ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԲՈՒՀ-ԴՊՐՈՑ ԿԱՊԵՐԻ 2018թ. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

Հաշվետու
աշխատանքները

ժամանակաշրջանում

կատարվել

են

բուհ-դպրոց

համալսարանի

կապերի

տարբեր

պլանավորված

ստորաբաժանումների

հետ

համագործակցելու շնորհիվ, այդ թվում ուսումնական մասի, դեկանատների, ամբիոնների, ՈԱԿ,
ՄՌԿ բաժնի, մշակույթի կենտրոնի, խմբագրության, քոլեջի և վարժարանի հետ: 2018թ. Լոռու մարզի
դպրոցների հետ տարվել են հետևյալ աշխատանքները.
1.1.

Հայկական և ռուսական պոեզիայի 1.
2018թ.
մայիսին
բուհ-դպրոց
ասմունքի մրցույթներ:
շրջանակներում
անցկացվեց
немеркнущее

слово”

խորագրով

կապերի
“Поэзии
ասմունքի

մրցույթ:
2. 2018թ. մայիսին Վանաձորի Հ.Թումանյանի
անվան պետական համալսարանում անցկացվեց
ասմունքի մրցույթ՝ ընդառաջ հայ մեծանուն գրող
Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին:
3. 2018թ. նոյեմբերին անցկացվեց «Արևմտահայ
արձակ» ասմունքի մրցույթ:
1.2.

Դպրոցական
օլիմպիադաներ:

առարկայական 2018թ. մարտ-ապրիլ ամիսներին դիմորդների
հավաքագրման, մասնագիտական կողմնորոշման
նպատակով անցկացվել են Լոռու մարզի
դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաներ
ուսումնական 13 առարկաներից (մաթեմատիկա,
ֆիզիկա,

Ինֆորմատիկա,

քիմիա,

կենսաբանություն, հլգ, ռլգ, հայ գրականություն,
անգլերեն

լեզու,

պատմություն,

աշխարհագրություն,

կերպարվեստ,

երաժշտություն առարկաներից):
1.3.

1.4.

Բաց
դասերի
անցկացում 2018թ. Վանաձորի դպրոցներում և ՎՊՀ-ում
դպրոցներում և ՎՊՀ-ում:
անցկացվել են թվով 8 բաց դասեր հայոց լեզու,
ռուսաց լեզու, կենսաբանություն, ինֆորմատիկա
առարկաներից:
Մասնագիտական
կողմնորոշման 2018թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին ըստ
աշխատանքներ
դպրոցներում
և ժամանակացույցի կատարվել են այցեր և
կրթական կենտրոններում:
մասնագիտական կողմնորոշման հանդիպումներ
մարզի
թվով
վարժարանում:

1.5.

Մասնագիտական

սեմինարների 2018թ.

ապրիլին

38

դպրոցներում,

բուհ-դպրոց

ՎՊՀ

կապերի

կազմակերպում
համար:

ուսուցիչների շրջանակներում
մարզի

ՎՊՀ –ում

դպրոցների

անցկացվեց Լոռու

հոգեբանների

«Դպրոցականների

սեմինար

սոցիալ-հոգեբանական

զարգացման ժամանակակից հիմնախնդիրները»
թեմայով:
1.6.

Նախապատրաստական
դասընթացների կազմակերպում:

Կազմակերպվել

են

2018-2019

ընդունելության

ուստարվա
քննություների

նախապատրաստական անվճար դասընթացներ
(2018թ. հոկտեմբերի 3-ից մինչև 2019թ. մայիսի 31ը)՝ հայոց լեզու, ռուսաց լեզու, անգլերեն լեզու,
մաթեմատիկա,

կենսաբանություն,

քիմիա,

պատմություն առարկաներից:

1.

Աշխատանքային պլանի համաձայն՝ 2018թ. անցկացվել են հայկական, ռուսական

պոեզիայի

ասմունքի

աշակերտների

մրցույթներ

համար:

Լոռու

Ասմունքի

մարզի

մրցույթները

համագործակցության

արդյունավետության

նպատակների

մեկտեղ

հետ

տեղեկատվություն

հաղորդելու

դպրոցների
դարձել

դրսևորման

հնարավորություն
մեր

են

համալսարանի

են

մի

IX-XII

դասարանների

բուհ-դպրոց
ձև,

որոնք

ստեղծում

կապերի
հիմնական

աշակերտներին

մասնագիտությունների

և

ուսումնանյութական բազայի մասին և կողմնորոշելու դեպի մեր բուհ: Յուրաքանչյուր
մրցույթին մասնակցություն են ունենում Վանաձոր քաղաքի և Գուգարքի տարածաշրջանի,
Ալավերդի, Ստեփանավան, Տաշիր, Սպիտակ քաղաքների և նրանց տարածաշրջանների
դպրոցների աշակերտներ: 2018թ. անցկացված ասմունքի մրցույթներին մասնակցել են թվով
103

աշակերտներ: Այդ մրցույթներից մեր համալսարան դիմել և ընդունվել են 13

մասնակիցներ:

Ասմունքի մրցույթների մասնակիցներ
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2. 2018թ. մարտ- ապրիլ ամիսներին անցկացվել են առարկայական օլիմպիադաներ
ինֆորմատիկա, ֆիզիկա, մաթեմատիկա, կենսաբանություն, քիմիա, հայոց լեզու, հայ
գրականություն,

ռուսաց

լեզու,

անգլերեն

լեզու,

պատմություն,

աշխարհագրություն,

կերպարվեստ, երաժշտություն առարկաներից: Օլիմպիադաներին մասնակցել են

Լոռու

մարզի դպրոցների X-XIІ դասարանների 831 աշակերտներ, այդ թվում Վանաձոր քաղաքի
ավագ և միջնակարգ դպրոցներից, ՎՊՀ հենակետային վարժարանից, «Էվրիկա» դպրոցից,
Գուգարքի,

Սպիտակի,

Ստեփանավանի,

Տաշիրի,

Ալավերդու

տարածաշրջաների

դպրոցներից: Նախորդ տարվա համեմատությամբ մասնակիցների թիվը աճել է 10%-ով:
Հումանիտար հոսքում մասնակցել են թվով 534 աշակերտներ, բնագիտական հոսքում՝ 297,
այդ թվում՝ X դասարանի թվով 376 աշակերտներ, XІ դասարանի՝ 342 աշակերտներ և XІІ
դասարանի՝ 113 աշակերտներ:
Թվով 70 աշակերտներ արժանացել են І, ІІ, ІІІ կարգի դիպլոմների, այդ թվում 20-ը՝
բնագիտական հոսքից, 50-ը՝ հումանիտար հոսքից, իսկ 40 աշակերտներ առարկայական
հանձնաժողովների որոշմամբ խրախուսվել են շնորհակալագրերով:
Օլիմպիադաների

ընթացքում

կատարված

հարցումների

արդյունքներից

XІІ

դասարանի 113 մասնակիցներից 80-ը նախնական ցանկություն են հայտնել սովորելու մեր
համալսարանում, իսկ ընդունելության արդյունքներից՝ նրանցից 66-ը ընդունվել է մեր
համալսարան: Այդ թվում 4 աշակերտներ, որոնք արժանացել են մրցանակային առաջին
տեղին, գործող կարգի համաձայն հնարավորություն ունեն օգտվելու ուսման վճարի
մասնակի փոխհատուցման արտոնությունից, սակայն 3 աշակերտ ընդունվել է ուսուցման
անվճար համակարգ և միայն վճարովի համակարգ ընդունված 1աշակերտ կարող է օգտվել
նշված արտոնությունից:

Աշակերտների մասնակցությունը դպրոցական
օլիմպիադաներին
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3.Համաձայն աշխատանքային պլանի, անցկացվել են բաց դասեր ք.Վանաձորի ավագ և
հիմնական դպրոցների VІІ-XII դասարանների աշակերտների համար: Դասերը անցկացվել
են ք.Վանաձորի դպրոցներում և մեր համալսարանում: Բաց դասերի անցկացումը կատարվել

է ոչ միայն մեր համալսարանի նախաձեռնությամբ, այլ նաև ուսուցիչների առաջարկությամբ:
2018թ. թ.3, 8, 11, 23, Էվրիկա, դպրոցների, ՎՊՀ վարժարանի, ՎՊՀ քոլեջի աշակերտները
ակտիվ մասնակցություն են

ունեցել կենսաբանություն, ինֆորմատիկա, հայոց լեզու

առարկաների դասերին և հետաքրքրաշարժ փորձերին: Բաց դասերի անցկացումը
նպաստում

է

համալսարանի

դասախոսների

և

ուսուցիչների

համագործակցության

շրջանակների ընդլայնմանը, մասնագիտական փորձի փոխանակմանը և դիմորդների
հավաքագրմանը:
4.Մասնագիտական

կողմնորոշման

աշխատանքներ

դպրոցներում

և

կրթական

կենտրոններում:
2018թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին կազմավորվել են մարզի դպրոցներ այցելող
խմբեր: Հանդիպումներն անցկացվել են հաստատված ժամանակացույցով մարզի թվով 38
դպրոցներում, այդ թվում ՎՊՀ վարժարանում, Լոռու մարզի և Վանաձոր քաղաքի ավագ,
միջնակարգ և հիմնական դպրոցներում:
Հանդիպումների ընթացքում ներկայացվել և գովազդվել են ՎՊՀ-ի 2019-2020թ. ուս. տարվա
ընդունելության առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի
տարվել

է

բացատրական

աշխատանք

ընդունելության

մասնագիտությունները,

կարգի,

բակալավրիատի

և

մագիստրատուրայի կրթական աստիճանների ուսուցման կարգի, ուսման վարձավճարների,
ուսանողական նպաստների և զեղչերի, ընդունելության նախապատրաստական
դասընթացների մասին: Դպրոցներին տրամադրվել են համալսարանի, ՎՊՀ վարժարանի,
քոլեջի

մասին

անհրաժեշտ

նյութեր:

Այցելություն

կատարած

դպրոցների

12-րդ

դասարանների աշակերտներից թվով 270-ը կողմնորոշված են դիմելու մեր համալսարան:
Մասնագիտական

կողմնորոշման

աշխատանքներ

կատարվել

են

նաև

կրթական

կենտրոններում:
Անցկացվել են խորհրդատվություններ կրթական կենտրոնների
մեթոդիստների համար, կազմվել և հաստատվել
են աշխատանքային պլաններ,
տրամադրվել

են

տեղեկատվական

նյութեր,

տրվել

են

հանձնարարականներ

(մասնագիտությունների գովազդում, կողմնորոշում, կայքէջի դիտում, տեղեկատվության
տարածում և այլն) և շեշտադրումը դրվել է դիմորդների հավաքագրման և թվաքանակի աճի
վրա: Մեթոդիստները անցկացրել են մասնագիտական կողմնորոշման հարցումներ և
խորհրդատվական աշխատանքներ իրենց տարածաշրջանների աշակերտության շրջանում:
2018թ. առկա ուսուցման համակարգ դիմել են Սպիտակի տարածաշրջանից՝ 22 աշակերտ,
Ալավերդու

տարածաշրջանից՝ 10, Ստեփանավանի

տարածաշրջանից՝ 17, Տաշիրի

տարածաշրջանից՝ 5:
5.Մասնագիտական սեմինարների կազմակերպում ուսուցիչների համար:
2018թ. ապրիլին բուհ-դպրոց կապերի շրջանակներում ՎՊՀ –ում անցկացվեց Լոռու մարզի
դպրոցների հոգեբանների սեմինար «Դպրոցականների սոցիալ-հոգեբանական զարգացման
ժամանակակից հիմնախնդիրները» թեմայով:
Սեմինար պարապմունքին մասնակցեցին Լոռու մարզի դպրոցների թվով 33 հոգեբաններ:
Սեմինարը վարում էին համալսարանի հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ,
հ.գ.թ. Զարուհի Գրիգորյանը և դասախոս Նունե Հովսեփյանը:

Մասնագիտական սեմինարներ
180

168

Մասնակիցների թիվ

160
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60
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Տարի

6. Նախապատրաստական դասընթացների կազմակերպում:
2017թ.հոկտեմբերի 3-ից մինչև 2018թ. մայիսի 31-ը կազմակերպվել և անցկացվել են
նախապատրաստական ավճար դասընթացներ ՎՊՀ-ի 2018-2019 ուստարվա դիմորդների
համար: Նախապատրաստական դասընթացներին հայտագրվել են թվով 35 աշակերտներ,
որոնցից պարապմունքներին մշտական մասնակցել են թվով 25 -ը: Դասընթացներին
մասնակցել են Վանաձորի թ. 5, 10, 11, 13, 17 ավագ դպրոցների, ՎՊՀ վարժարանի,
Մարգահովիտ, Գուգարք գյուղերի միջնակարգ դպրոցների XII դասարանների աշակերտներ
(այդ թվում նաև XI դասարանի 6 աշակերտ):
ՎՊՀ –ի առկա ուսուցման համակարգ դիմել է թվով 23 աշակերտ, որից 18-ը ընդունվել
է մեր համալսարան, այդ թվում՝ 3-ը անվճար, մի քանի աշակերտ չի մասնակցել
քննություններին:

Ընդհանուր

արդյունքում

դասընթացների

արդյունավետությունը

դիմորդների և ընդունվածների տոկոսային հարաբերությամբ կազմում է 78%:
2019-2020

ուստարվա

նախապատրաստական

ընդունելության

համար

դասընթացներ, որոնց

նմանապես

մասնակցում են

կազմակերպվել

են

XІІ դասարանների 50

աշակերտներ, այդ թվում Շահումյան, Արջուտ, Ազնվաձոր, Լեռնապատ, Դարպաս գյուղերի
միջն. դպրոցների, Վանաձորի թ. 5, 10, 11, 13, 17, 18, 24 ավագ դպրոցների, ՎՊՀ վարժարանի և
քոլեջի աշակերտներ: Առարկայական խմբերը ձևավորվել են հայոց լեզու, ռուսաց լեզու,
անգլերեն լեզու, կենսաբանություն, քիմիա, մաթեմատիկա, պատմություն առարկաներից:
7.
2018թ.փետրվարին «ՀՀ մանուկներ» հիմնադրամի մասնագիտական կողմնորոշման
աշխատանքների շրջանակներում գ.Մարցի դպրոցի ІX-XІІ դասարանների թվով 7
աշակերտներ մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով այցելեցին համալսարան և
իրենց հետաքրքրող մասնագիտության մասին տեղեկացան ԱԻՀ և ՖԴ ամբիոնի վարիչ՝
Զ.Էվոյանից:
2018թ. ապրիլին պատմության ամբիոնի դոցենտ Աշոտ Սահակյանը Հայաստանի առաջին
Հանրապետության
հերոսամարտեր»,

կազմավորման
«Ղարաքիլիսայի

100-ամյակին

նվիրված

ճակատամարտը»,

թեմաներով՝
«Հայաստանի

«Մայիսյան
առաջին

Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ» և այլն, դասախոսություններ է

անցկացրել ՎՊՀ հենակետային վարժարանում, քոլեջում և Ալավերդու կրթական կենտրոն՝
թ.2 հիմնական դպրոցում:

8.Հաշվետու

ժամանակաշրջանում

դպրոցների

հետ

տարվող

աշխատանքներին

մասնակցություն են ցուցաբերել ՎՊՀ ամբիոնները:

Ամբիոն

Կատարված աշխատանքներ

Ամբիոնները մասնակցել են դպրոցներում տարվող մասնագիտական կողմնորոշման
հանդիպումներին, դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների անցկացմանը,
ընդունելության քննությունների նախապատրաստական դասընթացներին:
Գրականություն, ռուսաց լեզու
Գրականության
և
ռուսաց
լեզվի
ամբիոնի
դասախոսները մշտապես ընդգրկված են ասմունքի
մրցույթների անցկացմանը: 2018թ. նոյեմբերին ք.Վանաձորի
թ.4 հիմնական դպրոցի 9-րդ դասարանի աշակերտները
մասնակցեցին բանասիրական ֆակուլտետի ռլգ 4-րդ կուրսի
ուսանող
պրակտիկանտների
նախաձեռնությամբ
կազմակերպած ինտելեկտուալ միջոցառում՝ վիկտորինա:
Հայոց լեզու
Ամբիոնի կողմից անցկացվել են բաց դասեր թ.8 հիմնական
դպրոցի աշակերտների համար, դասախոս Ն.Անտոնյան:
Օտար լեզուներ
2018թ. մարտին և ապրիլին օտար լեզուների ամբիոնը Լոռու
մարզի X, XI և XII դասարանների դպրոցականների համար
երկու փուլով դպրոցների անցկացրել է ,,SPELLING BEE,,
մրցույթ, որի նպատակն էր պարզելու անգլերենի
ուղղագրությանը տիրապետելու մակարդակը:
2018թ. մայիսին անցկացրել է ավագ դպրոցների
աշակերտների վիկտորինա-մրցույթ՝
“Ամեն
ինչ Մեծ Բրիտանիայի մասին” խորագրով:
«Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության որոշ
ուսանողներ համալսարանի և թ.19 հիմնական դպրոցի միջև
կնքված
հուշագրի
շրջանակներում
կամավորության
սկուզբունքով 5-7-րդ դասարանների աշակերտների համար
անցկացրել
են
անգլերենի
արտադասարնային
պարապմունքներ:
Հայոց լեզու, ռուսաց լեզու
Մանկավարժություն,
Հոգեբանություն, արվեստի

Մաթեմատիկա,

Կազմակերպված գիտաժողովներին մասնակցել են նաև
մարզի դպրոցների ուսուցիչներ:
Ամբիոնների կողմից անցկացվել են մասնագիտական
սեմինարներ,
անցկացվել
են
մասնագիտական
կողմնորոշման զրույցներ Վանաձորի հիմնական և ավագ
դպրոցներում:
2018թ. մարտին ք.Վանաձորի թ.18 միջն. դպրոցի X
դասարանի թվով 15 աշակերտներ դասղեկի հետ միասին
շրջայցի
եկան
ՎՊՀ
(Լ.Մարուքյան),
ծանոթացան
համալսարանի գրադարաններին, լաբորատորիաներին,
կաբինետներին և այլն:
Անցկացվել են մասնագիտական կողմնորոշման զրույցներ և

Ինֆորմատիկա
Ֆիզիկա

Քիմիա, Կենսաբանություն

Տնտեսագիտություն
Փիլիսոփայություն
Պատմություն, արվեստ

բաց դասԷվրիկա դպրոցներում:
Անցկացվել են փորձարարական բաց դասեր թ.5, 11, Էվրիկա
դպրոցների
9-12-րդ
դասարանների
աշակերտների
համար`մեխանիկա,
մոլեկուլյառ
ֆիզիկա,
էլեկտրականություն, օպտիկա և ատոմային ֆիզիկա
բաժիններից:
Դեկտեմբերին անցկացվել է <<ֆակուլտետի բաց դռների>> օր
բաց դասեր, կատարվել են
փորձերի ցուցադրում,
անցկացվել է բաս դաս:
Մասնակցել են ավագ դպրոցների աշակերտների հետ
տարվող
մասնագիտական
կողմնորոշման
աշխատանքներին:

Կատարված աշխատանքները լուսաբանվել են ՎՊՀ կայքէջում, «Վանաձորի պետական
համալսարան» թերթերում:

Բուհ-դպրոց կապերի համակարգող՝

Ա.Իսկանդարյան

