
Հարգելի շրջանավարտ 

Ստորև ներկայացված հարցաշարը ուղղված է գնահատելու ավարտական ամփոփիչ 

ատեստավորումը՝ այն բարելավելուն ուղղված մեխանիզմներ մշակելու նպատակով: 

Խնդրում ենք լինել անկեղծ: 

Շնորհակալություն տրամադրված ժամանակի համար: 

Ֆակուլտետ _____________________________________________________________________ 

Ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման գործնական հմտությունների ստուգման 

փուլում ձեր ստացած գնահատականը ___________ 

Ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման թեստային առարկայական քննության 

փուլում ձեր ստացած գնահատականը ___________ 

Ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման բանավոր քննության փուլում ձեր ստացած 

գնահատականը ___________ 

1. Բավարարվա՞ծ եք Ձեր ստացած գնահատականներով 

 այո   դժվարանում եմ պատասխանել 

 ոչ 

2. Եթե ոչ, ապա հատկապես ո՞ր փուլում ստացած գնահատականը Ձեզ չի բավարարել 

  գործնական հմտությունների ստուգման փուլում 

  թեստային առարկայական քննության փուլում 

  բանավոր քննության փուլում 

3. Որքանո՞վ էին օբյեկտիվ հանձնաժողովները քննությունների ժամանակ (գնահատեք 1-5 

բալային սանդղակով, որտեղ 1-ը՝ արտահայտված ոչ օբյեկտիվ մոտեցում, 5-ը՝ խիստ 

օբյեկտիվ մոտեցում) 

գործնական հմտությունների ստուգման փուլ      _______ 

բանավոր քննության փուլ                                         _______ 

4. Ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների ժամանակ. 

Ա. դուք ունեցել եք բավարար ժամանակ քննություններին պատրաստվելու համար 

 այո   դժվարանում եմ պատասխանել 

 ոչ 

Բ. դուք ունեցել եք բավարար նյութեր՝ քննություններին պատրաստվելու համար 

 այո   դժվարանում եմ պատասխանել 

 ոչ 

Գ. քննություններում ընդգրկված հարցերը բխում էին առարկայական ծրագրերից 

 այո   դժվարանում եմ պատասխանել 

 ոչ 



Դ. քննություններում ընդգրկված հարցերն ու առաջադրանքները ստուգում էին 

գիտելիքներ կամ կարողություններ, որոնք Ձեզ անհրաժեշտ են լինելու մասնագիտական 

գործունեության ընթացքում 

 այո   դժվարանում եմ պատասխանել 

 ոչ 

Ե. հարցաշարերում կային հարցեր, որոնց, ըստ Ձեզ, հնարավոր չէր պատասխանել, քանի 

որ ուսումնառելու ընթացքում դուք հնարավորություն չեք ունեցել  ստանալ նման 

գիտելիք կամ կարողություն (եթե այո, ապա նշեք օրինակներ) 

 այո_____________________________________________________________________ 

 ոչ   

5. Ձևավորված միջավայրը որքանո՞վ էր նպաստում Ձեր ունեցած գիտելիքների և 

կարողությունների լիարժեք դրսևորմանը (գնահատեք 1-5 բալային սանդղակով, որտեղ 

1-ը՝ Ձեզ զգում էիք կաշկանդված, 5-ը՝ ստեղծված էր անկաշկանդ միջավայր, որը լիովին 

նպաստում էր Ձեր գիտելիքների և կարողությունների դրսևորմանը) 

______________ 

6. Որքանո՞վ եք բավարարված ուսումնառության տարիների ընթացքում Ձեր ստացած 

տեսական գիտելիքներով (գնահատեք 1-5 բալային սանդղակով, որտեղ 1-ը՝ բացարձակ 

բավարարված չեմ, 5-ը՝ լիովին բավարարված եմ) 

__________ 

7. Որքանո՞վ եք բավարարված ուսումնառության տարիների ընթացքում Ձեր ստացած 

գործնական հմտություններով(գնահատեք 1-5 բալային սանդղակով, որտեղ 1-ը՝ 

բացարձակ բավարարված չեմ, 5-ը՝ լիովին բավարարված եմ) 

___________ 

8. Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը հետագայում 

նույնպես կցանկանար համագործակցել Ձեզ հետ և շատ է կարևորում Ձեր կարծիքը 

ուսումնական գործընթացի բարելավման գործընթացում, ուստի խնդրում ենք նշել Ձեր 

Էլեկտրոնային հասցեն (պարտադիր չէ լրացման համար) 

________________________________________________ 

9. Կցանկանայիք արդյոք ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման յուրաքանչյուր փուլում 

հանձնել մեկ միասնական քննություն բոլոր քննական առարկաներից և ստանալ մեկ 

գնահատական որոնք երեք փուլերի արդյունքում կձևավորեին ավարտական 

ընդհանրական գնահատականը 

 այո   դժվարանում եմ պատասխանել 

 ոչ 

10. Ավարտական ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացում ինչպիսի՞ փոփոխություններ 

կցանկանայիք տեսնել 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 


