Գնահատման թերթիկների ամփոփ քանակական վերլուծություն
Վերահանձնում Ակադեմիա 1
1.

Արդյո՞ք սովորողները քննությանը նախապատրաստվելիս
օգտվում են ծածկաթերթերից կամ այլ միջոցներից

Այո

2.

Արդյո՞ք սովորողների գիտելիքների ստուգման համար
դասախոսը կիրառում է հարց ու պատասխանի մեթոդը՝
հենվելով գործնական օրինակների վրա
Արդյո՞ք դասախոսը հետևում է քննական գործընթացին՝ հաշվի
առնելով սովորողներին նախապատրաստվելու համար
հատկացված ժամանակահատվածը և կարգապահության
պահպանումը
Արդյո՞ք դասախոսը նպաստում է սովորողի գիտելիքների
վերհանման գործընթացին
Արդյո՞ք դասախոսը խրախուսում է սովորողի
մեկնաբանությունները պատասխանի ժամանակ

Այո

20 պատասխան (ընդ․ 20-ից)
Ոչ

20 պատասխան(ընդ․ 20-ից)

-

Այո

Ոչ

20 պատասխան(ընդ․ 20-ից)

-

Այո
20 պատասխան(ընդ․ 20-ից)
Այո

Ոչ
Ոչ

20 պատասխան(ընդ․ 20-ից)
Այո

Ոչ

3.

4.
5.
6.

Ոչ
-

Արդյո՞ք դասախոսը քննությունը սկսում էժամանակին

19 պատասխան(ընդ․ 20-ից)

7. Արդյո՞ք դասախոսի կողմից նկատվում են որոշ սովորողներին
հովանավորելու դեպքեր
8. Արդյո՞ք ստեղծված են քննության անցկացման համար
նախատեսված պայմանները/լսարանների մաքրության վիճակը,
անհրաժեշտության դեպքում տեխնիկական միջոցների
առկայությունը, պատասխանողի գրառումների համար
ստորագրված թերթիկներ/

Այո
Այո
18 պատասխան(ընդ․ 20-ից)

9. Այլ տեղեկություններ դասախոսի և առարկայի վերաբերյալ
Անբավարար-10
Չներկայացած-1

1



Քննությունը սկսվել է 16։22
Ռոստոմ Սարգսյանն է
դասախոսը։

Ոչ
20 պատասխան(ընդ․ 20-ից)
Ոչ


Չկային թերթիկներ,
ստորագրված թերթիկներ
չկային Գ Առաքելյանի և Ռ
Մարանդյանի դասերին

Գնահատման թերթիկ
Վերահանձնում Ակադեմիա 2
1.

Արդյո՞ք սովորողները քննությանը նախապատրաստվելիս
օգտվում են ծածկաթերթերից կամ այլ միջոցներից

Այո

Ոչ

2.

Արդյո՞ք սովորողների գիտելիքների ստուգման համար դասախոսը
կիրառում է հարց ու պատասխանի մեթոդը՝ հենվելով գործնական
օրինակների վրա

Այո

20 պատասխան(ընդ․ 20-ից)
Ոչ

3.

4.
5.

6.

Արդյո՞ք դասախոսը հետևում է քննական գործընթացին՝ հաշվի
առնելով սովորողներին նախապատրաստվելու համար
հատկացված ժամանակահատվածը և կարգապահության
պահպանումը
Արդյո՞ք դասախոսը նպաստում է սովորողի գիտելիքների
վերհանման գործընթացին
Արդյո՞ք դասախոսը խրախուսում է սովորողի
մեկնաբանությունները պատասխանի ժամանակ

20 պատասխան
(ընդ․ 20-ից)
Այո

Ոչ

20 պատասխան
(ընդ․ 20-ից)

Արդյո՞ք դասախոսը քննությունը սկսում էժամանակին

Այո
20 պատասխան
Այո

Ոչ

18 պատասխան
(ընդ․ 20-ից)
Այո

1 պատասխան
(ընդ․ 20-ից)
Ոչ

20 պատասխան
(ընդ․ 20-ից)
Այո
-

7. Արդյո՞ք դասախոսի կողմից նկատվում են որոշ սովորողներին
հովանավորելու դեպքեր
8.

Արդյո՞ք ստեղծված են քննության անցկացման համար
նախատեսված պայմանները/լսարանների մաքրության վիճակը,
անհրաժեշտության դեպքում տեխնիկական միջոցների
առկայությունը, պատասխանողի գրառումների համար
ստորագրված թերթիկներ/
9. Այլ տեղեկություններ դասախոսի և առարկայի վերաբերյալ
Անբավարար 19
Չներկայացած 6

Այո
17 պատասխան
(ընդ․ 20-ից)

2

-

Ոչ միշտ

Ոչ

1 պատասխան
(ընդ․ 20-ից)
-

Ոչ
20 պատասխան
(ընդ․ 20-ից)
Ոչ



Ստուգված թերթիկներ չկային։
Գրառումների համար թերթիկները
առկա էին, բայց ստորագրված չէին

Գնահատման թերթիկ
Վերահանձնում անվճար
1.

Արդյո՞ք սովորողները քննությանը
նախապատրաստվելիս օգտվում են
ծածկաթերթերից կամ այլ միջոցներից

Այո

Ոչ




2.

3.

4.

5.

6.

Արդյո՞ք սովորողների գիտելիքների
ստուգման համար դասախոսը կիրառում
է հարց ու պատասխանի մեթոդը՝
հենվելով գործնական օրինակների վրա
Արդյո՞ք դասախոսը հետևում է քննական
գործընթացին՝ հաշվի առնելով
սովորողներին նախապատրաստվելու
համար հատկացված
ժամանակահատվածը և
կարգապահության պահպանումը
Արդյո՞ք դասախոսը նպաստում է
սովորողի գիտելիքների վերհանման
գործընթացին
Արդյո՞ք դասախոսը խրախուսում է
սովորողի մեկնաբանությունները
պատասխանի ժամանակ
Արդյո՞ք դասախոսը քննությունը սկսում
էժամանակին

Մկրտումյան Սերինեի
մոտ նկատվում էր
ականջակալից
արտագրման դեպք։
Օգտվում էին
ականջակալներից՝
Անուշ Ներսիսյան,
Սաթենիկ Հովսեփյան

Այո

25 պատասխան (ընդ․ 27-ից)

Ոչ

27 պատասխան(ընդ․ 27-ից)

Այո

-

Ոչ

27 պատասխան(ընդ․ 27-ից)

-

Այո
27 պատասխան(ընդ․ 27-ից)

Ոչ

Այո

Ոչ

-

27 պատասխան(ընդ․ 27-ից)
Այո

Ոչ




3

Քննությունը սկսվել է ժամը 11-ին, քանի որ
դասախոսը վերապատրաստման ֆակուլտետում
դասի է եղել։
Ստուգատեսի պատճառով ուշ է սկսվել։

7. Արդյո՞ք դասախոսի կողմից նկատվում
են որոշ սովորողներին հովանավորելու
դեպքեր

8.

Արդյո՞ք ստեղծված են քննության
անցկացման համար նախատեսված
պայմանները/լսարանների մաքրության
վիճակը, անհրաժեշտության դեպքում
տեխնիկական միջոցների
առկայությունը, պատասխանողի
գրառումների համար ստորագրված
թերթիկներ/

Այո


Ուսանողների
անուններ, ում
հովանավորել են․
Մաթևոսյան Լիանա,
Հայրապետյան
Արամայիս, Անահիտ,
Գրիգորյան Տաթևիկ,
Հովսեփյան Սաթենիկ,
Մկրտչյան Սերինե

Այո

Ոչ
26 պատասխան(ընդ․
27-ից)

Այլ


1 սովորող՝ Ավդալյան
Արսենը, պատրաստ չէր
քննությանը և ստանալու
էր երեք անբավարար,
սակայն զեկուցվել է
Պրն․Վարյանին և
սովորողին ընդառաջվել է,
մյուս քննություններին
պատրաստ լինելու
պայմանով։

Ոչ

23 պատասխան(ընդ․ 27-ից)






9. Այլ տեղեկություններ դասախոսի և առարկայի վերաբերյալ
Անբավարար 25
Չներկայացած չկա

4

Քննաթերթիկը ստորագրված չէր ֆակուլտետի
պետի կողմից, պատասխանողի գրառումների
համար ստորագրված թերթիկներ չկային։ Տոմսերը
հաստատված էին 2014թվականով։
Լսարանը շատ ցուրտ էր։
3 սովորողներ քննության էին ներկայացել առանց
ստուգման գրքույկների։

Վճարովի
1.

Արդյո՞ք սովորողները քննությանը
նախապատրաստվելիս օգտվում են
ծածկաթերթերից կամ այլ միջոցներից

Այո

Ոչ






2.

3.

4.

5.

6.

Արդյո՞ք սովորողների գիտելիքների
ստուգման համար դասախոսը
կիրառում է հարց ու պատասխանի
մեթոդը՝ հենվելով գործնական
օրինակների վրա
Արդյո՞ք դասախոսը հետևում է
քննական գործընթացին՝ հաշվի առնելով
սովորողներին նախապատրաստվելու
համար հատկացված
ժամանակահատվածը և
կարգապահության պահպանումը
Արդյո՞ք դասախոսը նպաստում է
սովորողի գիտելիքների վերհանման
գործընթացին
Արդյո՞ք դասախոսը խրախուսում է
սովորողի մեկնաբանությունները
պատասխանի ժամանակ
Արդյո՞ք դասախոսը քննությունը սկսում
է ժամանակին

7. Արդյո՞ք դասախոսի կողմից նկատվում
են որոշ սովորողներին հովանավորելու

Ականջակալից օգտվելու մի դեպք։
Դավթյան Սարգիս Ծածկագիր
Սովորողներից մեկը՝ Սարգսյան
Նազելին, փորձել է օգտվել
հեռախոսից, որի համար դուրս է
հրավիրվել քննասենյակից
՝ստանալով անբավարար
գնահատական։
Սովորող՝ Մարգարյան Սևան
1 դեպք նկատվել է

Այո

32 պատասխան(ընդ․ 37-ից)

Ոչ

37 պատասխան(ընդ․ 37-ից)

Այո

-

Ոչ


36 պատասխան(ընդ․ 37-ից)

Այո
37 պատասխան(ընդ․ 37-ից)

Ոչ

Այո

Ոչ

-

37 պատասխան(ընդ․ 37-ից)
Այո

Քննությանը պատրաստվելիս
սովորողին տրամադրվող 30ր չի
պահպանվել

Ոչ

37 պատասխան(ընդ․ 37-ից)
Այո
35 պատասխան(ընդ․ 37-ից)

5

Ոչ


Բանակ զորակոչվող սովորողները

դեպքեր


8.

Արդյո՞ք ստեղծված են քննության
անցկացման համար նախատեսված
պայմանները/լսարանների մաքրության
վիճակը, անհրաժեշտության դեպքում
տեխնիկական միջոցների
առկայությունը, պատասխանողի
գրառումների համար ստորագրված
թերթիկներ/

Այո

պատրաստ չէին քննությանը,
սակայն ստացել են բավարար։
Ոչ, սակայն Սյուզի
Համբարձումյանի նկատմամբ
վերապահումներ էին նկատվում։

Ոչ

30 պատասխան (ընդ․ 37-ից)







Ստորագրված թերթիկները
բացակայում էին, իսկ լսարանը
մաքուր չէր։
604 լսարանը մաքուր չէր։
Ցուրտ էր։
Սովորողը քննության անցկացման
ընթացակարգին տեղյակ չէ։

9. Այլ տեղեկություններ դասախոսի և առարկայի վերաբերյալ
Անբավարար 76
Չներկայացած 14
 Դասախոսը չգիտեր, որ քննությանը մասնակցոււմ է ընթերակա։
 Քննական տոմսերը կազմված չէր դասախոսի կողմից իսկ հարցերը կրկնվում էին։ Տոմսերը ըստ դասախոսի կազմել էր Վ Ավագիմյանը,
քննությունը սկսվել է առանց ընթերակայի։

6

Քոլեջ
1.

Արդյո՞ք սովորողները քննությանը նախապատրաստվելիս օգտվում են
ծածկաթերթերից կամ այլ միջոցներից

Այո

2.

Արդյո՞ք սովորողների գիտելիքների ստուգման համար դասախոսը կիրառում է
հարց ու պատասխանի մեթոդը՝ հենվելով գործնական օրինակների վրա

Այո

Ոչ

3.

Արդյո՞ք դասախոսը հետևում է քննական գործընթացին՝ հաշվի առնելով
սովորողներին նախապատրաստվելու համար հատկացված
ժամանակահատվածը և կարգապահության պահպանումը
Արդյո՞ք դասախոսը նպաստում է սովորողի գիտելիքների վերհանման
գործընթացին
Արդյո՞ք դասախոսը խրախուսում է սովորողի մեկնաբանությունները
պատասխանի ժամանակ

3 պատասխան(ընդ․ 3-ից)
Այո

Ոչ

4.
5.
6.

Արդյո՞ք դասախոսը քննությունը սկսում է ժամանակին

7. Արդյո՞ք դասախոսի կողմից նկատվում են որոշ սովորողներին հովանավորելու
դեպքեր
8.

Արդյո՞ք ստեղծված են քննության անցկացման համար նախատեսված
պայմանները/լսարանների մաքրության վիճակը, անհրաժեշտության դեպքում
տեխնիկական միջոցների առկայությունը, պատասխանողի գրառումների համար
ստորագրված թերթիկներ/
9. Այլ տեղեկություններ դասախոսի և առարկայի վերաբերյալ
Անբավարար-18
Չներկայացած չկա

7

Ոչ


Ասլանյան Լյովան
օգտվել է։

2 պատասխան

-

3 պատասխան(ընդ․ 3-ից)
Այո
3 պատասխան(ընդ․ 3-ից)
Այո
3 պատասխան(ընդ․ 3-ից)
Այո
3 պատասխան(ընդ․ 3-ից)
Այո
Այո
3 պատասխան(ընդ․ 3-ից)

Ոչ
Ոչ
Ոչ
Ոչ
3 պատասխան(ընդ․ 3ից)
Ոչ
-

