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<<Հատուկ պատրաստականություն>> կրթաճյուղի կողմից 2018.-ի ընթացքում 

Կատարված աշխատանքների 

     Կազմակերպչական և դաստիարակչական բնույթի աշխատանքեր 

  Հիմք ընդունելով ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ուսումնական կենտրոնի 2018թ-ի 

տարեկան աշխատանքային պլանը  կրթաճյուղի պետի կողմից մշակվել է աշխատանքային 

պլան,որը 22.12.17թ.-ին հաստատվել է ուսումնական կենտրոնի պետի կողմից,ինչի հիման 

վրա կրթաճյուղի դասախոսական անձնակազմի կողմից մշակվել են անհատական 

աշխատանքային պլաններ: 

          Կրթաճյուղի 2018թ-ի աշխատանքները իրականացվել են նախնական մասնագիտական 

կրթության <<Ոստիկանական գործ>>մասնագիտության <<Ոստիկան>>որակավորման 

պետական կրթական չափորոշիչի, <<ոստիկանության ծառայողի վերապատրաստման և 

որակավորման անցկացման կարգն ու պայմանները>>, և <<ՀՀ ոստիկանության 

կրթահամալիրի ուսումնական կենտրոնում ուսումնական  գործընթացի կազմակերպման 

կարգի>>դրույթներին համապատասխան: 

          Կրթաճյուղի պետի և ուսումնական կենտրոնի պետի տեղակալի կողմից մշտապես 

վերահսկվել է դասախոսների կողմից իրականացվող 

դասախոսությունների,սեմինարների,գործնական պարապմունքերի և 

խորհրդատվությունների  անցկացումը և դրանց համապատասխանությունը առարկայական 

թեմատիկ պլաններին և դասացուցակներին: 

           Հաշվետու ժամանակահատվածում  կրթաճյուղի դասախոսական կազմի կողմից 

ներկայացվել են կատարված աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկանքներ,իսկ կրթաճյուղի 

պետի կողմից կիսամյակային հաշվետվություն: 

2018թ.-ի ընթացքում սովորողների շրջանում իրականացվել են աշխատանքներ ուղղված 

նրանց բարոյա-հոգեբանական հավասարակշռության,պետական մտածելակերպի 

ձևավորման ,ծառայողական դժվարություններին դիմակայելուն և կամային հատկանիշների 

ամրապնդմանը: 

         Օրենսդրական դաշտում կատարված փոփոխություններին ծանոթանալու նպատակով 

մշտապես ուսումնասիրվում են  պաշտոնական տեղեկագրերը և 02 շաբաթաթերթերը: 

          Տնտեսական աշխատանքների կատարման  ընթացքում անցկացվել են 

շաբաթօրյակներ: 

           Մշտապես վերահսկվել է սովորողների կարգապահությունը,համազգեստի կրման 

կարգը և էթիկայի կանոնները: 

 

Ուսումնա-մեթոդական աշխատանքներ 

 

2018.ընթացքում ուսումնական կենտրոնի <<Հատուկ պատրաստականության>> կրթաճյուղի 

Դասախոսների մոտ անցկացված դասալսումների մասին: 

Համաձայն  հաստատված գրաֆիկի 2018թ ընթացքում ուսումնական կենտրոնի <<Հատուկ 

պատրաստականություն>>կրթաճյուղի դասախոսների մոտ անցկացվել են հետևյալ 

դասալսումները 

            26.01.2018թ ուսումնական կենտրոնի պետի տեղակալ,ոստ.գնդապետ Ա.Հովսեփյանը և 

<<Հատուկ պատրաստականություն>>կրթաճյուղի  պետ ոստ.փոխգնդապետ 

Գ.Ջաղացպանյանը մասնակցել են դասախոս,ոստ մայոր Ա.Հակոբյանի կողմից անցկացված 

<<Ծառայության իրականացման մարտավարություն>>առարկայից <<Ոստիկանության 

ծառայողների պարտականությունները հանցագործությունների կատարման մեջ կասկածվող 

անձանց ձերբակալելիս>>թեմայով դասալսմանը 

 

           2018թ-ի ընթացքում տեղի է ունեցել 13 կրթաճյուղի նիստեր,որոնց մասնակցությունը 

կազմել է յուրաքանչյուր դասախոսի համար / 6 ժամ/: 



Մեթոդական ծանրաբեռնվածությունը կազմել է 

Կրթաճյուղի պետ   Գ.Ջաղացպանյան                      / 136 ժամ/: 

Ավագ դասախոս   Ռ.Մանուկյան                              / 27 ժամ/: 

Ավագ դասախոս   Է.Մարտիրոսյան                        / 98 ժամ/: 

Ավագ դասախոս   Ն.Սուքիասյան                           /59 ժամ/ 

Ավագ դասախոս   Ս.Հարությունյան                      /117 ժամ,որից /87/ուս.կենտրոնում     

Դասախոս               Ն.Նազարյան                            /444 ժամ/,որից 97 ուս.կենտրոնում 

Դասախոս               Ա.Հակոբյան                             /60 ժամ/: 

Ավագ տեսուչ          Դ.Խաչատրյան                        /13 ժամ/ 

 

 

Հաշվետու ժամանակահատվածում կրթաճյուղի դասախոսական կազմի կողմից 

իրականացվել են  դասախոսություններ,սեմինարներ,գործնական 

պարապմունքներ,ստուգարքներ և քննություններ 

   

 

Կրթաճյուղի պետ   Գ.Ջաղացպանյան  անցկացրել է       / 436 ժամ/ 

Ավագ դասախոս   Ռ.Մանուկյան       անցկացրել է           /560 ժամ/     

 Ավագ դասախոս   Է.Մարտիրոսյան     անցկացրել է      /442 ժամ/   

 Ավագ դասախոս   Ն.Սուքիասյան         անցկացրել է      /566 ժամ/  որից 530 ուս.կենտրոնում          

Ավագ դասախոս   Ս.Հարությունյան      անցկացրել է     /342 ժամ/որից 244 ուս.կենտրոնում   

Դասախոս               Ն.Նազարյան          անցկացրել է        /390 ժամ/:      

 Դասախոս               Ա.Հակոբյան        անցկացրել է           /462 ժամ/:  

 Ավագ տեսուչ          Դ.Խաչատրյան         անցկացրել է     /386 ժամ/:            

 

 

2018թ ընթացքում կրթաճյուղի դասախոսական անձնակազմի ուսումնական 

ծանրապեռնվածությունը կազմել է  

 Կրթաճյուղի պետ       Գ.Ջաղացպանյան  անցկացրել է       / 572 ժամ/:       

 Ավագ դասախոս   Ռ.Մանուկյան         անցկացրել է           /587 ժամ/:     

Ավագ դասախոս Է.Մարտիրոսյան        անցկացրել է      /540 ժամ :  

Ավագ դասախոս   Ն.Սուքիասյան         անցկացրել է      /619 ժամ/  որից 583 ուս.կենտրոնում    

Ավագ դասախոս   Ս.Հարությունյան     անցկացրել է     /459 ժամ/որից 331 ուս.կենտրոնում    

Դասախոս               Ն.Նազարյան            անցկացրել է        /834 ժամ/:  

 Դասախոս               Ա.Հակոբյան             անցկացրել է           /522 ժամ/:  

Ավագ տեսուչ          Դ.Խաչատրյան         անցկացրել է     /399 ժամ/:            

 

                                               Ծառայողական բնույթի աշխատանքներ 

 

Հաշվետու ժամանակահատվածում կրթաճյուղի դասախոսները մասնակցել և իրականացրել 

են մարտական ծառայողական պարապմունքներ և ֆիզիկական պատրաստականության 

պարապմունքներ 

 

Կրթաճյուղի պետ       Գ.Ջաղացպանյան  անցկացրել է       / 166 ժամ/:   



   Ավագ դասախոս   Ռ.Մանուկյան         անցկացրել է          /162  ժամ/:    

   Ավագ դասախոս Է.Մարտիրոսյան        անցկացրել է      /166 ժամ : 

   Ավագ դասախոս   Ն.Սուքիասյան         անցկացրել է      /166 ժամ/: 

   Ավագ դասախոս   Ս.Հարությունյան     անցկացրել է     /166ժամ/: 

   Դասախոս               Ն.Նազարյան            անցկացրել է        /166 ժամ/:  

   Դասախոս               Ա.Հակոբյան             անցկացրել է           /166 ժամ/: 

   Ավագ տեսուչ          Դ.Խաչատրյան         անցկացրել է     /156 ժամ/:   

 

Կրթաճյուղի դասախոսական անձնակազմը    2018թ ընթացքում մասնակցել է ուժեղացված 

ծառայությունների 

Կրթաճյուղի պետ Գ.Ջաղացպանյանը իրականացրել է կրթահամալիրի պատասխանատուի 

պարտականությունները /142 ժամ/: 

 

 

 

Կրթաճյուղի պետ       Գ.Ջաղացպանյան                                / 462 ժամ/: 

Ավագ դասախոս   Ռ.Մանուկյան                                            /56  ժամ/:    

Ավագ դասախոս Է.Մարտիրոսյան                                        /56 ժամ /: 

Ավագ դասախոս   Ն.Սուքիասյան                                         /4 ժամ/: 

Ավագ դասախոս   Ս.Հարությունյան                                    /4 ժամ/: 

Դասախոս               Ն.Նազարյան                                          /4 ժամ/: 

Դասախոս               Ա.Հակոբյան                                          /200 ժամ/: 

Ավագ տեսուչ          Դ.Խաչատրյան                                    /56 ժամ/:   

 

Ծառայողական  ծանրաբեռնվածություն կազմել է  

 

Կրթաճյուղի պետ       Գ.Ջաղացպանյան                       / 530 ժամ/:   

Ավագ դասախոս   Ռ.Մանուկյան                                   /218  ժամ/:    

Ավագ դասախոս Է.Մարտիրոսյան                               /283ժամ /: 

Ավագ դասախոս   Ն.Սուքիասյան                                 /238 ժամ/: 

Ավագ դասախոս   Ս.Հարությունյան                            /226 ժամ/: 

Դասախոս               Ն.Նազարյան                                   /214 ժամ/: 

Դասախոս               Ա.Հակոբյան                                     /366 ժամ/: 

Ավագ տեսուչ          Դ.Խաչատրյան                                /212ժամ/:   

  

 

Ընդհանուր  ծանրաբեռնվածություն կազմել է  

 

 

Կրթաճյուղի պետ       Գ.Ջաղացպանյան                       / 1102 ժամ/:   

Ավագ դասախոս   Ռ.Մանուկյան                                   /947  ժամ/:    

Ավագ դասախոս Է.Մարտիրոսյան                               /823 ժամ /: 

Ավագ դասախոս   Ն.Սուքիասյան                                 /857 ժամ/: 



Ավագ դասախոս   Ս.Հարությունյան                            /685 ժամ/: 

Դասախոս               Ն.Նազարյան                                   /494 ժամ/: 

Դասախոս               Ա.Հակոբյան                                     /888 ժամ/: 

Ավագ տեսուչ          Դ.Խաչատրյան                                /611ժամ/:   

 

2018թ-ի ընթացքում իրենց պարտականությունները և տրված հանձնարարությունները բոլոր 

դասախոսները կատարել են բարեխղճորեն: 

   Կրթաճյուղի պետի և ուսումնական  կենտրոնի պետի տեղակալի կողմից մշտապես 

վերահսկվել է դասախոսական անձնակազմի կողմից իրականացված աշխատանքները: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


