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Հ/

հ 
Միջոցառման անվանումը 

Կատարման 

ժամկետը 

Կատարման 

պատասխանատուն 

Նշումներ 

կատար-

ման մասին 

1 2 3 4 5 

1. Կազմակերպական միջոցառումներ 

1. 

Ուսումնավարժության ելակետային տվյալնե-

րի որոշում (թեման, հիմնական ուսումնական 

նպատակը, հարցերն ու դրանց մշակումն ըստ 

փուլերի ու ժամանակի, ուսումնավարժության 

անցկացման տեղն ու ժամանակը, ղեկավար և 

միջնորդների կազմը, մասնակիցների 

ընդգրկումը): 

մինչև  

30.08.2012թ. 

Ուսումնավարժու-

թյան ղեկավար 

Ա. Նալբանդյան, 

ղեկավարման 

շտաբի պետ 

Հ. Անտոնյան 

 

2. Ուսումնավարժության փաստաթղթերի մշակում 

 

1. 

 

Ուսումնավարժության մտահղացման մշա-

կում՝ տեղագրական քարտեզ (սխեմատիկ 

պլան): 

 

Մտահղացման բացատրագրի մշակում 

մինչև 

30.08.2012թ 

 

մինչև 

  10.09.2012թ. 

Ուսումնավարժու-

թյան ղեկավարման 

շտաբի պետ 

Հ. Անտոնյան 

 

3. 

Ուսումնավարժության ղեկավար կազմի, միջ-

նորդների և մասնակիցների ցուցակի կազմում 

 

մինչև 

30.08.2012թ. 

Ուսումնավարժու-

թյան ղեկավարման 

շտաբի պետ 

Հ. Անտոնյան 

 

4. 
Ուսումնավարժության անցկացման պլանի 

մշակում: 

մինչև 

10.09.2012թ 

Ուսումնավարժու-

թյան ղեկավարման 

շտաբի պետ 

Հ. Անտոնյան 

 

5. 
Միջնորդների կողմից անհատական պլաննե-

րի մշակում և հաստատման ներկայացում: 

մինչև 

17.09.2012թ 

Ուսումնավարժու-

թյան  

միջնորդական կազմ 

 

 

6. 

Ուսումնավարժության մտահղացման, իրա-

վիճակի զարգացման պլանների, պլանավո-

րող փաստաթղթերի ներկայացում համաձայ-

նեցման ՓԾ ՕԿՎ-ի հետ: 

մինչև 

17.09.2012թ 

Ուսումնավարժու-

թյան ղեկավարման 

շտաբի պետ 

Հ. Անտոնյան 

 



3. Ղեկավար կազմի նախապատրաստում 

1. 

ԱԻ վերաբերյալ ՀՀ օրենքի և ենթաօրենսդրա-

կան փաստաթղթերի և ՀՀ Լոռու մարզի ՔՊ 

պետի կարգադրությունների և ցուցումների 

ուսումնասիրում: ՇՈՒ-ին առնչվող ուսումնա-

կան ձեռնարկների ուսումնասիրում: 

մինչև 

20.09.2012թ 

Ուսումնավարժու-

թյան ղեկավարման 

շտաբի պետ 

Հ. Անտոնյան, 

ուսումնավարժու-

թյան մասնակիցներ 

 

2. 

Ուսումնավարժության ղեկավար և միջնորդա-

կան կազմին ուսումնավարժության նախա-

պատրաստման ու անցկացման պլանավորող 

փաստաթղթերի հետ ծանոթացում (մտահղա-

ցում, անցկացման պլան, իրավիճակի զար-

գացման պլան): 

մինչև 

24.09.2012թ 

Ուսումնավարժու-

թյան ղեկավարման 

շտաբի պետ 

Հ. Անտոնյան  

 

4. Կառավարման կետերի, կապի և ազդարարման 

համակարգի նախապատրաստում 

1. 

Ղեկավար մարմինների ապահովումը կապի 

միջոցներով: Կապի և ազդարարման համա-

կարգի աշխատունակության ստուգում, գոր-

ծունեության ապահովում: 

մինչև 

28.09.2012թ 

Մարզային ՔՊ 

կապի և 

ազդարարման 

ծառայության պետ 

Ս. Թորոսյան 

 

5. Ուսումնավարժության նախապատրաստման ընթացքի վերահսկում 

1. 

Ուսումնավարժության մասնակից անձնակազ-

մի և ընդգրկվող տեխնիկայի պատրաստակա-

նության ստուգում: 

մինչև 

28.09.2012թ 

Ուսումնավարժու-

թյան ղեկավարման 

շտաբի պետ 

Հ. Անտոնյան 

 

2. 

Ուսումնավարժության անցկացման կետերի ու 

տեղամասերի պատրաստականության ստու-

գում (լսարաններ, դասարաններ): 

մինչև 

28.09.2012թ 

Ուսումնավարժու-

թյան ղեկավարման 

շտաբի պետ 

Հ. Անտոնյան 

 

3. 

Ուսումնավարժության ղեկավարին նախա-

պատրաստական աշխատանքների ավարտ-

ման մասին գրավոր զեկույցի ներկայացում: 

մինչև 

28.09.2012թ 

Ուսումնավարժու-

թյան ղեկավարման 

շտաբի պետ 

Հ. Անտոնյան 

 

 

 

 

 

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՇՏԱԲԻ ՊԵՏ` 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ,  
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