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ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջը մարզում միջին մասնագիտական և
նախնական /արհեստագործական/
կրթություն իրականացնող միակ
կրթական
հաստատությունն է: Իր գործունեության շուրջ կեսդարյա պատմության ընթացքում այն
հավատարիմ է մնացել իր որդեգրած արժեքներին, դարձել երիտասարդ սերնդի կրթության և
դաստիարակության մի յուրատեսակ դարբնոց: Կրթական հաստատությունը միշտ քայլել է
ժամանակին
համահունչ,
զգացել
ժամանակի
զարկերակը,
մարտահրավերներին, զարգացել և դարձել է տարածաշրջանում

դիմագրավել
առկա
բազմագործառութային

կրթական կենտրոն:
Քոլեջը

լայնածավալ

աշխատանքներ

է

տարել

երիտասարդների

մասնագիտական

կողմնորոշման աշխատանքների կազմակերպման ուղղությամբ, ուսումնասիրել և վեր է հանել
երիտասարդների կրթական կարիքները և դրանց լուծման ուղիներ մշակել:
Վերջին հինգ տարիներին քոլեջը թևակոխել է զարգացման նոր փուլ. պահպանելով
տարիների ընթացքում ձեռք բերած լավագույն փորձն ու հաջողությունները, ավանդույթներն ու
արժեքները՝ կրթական հաստատությունը հաստատուն քայլերով առաջ է գնացել, ընդլայնել
հնարավորություններն ու

գործունեության շրջանակները՝ համաձայն քոլեջի զարգացման

ծրագրի դրույթների:
Հաշվետու

ժամանակահատվածում

քոլեջը

շոշափելի

ձեռքբերումներ

է

ունեցել

նյութատեխնիկական բազայի հարստացման առումով, մասնավորապես՝ համալրվել է
գրադարանային ֆոնդը մասնագիտական և գեղարվեստական գրականությամբ, հիմնադրվել է
,,Արմաթ,, ինժեներական լաբորատորիան, սոցիալական աջակցության ձեռնարկատիրական
կաբինետը, ռոբոտաշինության կաբինետը, ձեռք են բերվել

ժամանակակից համակարգիչներ,

կառուցվել է ակվապոնիկ համակարգով ջերմոց, բարելավվել են շենքային պայմանները:
Հիմնվել է գինու փոքրածավալ լաբորատորիա, ձեռք է բերվել տրանսպորտային միջոց,
<<Խոհարարական գործ>> մասնագիտության գործնական պարապմունքների երկրորդ լսարանի
կահավորման համար նոր սարքավորումներ:
ՏՏ ոլորտի կազմակերպությունների հետ համագործակցության ընդլայնման արդյունքում
քոլեջի նյոթատեխնիկական բազան

համալրվել է լաբորատորիայով, ժամանակակից

սարքավորումներով, իրականացվել են ծրագրավորման կարճաժամկետ դասընթացներ:
ՎՁՏՊՔ-ն

ունի

որոշակիորեն

ձևավորված

կառավարման

կառավարումն իրականացվում է «Կրթության մասին» և
մասին»,

«Պետական

ոչ

առևտրային

համակարգ:

«Կրթության շարունակելիության

կազմակերպությունների

մասին»

Հայաստանի

Հանրապետության օրենքներով, ՀՀ Կառավարության որոշմամբ ՀՀԿԳՆ կողմից
N476 Մ այնուհետ՝ 20.01.2012թ.

N 37-Ա/Ք

ՎՁՏՊՔ-ի

27.09.2002թ.

հաստատված ՎՁՏՊՔ-ի կանոնադրությանը

համապատասխան, ինքնակառավարման հիման վրա` քոլեջի

կառավարման խորհրդի,

տնօրինական խորհրդի, մեթոդական խորհրդի և տնօրենի գործառույթների իրականացմամբ:
ՎՁՏՊՔ-ի

իրավասությունն

է

ինքնակառավարման

ինքնավարության իրականացումը: Այդ ուղղությամբ քոլեջում

և

կոլեգիալության

սկզբունքով

կատարվել են կառուցվածքային

փոփոխություններ, մասնավորապես` փոփոխվել են ստորաբաժանումների

անվանումները

/ամբիոններ, խորհուրդներ/, կազմվել են բոլոր պաշտոնների նկարագրերը:
Ուսումնական հաստատության կառավարման համակարգն ունի անհրաժեշտ մարդկային
և նյութական ռեսուրսներ` իր բազմակողմանի գործառույթներն իրականացնելու համար:

Ըստ ՎՁՏՊՔ-ի

ռազմավարական ծրագրի

նախատեսված է,որ ուս. հաստատությունը

քոլեջային համակարգում լինի ամենամրցունակ, կիրառական գիտելիք և կարողություններ
տրամադրող և հետազոտություններ իրականացնող մարզի զարգացմանն

ուղղված միջին

մասնագիտական ուսումնական հաստատությունը:Այս ուղղությամբ ևս լուրջ աշխատանքներ են
գրանցվել:Քոլեջը ոչ միայն տարածաշրջանում ,այլև հանրապետության մասշտաբով առաջնային
դիրքերքւմ է գտնվում,
կառույցների

հետ

հատուկ ծրագրերով գործընթացները ընդլայնել է միջազգային

,

անգամ

առանձնահատուկ

ծրագրերով`Գերմանիայի

Դաշնության

կառավարության Հարավային Կովկասի զարգացմանն ուղղված ծրագրի շրջանակներում:
Քոլեջն ունի գործուն կարիերայի կենտրոն, որը ընդգրկուն համագործակցությունների
արդյունքում

կազմակերպում

մասնագիտական

է

ուսանողների

կողմնորոշում

է

պրակտիկաները,

իրականացնում,

ինչպես

դիմորդների
նաև

հաջողությունների հասած շրջանավարտների հետ կազմակերպում
ուսանողներին ծանոթացնելու նրանց հաջողված պատմություններին:
Գործատուների

առաջարկությունների

դասապարապմունքների

թիվը`

ի

հաշիվ

համաձայն`
տեսական

համար

աշխատանքային
է

ավելացվել

հանդիպումներ՝
է

գործնական

դասապարապմունքների,

ընտրովի

առարկաների ժամաքանակի հաշվին առաջարկել են ընդգրկել որոշ մասնագիտական մոդուլներ:
Ներդրվել է <<Ձեռներեցություն>> մոդուլը:Այն դասավանդվում է քոլեջի բոլոր
մասնագիտություններում: Մասնագիտությունների առանձնահատկություններից ելնելով` այս
մոդուլը

նպաստում

է

Կազմակերպությունների

կարողությունների
իրավական

ճիշտ

և

կարգավիճակից

խելացի

սկսած

մինչև

օգտագործմանը:
արտադրության

կազմակերպման, ընդլայնման, շուկայական մրցակցության ապահովման, ռիսկերի կրճատման,
համագործակցության

շրջանակի

ընդլայնման,

իրացման

գործընթացի

կազմակերպման,

վերաարտադրության ապահովման կազմակերպումը ուսուցանվում է այս մոդուլի իմացությամբ
և օգտագործելու կարողություններով: Յուրաքանչյուր անհատ պետք է կարողանա ղեկավարել իր
աշխատանքային, ֆինանսական ռեսուրսները և կատարել տեղաբաշխում: Նշված ցուցանիշների
արդյունավետ օգտագործումը կնպաստի արտադրողականության մեծացմանը և արտադրանքի
քանակի ավելացմանը, ինչն էլ կարող է հանգեցնել շահույթի մեծացմանը:
Ուսուցանվող բոլոր մասնագիտությունների ընդհանուր ժամաքանակում տեսական և
գործնական ժամերի հարաբերակցությունը սահմանվել է 30% տեսական, 70% գործնական
սկզբունքով` հաշվի առնելով, որ միջին մասնագիտական և նախնական/ արհեստագործական/
մասնագիտությունները պիտի պատրաստեն աշխատաշուկայի համար պրակտիկ, գործող,
դինամիկ, ճկուն մասնագետներ:
Քոլեջը ընդլայնել է ուսուցանվող մասնագիտությունների ցանկը. ներդրվել է նոր
մասնագիտություն՝ ,,Զբոսաշրջություն,, /հիմնական և միջնակարգ կրթության հիմքերով/, ինչը
համահունչ
է մարզի
սոցիալտնտեսական
զարգացման միտումներին: Մարզի
աշխարհագրական նպաստավոր դիրքը և հարուստ պատմամշակութային հուշարձանները լայն
հնարավորություն են տալիս այս մասնագիտության զարգացման առումով: Այս տարի
նախատեսվում է ներդնել նոր մասնագիտություն՝ ,,Ջերմատնային տնտեսություն,, , ինչը ևս
պայմանավորված է տարածաշրջանի աշխատաշուկայի պահանջարկով:
Քոլեջն իր գոյության ընթացքում մասնագիտությունների ընտրության ժամանակ միշտ
հաշվի է առել տարածաշրջանի պահանջները: Դեռևս տարիներ առաջ, նկատի ունենալով մեր
տարածաշրջանի

սոցիալ-

տնտեսական

զարգացման

միտումները

և

աշխատաշուկայի

պահանջարկը, կրթական հաստատությունը ուսուցանվող մասնագիտությունների ցանկում
ընդգրկել էր ,,Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն ,,մասնագիտությունը: Սակայն դուալ
համակարգով մասնագիտության ուսուցման իրականացումը ենթադրում էր նոր մոտեցումներ,
նոր չափանիշներ, նոր պայմաններ, որի հիմքում դրված էր մի հստակ սկզբունք՝ գործնական

ժամերի և պրակտիկաների գերակշիռ մաս / 75 տոկոս/:

Սա տվեց ցանկալի արդյունք.

մասնագիտությունում սովորող ուսանողները, տեսական գիտելիքներ ստանալուն զուգահեռ,ձեռք
են բերել գործնական կարողությունների և հմտությունների մի մեծ պաշար, քանի որ

ընդգրկված

են եղել խաղողագործության և գինեգործության կազմակերպման ողջ գործընթացում: Քոլեջն ունի
համագործակցության պայմանագրեր Գետափի գինու գործարանի և ,,Տրինիտի Կանյոն այգիներ,,
գինու գործարանի հետ, ինչի արդյունքում քոլեջի ուսանողները հնարավորություն ունեցան
մասնակցելու այգեգործական, խաղողի

մթերման, մշակման աշխատանքներին, ինչպես նաև

տեխնոլոգիական բոլոր գործընթացներին:
Դուալ

ծրագրի

կազմակերպությունը,
մասնագիտության

իրականացմանը
որի

մեծապես

փորձագետների

չափորոշիչները

և

հետ

օժանդակել
համատեղ

ներդրվել

է

է

գերմանական

կազմվել

և

<<Գինեգործություն

մշակվել
և

GIZ
են

հյութերի

արտադրություն>> մասնագիտության համար ուսուցման դուալ համակարգը:Այն առանձնապես
մեծ ձեռքբերում էր,,Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն,, մասնագիտության
զարգացման

համար,

որի

արդյունքները

գերազանցեցին

բոլոր

սպասելիքները:

Քոլեջի

հովանավոր ,,Անուշավան Աբրահամյան կրթական հիմնադրամի,, աջակցությամբ քոլեջում
հիմնվեց գինու փոքրածավալ արտադրամաս, որտեղ ուսանողների ուժերով և գերմանացի
մասնագետի օգնությամբ պատրաստվեց որակյալ գինի: Այստեղ հարկ է կարևորել նաև
գործատուների ներգրավածությունն ու հետաքրքրվածությունը. գինեգործարանները նույնպես
շահագրգիռ կողմ են և պատրաստ են հետագայում

ապահովել աշխատանքով լավագույն

շրջանավարտներին: Ընդհանրապես, վերջին տարիներին քոլեջն

ընդլայնել է կապերը

գործատուների հետ, ինչի արդյունքում ավելի արդյունավետ են դարձել պրակտիկաների
կազմակերպումը:
Ուսումնական հաստատության աշխատակիցների կողմից մշակվել են մասնագիտական
ձեռնարկներ և տպագրվել
ՄԿՈՒԶԱԿ-ի և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության
տնտեսական

համագործակցության

և

զարգացման

նախարարության

պատվիրակմամբ

«Մասնավոր հատվածի զարգացումը Հարավային Կովկասում» ծրագրի աջակցությամբ:
Ուսումնական հաստատությունում վերանայվել են ուսումնական բոլոր

ծրագրերը,

ընդլայնվել են գործատուների հետ համագործակցության շրջանակները:Այս ամենը նպաստել է
կրթական որակի բարելավմանն ու արդյունավետության բարձրացմանը, ինչի արդյունքները
արտացոլվում
են
պետական
ամփոփիչ
ստուգումների
ժամանակ
ներկայացված
գնահատականներով:
Քոլեջը, համագործակցելով ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության
զբաղվածության գործակալության հետ, տարբեր տարիներին հաջողությամբ իրականացրել է
կարճաժամկետ ուսուցման ծրագրեր գործազուրկների համար, որի արդյունքում նրանք ձեռք են
բերել գիտելիքներ և դարձել աշխատաշուկայում մրցունակ: Առանձնացնենք վերջին երկու
ծրագրերը` <<Հաշվապահ-ՀԾ>> մասնագիտության ուսուցման դասընթաց 4 ունկնդրի և
<<Խոհարար>> մասնագիտության ուսուցման դասընթաց 5 ունկնդրի համար: Կարճաժամկետ
ուսուցման ծրագրերը կրում են շարունակական բնույթ:
Պետք է նշել, որ քոլեջը առանձին ևս կազմակերպում է կարճաժամկետ ուսուցման
դասընթացներ տարբեր մասնագիտությունների գծով` ելնելով աշխատաշուկայի պահանջներից
և մարզի սոցիալ- տնտեսական զարգացման միտումներից:
Ուշագրավ է, որ քոլեջի հովանավոր ,,Անուշավան Աբրահամյան կրթական հիմնադրամի,,
ֆինանսական աջակցությամբ քոլեջում հիմնված գինու արտադրական լաբորատորիայում,
որտեղ ուսանողները վարպետների և գերմանացի խորհրդատու Ռայներ Ռոտնիգերի օգնությամբ
կազմակերպեցին գինու պատրաստման ողջ գործընթացը, բացառիկ իրողություն էր ,և որին
անդրադարձավ նաև ՀՀ կառավարության լրատվական բաժինը՝ ,,Հրապարակ,, հաղորդման

շրջանակներում

ներկայացնելով

քոլեջում

ներդրված

դուալ

փորձարարական

ծրագրի

հաջողությունները:
Նշենք, որ փորձարարական ծրագիրը կարելի է համարել հաջողված և արդյունավետ, քանի
որ ուսուցման ավարտին ունենք տեսական գիտելիքներով և պրակտիկ կարողություններով
օժտված շրջանավարտներ, ովքեր կարող են համալրել Վայոց ձորի տնտեսության զարգացման
համար գերակա համարվող ճյուղի՝ գինեգործության ոլորտի մասնագետ կադրերի շարքերը:
Քոլեջում լուծվել է է նաև ուսանողների հանրային սննդի կազմակերպման հարցը:
Ուսուցման և ներքին կառավարման գործընթացների հետ կապված ևս արձանագրվել են մի
շարք հաջողություններ. կատարելագործվել են փաստաթղթաշրջանառության վարման կարգերը,
հստակեցվել են քոլեջի ներքին ստորաբաժանումների աշխատանքների մեխանիզմները,
դասախոսական կազմը համալրվել է նոր մասնագետներով, պարբերաբար դասախոսները
մասնակցել
են
տարբեր
առանձնահատկություններ
արդյունավետության

վերապատրաստումների,
միջազգային
տեղայնացվել
են
քոլեջում,
մշակվել

բարձրացմանն

ուղղված

քայլեր,

մեծ

փորձի
որոշ
են
ուսուցման

ուշադրություն

է

դարձվել

մանկավարժական նոր ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմանն ու խրախուսմանը:
COVID19 պայմաններում և հետո ուսումնառություն կազմակերպելու համար ի հայտ են
եկել մի շարք նոր հնարավորություններ այն ուսանողների համար, որոնք ունեն առողջական,
տրանսպորտային, ֆինանսական միջոցների խնդիրներ: Հեռավար դասընթացների ընթացքում թե
ուսանողները, թե դասախոսները հնարավորություն ունեցան էլ ավելի զարգացնելու և
խորացնելու իրենց կարողությունները և հմտությունները ՏՏ ոլորտում, ինչը կնպաստի
հետագայում ավելի մրցունակ լինել աշխատաշուկայում:
Քոլեջում որոշակի նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվել նաև ԱՀՈՒ
ծրագրով կրթություն իրականացնելու վերաբերյալ:Իրականացվել են տեղեկատվական
աշխատանքներ `ներքին և արտաքին շահառուների ընդգրկմամբ իրականացնելու ծրագրերի
համապատասխանեցման

ուղղությամբ

տարվող

աշխատանքների,ընտրվող

կազմակերպությունների մասին : Գնահատվել են

թիրախ

պրակտիկա անցնող ուսանողները

գործատուների կողմից, քոլեջում կրթություն ստացած ուսանողների զգալի մասը առանձնանում
է իր մասնագիտական գիտելիքների ու կարողությունների գործնական կատարման բարձր
ցուցանիշներով: Պրակտիկայի վայրերում նրանց դրսևորած հմտությունները լիարժեք
գոհացուցիչ են ու բավարարել են գործատուներին, հետևաբար նրանց աշխատանք ունենալու
հնարավորությունը

շատ ավելի մեծ է, քան մեկ այլ մասնագետինըֈ ԱՀՈՒ ծրագրի

շրջանակներում իրականացվելիք ուսուցումը

բնականաբար

շարունավելու է

ավարտից հետո, քանի որ ուսուցման այս ձևը հնարավորություն է տալիս լիարժեք սովորելու
մասնագիտության բոլոր նրբությունները, լուծելու գործնական դասապարապմունքների
ընթացքում առաջացող խնդիրները և տեսնելու սեփական աշխատանքի արդյունքըֈ
Ուսումնական
աշխատանք,որի

հաստատությունում

արդյունքում

պարզվում

իրականացվում
է,որ

ԱՀՈՒ

է

նաև

հետազոտական

մեթոդաբանությամբ

կազմված

դասընթացների ծրագրերը համապատասխանում են շուկայի՝ այդ պահի դրությամբ առկա
պահանջին, քանի որ կազմվում են գործատուների ու մասնագետների բազմիցս կազմակերպված
քննարկումների հիման վրա., բացի այդ գործնական դասապարապմունքների ու պրակտիկաների
ընթացքում բացահայտվում են թերություններն ու շտկվումֈ
Քոլեջի

որակի

ապահովման

հանձնաժողովը

պարբերաբար

գործատուների

հետ

իրականացնում է պրակտիկաների, ինչպես նաև մասնագիտական դասընթացների, մոդուլների
բովանդակության, ժամաքանակի, տեսական ու գործական համապատասխան բաշխվածության
վերաբերյալ գնահատում:

Քոլեջն ընդլայնել է լրացուցիչ կրթության ծավալները, կազմակերպել կարճաժամկետ
ուսուցման դասընթացներ / նաև զբաղվածության կենտրոնում գրանցված գործազուրկների
համար/, նպաստել անհատների վերավորակավորմանը և նոր աշխատանք գտնելուն: Քոլեջը,
կարևորելով Վայոց ձորի մարզում ՏՏ ոլորտի միջավայրի ձևավորման միջոցով ինովացիոն
մշակույթի

տարածման,

նոր

գաղափարների

բացահայտման

ու

կյանքի

կոչման,

ՏՏ

մասնագետների և աշխատատեղերի ստեղծման հարցը, ակտիվորեն համագործակցում է ՏՏ
ոլորտի առաջատար կազմակերպությունների հետ: Մասնավորապես` <<Ինովացիոն կենտրոն>>
հիմնադրամը 16.04.2018թ. կնքված Համագործակցության հուշագրի, «VET-Business partnerships on
work

–

based

learning

and

apprenticeships»

դրամաշնորհային

ծրագրի

շրջանակներում

իրականացրել է քոլեջի ուսանողների համար /երկու խումբ/ ծրագրավորման դասընթացներ`
նպաստելով վերջիններիս գիտելիքների ընդլայնմանն ու հմտությունների ձևավորմանը, ինչպես
նաև համալրել է քոլեջի համակարգչային կենտրոնը 15 համակարգչով:
Թեև ուումնական հաստատությունում չկան հաշմանդամության առաջին,երկրորդ կարգ
ունեցող ուսանողներ,բայց քոլեջում իրականացվել են մի շարք ծրագրեր,որտեղ ընդգրկվել են 40
երիտասարդներ,որոնք ունեն հաշմանդամություն:

Ծրագիրն իրականացնելու համար քոլեջը

ձեռք է բերել նոր, ավելի մոտիվացնող և հագեցած սարքավորումներ, ինչպես նաև կառուցել է
թեքահարթակներ`հաշմանդամություն ունեցող անձանց ուսուցումը պատշաճ կազմակերպելու և
իրականացնելու համար:
Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջի հավատարմագրման գործընթացը ճիշտ
կազմակերպելու նպատակով, ուսումնական հաստատությունը մշտապես կապ է ապահովել
Որակի ապահովման ազգային կենտրոնի (ՈԱԱԿ) հետ: Համատեղ աշխատանքում լուրջ
ուշադրություն

է

հրավիրվել

մասնագիտական

կարողությունների

ինքնավերլուծության

աշխատանքները պահանջվող մակարդակով կազմակերպելու և իրականացնելու խնդրին:
ՈԱԱԿ-ի կողմից քոլեջի թվով 6 աշխատակիցների համար կազմակերպել

են

վերապատրաստումներ, որոնք տվել են իրենց դրական արդյունքը: Մասնավորապես. առցանց
հարթակով

կազմակերպված

խորհրդատվությունների

ընթացքում

անդրադարձել

են

մասնագիտական կարողությունների ինքնավերլուծության մոդելի 10 բաժիններին և դրանց
առնչվող գրեթե բոլոր խնդիրներին: Համատեղ քննարկվել են քոլեջի աշխատակիցների կողմից
առաջադրված հարցերը,
պատասխանները:
Խորհրդատվության

և

քոլեջի

աշխատակիցներն

ընթացքում

անդրադարձ

գործընթացում ընդհանրապես հանդիպող

է

ստացել

են

կատարվել

դրանց

լիարժեք

ինքնավերլուծության

որոշակի խնդիրներին, առաջ են քաշվել այդ

խնդիրների լուծման մի շարք մեթոդներ, որոնք քննարկվել են ՎՁՏՊՔ-ի Որակի ապահովման
ինքնավերլուծությունն իրականացնող աշխատանքային խմբի համապատասխան նիստերում և
ընտրվել են ՎՁՏՊՔ-ի առանձնահատկություններին համապատասխանող մեթոդները:
Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջը հավատարմագրման գործընթացը
կազմակերպելու

նպատակով,

դեռևս

2010թվականից

սկսել

է

մասնագիտական

կարողությունների ինքնավերլուծության աշխատանքը: Որակի ներքին ապահովման նպատակով
ինքնավերլուծություն

է

կատարվել

5

տարիների

համար

/2010թ.-

2015թ.,

նախ`

2

մասնագիտությունների գծով, ապա ավելացվել են ևս 2 մասնագիտություններ/: Այնուհետև
աշխտանքները ծավալվել են քոլեջում ուսուցանվող բոլոր մասնագիտությունների համար
/ընդգրկելով նաև նախնական. արհեստագործական կրթության մասնագիտությունները/:
Աշխատանքային

խումբը,

որը

հետագայում

ձևավորվել

է

որպես

հանձնաժողով,

պլանավորել է իր հետազոտական, վերլուծական աշխատանքները, վեր է հանել խնդիրները և
դրանք

լուծելու

մեթոդներ

առաջադրել:

Հանձնաժողովի

նախաձեռնությամբ

հստակ

աշխատանքներ են իրականացվել քոլեջի իրավական փաստաթղթերի համալրման, նրանց արդի

պահանջների

համապատասխանութունն

ապահովող

լուծումների,

հայեցակարգային

փաստաթղթերի

իրականացման

դասավանդողների

մասնագիտական

որակների

ու

որակի

կարգերի,
նրանց

ապահովման

աշխատակազմի

աշխատանքի

և

գնահատման

մեխանիզմների, գործիքների մշակման, դասախոսական կազմի մասնագիտական առաջընթացի
քաղաքականության

ապահովման

և

բազում

այլ

ուղղություններով:

Հետազոտական

և

վերլուծական աշխատանքների արդյունքում ստեղծվել են, ավելի քան 160 հավելվածներ, որոնք
հստակ պատկերացում են տալիս քոլեջի գործունեության, նրա խնդիրների աստիճանաբար
լուծման, քոլեջի առաջընթացի մասին:
Մշակվել են ինչպես նոր կարգեր, այնպես էլ վերամշակվել են մի շարք կանոնակարգեր և
հայեցակարգեր: Քոլեջում իրականացված մասնագիտական կարողությունների ամենամյա
վերլուծությունները հնարավորություն են տվել տարեց տարի բարելավելու որակի ապահովման
հարցը:
Հետազոտական և վերլուծական աշխատանքները իրականացվել են նաև առցանց
ուսուցման ընթացքում, հետևողական աշխատանք է կատարվել դասապրոցեսի վերահսկման,
դասընթաներին ուսանողների մասնակցությունը ապահովելու ուղղությամբ: Այս ընթացքում
իրականացված

հետազոտությունների

և

վերլուծությունների

արդյունքները

նույնպես

արտահայտված են համապատասխան հավելվածներում:
Հավատարմագրում իրականացնելու համար, հավանաբար, դժվարություններ կարող են
առաջացնել առցանց հարթակներով իրականացվող աշխատանքները:
Քոլեջը

խնդիր

է

դրել

առցանց

ուսուցման

համար

մշակել

նոր

մեխանիզմներ,

կատարելագործել որակն ապահովող գործիքակազմ:
Քոլեջը

դեռևս

2010թվականից

սկսել

է

մասնագիտական

կարողությունների

ինքնավերլուծության աշխատանքը:
Վերջին տարիներին քոլեջը մեծ դերակատարություն ունի համայնքային և մարզային
նշանակության

խնդիրների

քննարկման,

լուծման

առաջարկություններով, նախաձեռնություններով,

հարցերում,

աջակցում

իր

հանդես

է

ռեսուրսներով:

գալիս

Տեղական

ինքնակառավարման և պետական կառավարման մարմինների և գործատուների հետ սերտ և
արդյունավետ համագործակցության արդյունքում մեծացել է քոլեջի հեղինակությունը, ավելացել
ուսանողների քանակը:
Կատարված աշխատանքների գնահատման վերաբերյալ կարող եմ ներկայացնել մի
հատված`ՄԿՈՒԶԱԿ-ի կողմից կատարված հետազոտության և գնահատման արդյունքից.
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Այսպիսով, հաշվետու ժամանակաշրջանում Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական
քոլեջը ունեցել է կայուն զարգացում: Ամփոփելով կատարված ուսումնասիրությունները՝ կարելի
է եզրակացնել, որ հաշվետու տարիների ընթացքում ( 2016- 2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
ուս. տարիներ) Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջում իրականացվել են մի շարք
միջոցառումներ, որոնք նպաստել են թե՛ ուսումնառության գործընթացի արդյունավետության
բարձրացմանը և թե՛ բարեփոխումների հաջող ընթացքին:
Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջի կարիերայի կենտրոնը իրականացում է
տարաբնույթ աշխատանքներ, ինչպիսիք են՝ գործատուների հետ համագործակցության ուղիների
որոնում,

դասընթացների,

պրակտիկաների

սեմինար-հանդիպումների,

կազմակերպում,

մասնագիտական

շրջայցերի,

կողմնորոշման

արտադրական
խորհրդատվության

ապահովում: Կարիերայի կենտրոնի միջոցով ավելի է ամրապնդվել գործատու-քոլեջ, գործատուուսանող

կապը:

Աշխատանքներ

են

կատարվել

շրջանավարտներին

աշխատանքի

տեղավորվելու հարցում: Կարիերայի ստորաբաժանման կողմից անցկացվել է գործատուների և
քոլեջի ուսանողների հանդիպումներ, որի ընթացքում մասնավոր հատվածը ներկայացրել է
տարբերտ մասնագիտությունների կարևորությունը և պահանջարկը տարածաշրջանում:
Ինչպես երևում է վերևում ներկայացրած փաստերից, զբաղվածության պետական
գործակալության հետ կա սերտ համագործակցություն: Հարկավոր է նշել, որ քոլեջը բավականին
մեծ ու հաջողված փորձ է ունեցել կարճաժամկետ ծրագրերի իրականցման հարցում:
Վայոց

ձորի

տարածաշրջանային

պետական

քոլեջի

ուսումնական

ծրագրերը

ժամանակակից և իրատեսական են: Շատ կարևոր է նաև այն, որ դրանք, ուղղված լինելով
կարողությունների զարգացմանը, ուսանողներին թույլ են տալիս ունենալ աշխատաշուկայում
իրենց պարտավորությունների կատարման համար գիտելիքներ: Կրթական չափորոշիչներով և
ծրագրերով նախատեսվող ընդհանուր ժամաքանակը և դրա հարաբերությունը տեսական,
լաբորատոր-գործնական աշխատանքների համար բավարար են:
Տեսական պարապմունքներին հատկացված ժամաքանակը բավարարում է նոր նյութի
հաղորդմանը: Դասի պրոցեսի արդյունավետությունը բարձրացնելուն են ուղղված նաև համառոտ
դասախոսությունների,

նյութական

այլ

ռեսուրսների

օգտագործումը,

պրակտիկաների

և

արտադրական շրջայցերի կազմակերպումը: Գործնական պարապմունքները գերակշռում են:
Ուսումնառության
արդյունքների
գնահատումը
կատարվում
է
բանավոր
դասահարցումներով և գրավոր առաջադրանքներով: Կատարվում է ուսանողի ընթացիկ
գնահատում,

ապա

կիսամյակային

ամփոփում:

Մոդուլային

ուսուցման

գնահատումը

կատարվում է գնահատման թերթիկներվ, ուր ներառված են մոդուլի արդյունքներից և
կատարման չափանիշներից բխող առաջադրանքներ: Քոլեջի գնահատման համակարգի, որն
ավելի լայն հնարավորություն է տալիս ուսումնառության իրական և գործնական արդյունքների
հավաստմանը և ուսանողի օբյեկտիվ գնահատմանը:
Հաշվետու ժամանակահատվածում Քոլեջում հաջողությամբ ներդրվել են դասավանդվող
մասնագիտությունների չափորոշիչները: Կազմվել են դրանց համապատասխան ուսումնական և
մոդուլային ծրագրերը: Բարելավվել է, և կառավարումը, և վարչարարությունը: Շրջանառվող
փաստաթղթերի վերանայումները և նորերի մշակումները դրական ազդեցություն են ունեցել
դասախոսական անձնակազմի և ուսանողների մասնագիտական պատրաստվածության, ինչպես
նաև ուսումնական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման վրա՝ նպաստելով որակյալ
մասնագիտական կրթության ապահովմանը:
Զգալի բարեփոխումներ են կատարվել ուսումնական, նյութատեխնիկական բազայի
հարստացման

և

սոցիալական

համագործակցության

գործընթացներում:

Նշված

բարեփոխումները դրական են անդրադարձել քոլեջի ուսանողների թվաքանակի աճի վրա:
Քոլեջն իրականացնում է միջին մասնագիտական կրթության վերաբերյալ լայնածավալ
իրազեկման աշխատանքներ՝ օգտագործելով իր պարբերաբար թարմացվող կայքէջը՝
http://vayocdzorcollege.info/,

ամենօրյա

գործորկվող

ֆեյսբուքյան

էջը՝

https://www.facebook.com/VayotsDzorRegionalStateCollege և ինստագրամի էջը՝
https://www.instagram.com/vayotsdzorreg.statecollege/:
Համավարակով պայմանավորված իրադրության պայմաններում քոլեջը կարողացել է
հաղթահարել տեխնիկական և հոգեբանական խոչընդոտները և իրականացնել որակյալ
հեռավար ուսուցում:
Ամփոփելով գնահատման արդյունքները՝ Վայոց ձորի տարածաշրջանային պետական
քոլեջի

գնահատումը

համարում

ենք

դրական,

բարեփոխումների ընթացքը՝ արդյունավետ, արգասավոր:

հաստատությունում

իրականացվող

