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Հաստատված է` 

«ՀՈՒՄԿ» ԿՀ Գիտական խորհրդի  

2018թ. մայիսի 24-ի թիվ 2 նիստում  

Գիտական խորհրդի նախագահ՝  

  ________________ Հ. Մ. Սահակյան 

 

Կ Ա Ր Գ 
 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ  
 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ  

1.1 «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ-ում իրականացվող  ուսանողների գնահատման կարգը (այսուհետ՝ 

Կարգ) կարգավորում է ՄՈՒՀ-ում  սովորողների գիտելիքների իմացության, ձեռք 

բերվող հմտությունների և կարողությունների գործընթացները:  

1.2. Կարգը սահմանում է գնահատման գործող համակարգի կիրառման, ինչպես նաև 

վերանայման գործընթացների նպատակները, խնդիրները, տվյալ գործընթացներին 

ներկայացվող հիմնական պահանջները: 

 

2. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  

2.1 «ՀՈՒՄԿ»  ԿՀ-ում գործող «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» 

մասնագիտության ՄԿԾ-ն սահմանում է ուսումնառության վերջնարդյունքներ, որոնք, 

իրենց բնույթով լինելով բազմազան և ընդգրկելով գիտելիքի իմացություն, 

հմտություններ և կարողություններ, պետք է դառնան չափելի: Գնահատման 

համակարգի նպատակը ՄԿԾ-ով սահմանված ուսումնառության արդյունքների 

իրատեսական չափելիության ապահովումն է: 

2.2 Ուսումնառության վերջնարդյունքների չափայնությունը դրսևորում է 

տարբերակված մոտեցում, ելնելով ՈՒԱ-ի առանձնահատկությունից (գիտելիք, 

հմտություն, կարողություն), կիրառելով գնահատման տարբեր մոտեցումներ. 

բանավոր հարցումներ, գրավոր աշխատանքներ, թեստային միջանկյալ առա-

ջադրանքներ, խմբային առաջադրանքների արդյունքների գնահատումներ, 

պրեզենտացիոն աշխատանքի գնահատումներ, գործնական հանձնարարականների 

գնահատումներ, էմպիրիկ հետազոտությունների գնահատումներ, հետազոտական 

հանձնարարականների գնահատումներ: 
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2.3 Գնահատման խնդիրներից է նաև ուսանողների մնացորդային գիտելիքների 

պարբերաբար ստուգումը` առնվազն տարին մեկ անգամ: 

 

3. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ 

3.1 «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ-ում կիրառվող գնահատման մոտեցումներում ցուցաբերվում է 

բազմազանություն: Մասնավորապես, գիտելիքների իմացության չափման հիմնական 

մոտեցումներն են բանավոր հարցումները, գրավոր աշխատանքները, միջանկյալ 

թեստերը:  

3.2 Ձեռք բերվող կարողությունների  չափայնությունը հիմնականում ապահովվում է 

ինքուրույն կամ խմբային աշխատանքների որակական արդյունքների 

գնահատումներով, իսկ հմտությունների գնահատման գծով կիրառվում են էմպիրիկ 

հետազոտությունների գնահատումներ, հետազոտական հանձնարարականների 

գնահատումներ: 

3.3 Ուսանողների մնացորդային գիտելիքների չափումը նախատեսվում է կատարել 

եստային հարցումների գնահատումների միջոցով: 

3.4 Առարկայական ծրագրերում պարտադիր նշվում են գնահատման մոտեցումները 

վերջնարդյունքների գծով և այդ մասին նախօրոք տեղեկացվում են ուսանողներին: 

3.5 Ուսումնառության ընթացքում ձեռքբերված գիտելիքները, մասնագիտական 

կարողությունները և հմտությունները գնահատվում են բազմագործոնային 

համակարգով` յուրաքանչյուր գործոնին տալով հետևյալ առավելագույն կշիռը՝ 

 Տեսական գիտելիքներ- 30 բալ 

 Գործնական հմտություններ-25 բալ 

 Կարողությունների ձեռքբերում-25 բալ 

 Հետազոտական ունակություններ-20 բալ 

 

4. ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ԵՎ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԸ 

4.1 Բանավոր հարցումների և ստուգումների դեպքում ուսանողին գնահատականը 

ներկայացվում է անմիջապես, իսկ գրավորների դեպքում, ոչ ուշ, քան 5 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

4.2 Ուսանողները իրավունք ունեն բողոքարկելու գնահատականի նիշը ստանալուց ոչ 

ուշ, քան մեկ օրվա ընթացքում՝ դիմում գրելով և հայտնելով այդ մասին ուսումնական 
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մասին: Գնահատականի վերանայման արդյունքները հայտնի են դառնում դիմումի 

ներկայացումից ոչ ուշ, քան երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

4.3 Եթե ուսանողը չի համաձայնում իր վերանայված գնահատականի հետ, ապա 

կազմակերպվում է կրկնական քննություն, որի գնահատման արդյունքը համարվում է 

վերջնական: 

 

 

 

 


