեթոդներ: Տես ՙդասավանդման 

մեթոդներ ձեռնարկը՚:  

 

Գիտելիքի գնահատում 

Գնահատման մեթոդաբանությունը հիմնվում է ուսանողների գիտելիքների, ձեռք բերված 

հմտությունների և կարողությունների վրա: Գնահատման կարգում դիտարկվում է ուսանողի 

նախնական /սկզբնական/  գիտելիքների մակարդակը և վերջնական /ելքային/ արդյունքը: 

Դասընթացների գնահատման մեթոդներից են.  

Ա. տեսական դասընթացների դեպքում՝ ընթացիկ հարցումներ, սեմինարներ, ստուգողական, 

թեստային  աշխատանքներ, ռեֆերատների ներկայացում, խնդիրների լուծում, բաց դասեր, 

ընթացիկ /կիսամյակային/, միջանկյալ /առարկան ավարտելիս/ և ամփոփիչ ատեստավորում 

ԲՈՒՀ-ն ավարտելիս, 

Բ. գործնական դասընթացների դեպքում՝ ձևռք բերված հմտությունների և կարողությունների 

իրականացում կապված հիվանդի վարման հետ: 

Առաջադիմության գնահատումը կատարվում է առաջադիմության ընթացիկ հսկողությամբ, 

միջանկյալ ատեստավորմամբ՝  ՀԲԻ-ում իրականացվում է սեմինարների կամ 

ստուգողական աշխատանքների միջոցով և ամփոփիչ ատեստավորմամբ /ստուգարք կամ 

քննություն/: 

Ընթացիկ ատեստավորումը իրենից ներկայացնում է ուսումնական նյութի յուրացման 

մակարդակի ստուգում, որն իրականացվում է պարբերաբար, առարկայի դասավանդման 

ընթացքում: Միջանկյալ ատեստավորումը կատարվում է տվյալ առարկայի ավարտին: 

Ամփոփիչ ատեստավորումը հաջողությամբ հաղթահարելուց հետո շրջանավարտին 

շնորհվում է համապատասխան որակավորում: 

Ամփոփիչ ատեստավորումը կատարվում է ըստ յուրաքանչյուր դիսցիպլինայի՝ 



1.թեստավորում. 

2.շրջանավարտի աշխատանքը ստանդարտիզացված պացիենտի հետ. 

3.հարցազրույց  տոմսերով և սիտուացիոն խնդիրներով: 

Առաջին էտապը հաջողությամբ հանձնած ուսանողներին թույլատրվում է մասնակցել 

երկրորդ էտապին՝ հիվանդի կուրացիա /20-40րոպե/ և երրորդ էտապում՝թեորետիկ 

հատվածում անց է կացվում բանավոր քննություն տոմսերով, որտեղ ներառվում են հարցեր 

ըստ հիմնական դասավանդված առարկաների: 

Ինքնուրույն աշխատանքի գնահատումը  կատարվում է գիտական գրականությունը 

ամփոփելով /ռեֆերատներ, սիտուացիոն խնդիրների լուծում/, թեստային ստուգումով, 

տնային առաջադրանքի կատարմամբ /վարժություններ, խնդիրներ/, կայքերից 

տեղեկատվություն հայթայթելու և  օգտագործելու ունակությամբ,  բանավոր զեկույցներով, 

ստուգարքով կամ քննությամբ: 

Բարձր կուրսերի ուսանողների մոտ մշակվում են կլինիկական կոմպետենցիաներ, կապված 

հիվանդի վարման հետ: Կլինիկական կոմպետենցիաների գնահատման համար դասախոսը  

պետք է հաշվի առնի հետևյալը՝ 

ուսանողը պետք է՝ 

1.àõÝ»Ý³ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ  Ï»Ýë³µÅßÏ³Ï³Ý,   ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇó  և  

Ï³ñáÕ³Ý³ ÏÇñ³é»É ¹ñ³Ýù: 

2.àõÝ³Ï ÉÇÝÇ ×ß·ñÇï ¨ å³ñ½ Ï»ñåáí Ý»ñÏ³Û³óÝ»É կլինիկական ³é³ñÏ³ներին  

í»ñ³µ»ñáÕ  ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñÁ, ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ, 

ÇÝãå»ë  ·ñ³íáñ, ³ÛÝå»ë ¿É µ³Ý³íáñ ËáëùáõÙ: 

3.òáõó³µ»ñÇ µÅßÏÇÝ  բնորոշ մտածելակերպ , օգտագործելով ï»ë³Ï³Ý ¨ ÏÇñ³é³Ï³Ý 

³ëå»ÏïÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ï³å»ñÇ ÇÙ³óáõÃÛáõÝ ¨ Ï³ñáÕ³Ý³ ¹ñ³Ýù Ù»ÏÝ³µ³Ý»É ¨ 

ÑÇÙÝ³íáñ»É: 

 

4.àõÝ³Ï ÉÇÝÇ ամբողջովին հավաքելու հիվանդից վերհուշություն, որը նրան կօգնի ճիշտ 

ախտորոշում ձևակերպելու: 

 

5.îÇñ³å»ïÇ µÅßÏáõÃÛ³Ý մեջ օգտագործվող տարբեր կլին.լաբորատոր և ֆունկցիոնալ 

ախտորոշման  Ù»Ãá¹Ý»ñÇÝ: 

 

Գնահատումը կատարվում է գումարային գնահատականի միջոցով: 

 

Գումարային գնահատական՝  առակայի  ավարտին, տարվա վերջում կամ ամփոփիչ 

ատեստավորման ժամանակ ուսանողները պետք է հանձնեն քննությունը կամ ստուգարքը, 

որպեսզի շարժվեն առաջ: 

ՀԲԻ –ի գործող գնահատման քննական բալային համակարգը ներկայացված է 10 միավորով 

/0-4 անբավարար, 5-6 բավարար, 7-8լավ, 9-10 գերազանց/: Գնահատման ընթացքում 

կիրառվում է վարկանիշային գնահատում /10 միավոր/, ելնելով յուրաքանչյուր առարկայի 

գնահատման համար ընտրված բաղադրիչներից, որոնցից են քննության, ընթացիկ 

հարցումների, հաճախելիության, ինքնուրույն աշխատանքի գնահատման միավորներըˋ 

օրինակ - / առավելագույնը 5 միավոր գնահատվում է քննությունը ՝ 5-գերազանց//9-10/, 4-

լավ/7-8/, 3-բավարար/5-6/, 2-անբավարար/0-4/, առավելագույնը 1 միավոր 



հաճախելիությունը, 2 միավոր ընթացիկ հարցումները /սեմինար, ստուգողական 

աշխատանք, թեստային ստուգում/ և 2 միավոր ինքնուրույն աշխատանքը /ռեֆերատ, 

սիտուացիոն խնդրի լուծում, թեստային ստուգում / - ընդամենը 5+1+2+2=10առավելագույն 

միավոր: 

ԹԵՍՏԵՐԻ        ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

Թեստերի 
օգտագործման 

փուլերը 

Գնահատականի ձևավորումը՜ ելնելով ճիշտ լուծված թեստերի 
 քանակից 

 

Ընդամենը 
թիվը 

դրական բացասական 

գերազանց լավ բավարար անբավարար 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Հարցում 50 49-50 46-48 41-45 36-40 31-35 26-30 23-25 20-22 16-19 <15 

Քննություն 100 96-100 90-95 81-89 71-80 61-70 51-60 45-50 40-44 31-39 <30 

 

 

Գերազանց 46-50 / 90-100        

Լավ 36-45 / 71-89 

Բավարար 26-35 /51-70 

Անբավարար 15-25 /30-50 

 

 

 

Կրեդիտային համակարգ 

Ակադեմիական կրեդիտըˋդա ուսանողի ուսումնական բեռնվածության չափման 

պայմանական միավորն է, որն անհրաժեշտ է ուսումնական առարկայի կամ մոդուլի 

արդյունքներին հասնելու համար: Ուսման պրոցեսի ընթացքում հստակ որոշվում է 

կրեդիտների այն մինիմալ քանակը, որն անհրաժեշտ է այս կամ այն որակավորման 

աստիճան ձեռք բերելու  համար /բակալավր, մագիստրոս, դիպլոմավորված մասնագետ/, 

ուսումնական դիսցիպլինաների և մոդուլների  բովանդակության, պարտադիր /յուրացվում 

են սահմանված կիսամյակներում/ և էլեկտիվ /ընտրում է ուսանողը/ կուրսերի թվարկման, 

յուրաքայչյուր դիսցիպլինայի կրեդիտային արժեքի համար: ՀԲԻ-ի մեկ ուստարվա 

ծանրաբեռնվածությունը կազմում է 60 ակադեմիական կրեդիտ կամ 1800 ժամ 

/1կրեդիտը=30ժամ/: 

Ուսումնական պրոցեսի մոդուլային համակարգ  

Մոդուլային համակարգը ներառում է 2 կրթական պրոցեսˋ 1.ուսումնական պրոցեսի մոդուլ 

2.ուսումնական դիսցիպլինայի մոդուլ: 

Ուսումնական պրոցեսի մոդուլըˋ ուսումնական պրոցեսի կառուցվածքային  տարր է նշված 

ժամանակահատվածով, որի ընթացքում ըստ ուսպլանի լրիվ կամ մասնակի ավարտվում է 

ուսումնական դիսցիպլինաների մոդուլների որոշակի քանակի ուսուցումը: 

Ուսումնական դիսցիպլինայի մոդուլըˋկոնկրետ ուսումնական դիսցիպլինայի ուսուցման 

կառուցվածքային  տարրն է, որը ներառում է նաև ուսուցման մեթոդները, ուսանողի 

ինքնուրույնության մակարդակը: Յուրաքանչյուր մոդուլի ընթացքում անց է կացվում 

ուսանողի գիտելիլիքների ընթացիկ ստուգում, իսկ ավարտին ˋ միջանկյալ ստուգում: 



Կրեդիտային համակարգի տարրերից են ուսումնական ծրագիրը/պլանը/ և ավարտական 

պահանջները: Ուսումնական ծրագիրը/պլանը/ ներկայացվում է պարտադիր և ընտրովի 

դասընթացների ցանկով: Յուրաքանչյուր դասընթացի համար պլանում նշվում է առարկայի 

տևողությունը ըստ կիսամյակների, դասընթացի վարման ձևը/դասախոսություն, 

գործնական/, կրեդիտների քանակը, ժամաքանակը, շաբաթվա ծանրաբեռնվածությունը և 

ելքային արդյունքը/ստուգարք, տարբերակիչ ստուգարք, քննություն/: 

Կիսամյակի սկզբից մեկ շաբաթ առաջ հրապարակվում է դասընթացների և քննությունների 

ժամանակացույցը, որը տեղեկատվություն է տալիս դասընթացների կայացման վայրի, 

դասախոսի, քննությունների օրերի վերաբերյալ: 

Եթե ուսանողը չի հավաքում տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական ծրագրով սահմանված 

բոլոր պարտադիր դասընթացների կրեդիտները, ապա նա որպես փորձաշրջանի 

կարգավիճակ ունեցող ուսանող հնարավորություն ունի ուղղել թերացումները և բարձրացնել 

ուսման առաջադիմությունը մեկ ամիս տևողությամբ փորձաշրջանի ընթացքում: Եթե այդ 

ընթացքում ուսանողը չի դուրս գալիս փորձաշրջանից, ապա նա դառնում է հեռացման 

ենթակա:Պայմանագրի համաձայն հեռացման ենթակա են երեք առարկայական պարտք 

ունեցողները/մեկ ստուգարք և երկու քննություն կամ երեք քննություն/:  եթե ուսանողի 

չհավաքած կրեդիտները գերազանցում է 12-ըˋ նա հեռացվում է ինստիտուտից: 

Ատեստավորում 

Ատեստավորումը որակավորման գիտելիքների մակարդակի և որևէ հմտությունների 

որոշումն է, որը նաև համապատասխանում է բուհի պահանջներին: Ատեստավորումը 

կատարվում է պարբերաբար /3-5տարի/ հատուկ հանձնաժողովի կողմիցˋ  վարչական 

կազմ, ՈԱԿ-ի ապահովման կենտրոնի պատասխանատու: 

Հերթական ատեստավորում չեն անցնում հղի կանայք, երկու տարուց պակաս 

աշխատանքային ստաժ ունեցողները, երկու տարով երեխայի խնամքի արձակուրդում 

գտնվող կանայք: 

Հանձնաժողովի որոշումը կայացվում է անդամների 2/3 ներկայության դեպքում, կատարվում 

է բաց քվեարկություն, հավասար ձայների դեպում համարվում է համատեղելի, որոշումը 

հայտնում են 5 օրից ոչ պակաս ժամկետներում: 

Ատեստավորման գործընթացի համար ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը. 

            Ամբիոնի կողմիցˋ 

1. Աշխատակցի օբյեկտիվ ու բազմակողմանի գնահատում, գիտելիքների մակարդակ, 

որակավորում:  

2. Մասնագիտական, գործնական, անձնային հատկանիշներ: 

 

Ատեստավորվողի կողմիցˋ 

 

1. Ատեստավորման հավաստագրեր երկու և ավելիի դեպքում 

2. Գիտական աշխատանքների ցուցակ 

3. Տպագրված դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ: 

 

Վերապատրաստում 



    Դսասխոսներին դասավանդման և ուսումնառության նոր մեթոդներին ու գնահատման 

մեթոդաբանությանը ծանոթացնելու համար կազմակերպվում են վերապատրաստումներ, 

որոնց մասնակցությունը պարտադիր է: 

 

Գիտահետազոտական աշխատանք 

Ուսման պրոցեսում դասախոսական կազմի կողմից տարվում են աշխատանքներ 

ուսանողներին ներգրավելու գիտահետազոտական աշխատանքներին: Ուսանողը սովորում 

է օգտվել գիտական գրականությունից, այն ճիշտ օգտագործել գիտական աշխատանք 

կատարելիս, կիրառել իր գիտելիքները հոդվածներ, գիտաժողովներում թեզիսներ գրելիս, 

մասնակցել գիտական հետազոտություններին և կարողանալ ամփոփել արդյունքները, անել 

եզրակացություններ և մեկնաբանումներ կատարելով համապատասխան 

առաջարկություններ:  

Խրախուսման մեթոդներ,ՙլավագույն դասախոս» 

Գնահատելով դասախոսի աշխատանքը ուստարվա ընթացքում / գնահատումը կատարվում 

է ուսանողի անանուն հարցման թերթիկներով, դասալսումների արդյունքներով, ամբիոնի 

վարիչի և ուսմասի պրոռեկտորի եզրակացությամբ /որպես տարվա լավագույն դասախոս 

ներկայացվում է ռեկտորին և գիտխորհրդի տարվա վերջին նիստում տվյալ դասախոսը 

արժանանում է պատվոգրի և դրամական պարգևի, իսկ լավ և բարեխիղճ աշխատանքի 

համար տրվում են շնորհակալագրեր:  

 

Դասախոսի     PORTFOLIO  

PORTFOLIO – անգլ. կարևոր փաստաթղթերի թղթապանակ  

Ընդհանուր տեղեկություններ 

Ռեզյումե 

Տեղեկություններ կրթության մասին, կոնտակտային տվյալներ, հիմնական հմտություններ, 

աշխատանքային փորձ, պարգևներ և կոչումներ 

Պորտֆոլիո 

Որոշակի ժամանակահատվածում կատարածի մանրամասն թվարկում 

ա/ կրթական ծրագրի մոնիթորինգի արդյունքներ 

բ/ դասախոսի ղեկավարությամբ ուսանողների մասնակցությունը մրցույթների, սեմինարների, 

գիտաժողովների, օլիմպիադաների 

գ/ մասնագիտական գործունեության փորձի ներկայացում 

դ/ մասնակցություն մրցույթների, սեմինարների, գիտաժողովների 

ե/ շնորհակալագրեր, պարգևներ, սերտիֆիկատներ 

զ/ մասնագիտական և մանկավարժական վերապատրաստումներ 

է/ ատեստավորում 



ը/ այլ 

 


