
 
[Սույն  ուղեցույցի նպատակն է  ՀՊՄՀ վարչական և դասախոսական 

անձնակազմին, Որակի ներքին ապահովման պատասխանատուներին, 

կրթական ծրագրեր մշակող աշխատանքային խմբերին, ապագա 

գործատուներին  տալ  հստակ պատկերացում և ցուցումներ ՀՊՄՀ-ում 

կրթական ծրագրերին ներկայացվող հիմնական պահանջների վերաբերյալ, 

ինչպես նաև  գործնական խորհուրղներ տրամադրել այդ պահանջների 

իրագործման համարֈ Ուղեցույցում ներկայացվում են, ՀՊՄՀ –ում կրթական 

ծրագրերի նախագծման և մշակման հիմնադրույթները և չափանիշները: 

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ 

ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ 

ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 
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Կրթական ծրագրերի պատշաճ նախագծումը և մշակումը կարևոր է ՝ 

 

1. ծրագրի ակնկալվող կրթական վերջեարդյունքների փոխանցումը ուսանողներին 

հեշտացնելու, 

2. ծրագրի հաստատումը հետագա մոնիթորինգը և վերանայումը հաջող իրականացնելու,  

3. հասարակության և ուսանողների պահանջմունքներին դրանց 

համապատասխանությունն ապահովելու տեսանկյունիցֈ 

Կրթական ծրագրերի նախագծումը և մշակումը պետք է հիմնված լինի մի շարք հիմնաբար 

սկզբունքների վրա. 

• ծրագիրը պետք է ունենա հստակ սահմանված նպատակ և ակնկալվող կրթական 

վերջնարդյունքներ, 

• ծրագրի մշակումը պետք է հիմնվի ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին ծրագրային 

կողմնորոշիչեերի և/կամ չավարոշիչների, այդ թվում՝ համապատասխան առարկայական 

նկարագրերի, 

•  բարձրագույն կրթության որակավորումների եվրոպական և ազգային շրջանակի, 

• մասնագիտության գործատուների պահանջների վրա, 

• ծրագրի շրջանավարտներին  պետք է տա ապագա կարիերայի հնարավորությունները, 

• պետք է որոշվի ծրագրի ակնկալվող կրթական վերջնար։դյունքները ձևավորվելու և 

գնահատվելու ձևերն ու միջոցները, անհրաժեշտ մարդկային և նյութական ռեսուրսներըֈ 

 

Կրթական ծրագրի մշակումը պետք է պատասխանի հետևյալ երեք կարևորագույն 

խնդիրներին. 

 

1.    Ինչ պետք է սովորեն ուսանողները (կրթական վերջնարդյունքները)ֈ  

2.    Ինչպես նրանք պետք է այն սովորեն (դասավանդման և ուսումնառության մեթոդները)ֈ  

3.    Ինչպես պարգել ուսումնառության արդյունքներր ձեռք բերումը (գնահատման ձևերը)ֈ 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

1. Մասնագիտական կրթական ծրագրի մշակում 

Մասնագիտական կրթական ծրագրի (ՄԿԾ) մշակումը սկսվում է ծրագրի նպատակների 

սահմանումից, որին հաջորդում է ծրագրի կրթական վերջնարդյունքների ձևակերպումըֈ 

Այնուհետև որոշվում են գնահատման այն ձևերը, որոնք հնարավորություն կտան ուսանողներին 

դրսևորելու ձեռք բերած կրթական վերջնարդյունքեերը, ապա համարժեք կերպով չափելու 

դրանքֈ Հաջորդ քայլը ուսանողների համար առավել արդյունավետ ուսումնառության և 

դասավանդման մեթոդների ընտրությունն էֈ 

Հետևաբար, պատշաճ ՄԿԾ կազմելու տեսանկյունից վճռորոշ նշանակություն ունի ծրագրի 

կառուցման հետևյալ երեք հանգուցային տարրերի փոխհամաձայնեցվածությունը. 

1. ծրագրի ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքները, 

2. ուսումնառության և դասավանդման մեթոդները, որոնք նախատեսված են ուսանողի 

կողմից այդ վերջնարդյունքները հաջողությամբ ձեռք բերելու համար, 

3. գնահատումը, որը որոշում է այդ վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակըֈ 

Ծրագրի մշակման գործընթացում այս երեք բաղադրիչները պետք է դիտարկել համատեղ, 

այսինքն պլանավորված ուսումնառության և դասավանդման ձևերը պետք է կապակցվեն 

ծրագրի կրթական վերջնարդյունքների հետ և որոշվեն այնպես, որ առավելագույնս օժանդակեն 

ուսանողի կողմից այդ վերջնարդյունքների ձեռքբերմանըֈ Միաժամանակ, յուրաքանչյուր 

կրթական վերջնադյունքի ձեռքբերումը պետք է գնահատվի այնպիսի մեթոդներով, որոնք 

ուսանողին կընձեռեն լավագույն հնարավորություններ՝ դրանք դրսևորելու համարֈ 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները որոշելիս հարկավոր է հաշվի առնել նաև 

մասնագիտության. 

1. առարկայական ոլորտի գիտելիք, կարողություն, հմտությունը, 

2. բարձրագույն կրթության որակավորումների եվրոպական, ազգային շրջանակի և 

մասնագիտական կազմակերպությունների (գործատուների) պահանջներըֈ 

ՄԿԾ-ների ստեղծման համար անհրաժեշտ քայլերի հաջորդականությունը ներկայացված է 

հավելված 1.1.-ում: 
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2. Ծրագրի կրթական նպատակների սահմանումը 

ՄԿԾ նպատակները մշակողների կողմից պլանավորված կրթական մտադրություններ են, 

որոնք ընդհանուր կերպով նկարագրում են, թե ծրագրին մասնակցելով ինչ կարող են սովորել 

ուսանողներըֈ 

Ծրագրի նպատակները պետք է բավարարեն հետևյալ հիմնական պահանջներին. 

• ՄԿԾ-ն և նրա ուսումնական առարկաները /մոդուլները/ պետք է ունենան հստակ 

ձևակերպված նպատակներ, 

• նպատակները պետք է լինեն հակիրճ և ուսանողներին հասկանալի լեզվով ձևակերված, 

• պետք է մատնանշեն նպատակային այն հնարավորությունները, որոնք ձեռք կբերեն 

ծրագրին մասնակցելով, 

• ծրագրի նպատակները պետք է արտահայտեն ծրագրի բաղկացուցիչ 

դասըեթացների/ուսումնական մոդուլների նպատակները ընդհանուր կերպով: 

Հետևաբար, ծրագրի նպատակները տարբերվում են կրթական վերջեարդյունքներից և ունեն 

երկու տարբերակիչ առանձնահատկություն.  

1. Նպատակներն ուրվագծում են այն կրթական ձեռքբերումները, որոնք կարող են ունենալ 

ծրագրին մասնակցող ուսանողներըֈ 

2. Նպատակների իրականացումը չի կարող գնահատվել անմիջապես ուսումնառության 

ընթացքումֈ 

Մինչև 5 նպատակների թվարկումը միանգամայն բավարար է ծրագրի ընդհանուր 

դրույթները և բնութագրական առանձնահատկությունները ներկայացնելու համարֈ Ցանկալի է 

նպատակների ձևակերպումը սկսել հետևյալ ելակետային բառերով. 

«Ծրագիրը նպատակ ունի...», որին առանձին կետերով հետևում է կոնկրետ նպատակների 

թվարկումը, որը կարող է սկսվել հետևյալ բայերով. օրինակ զարգացնել, ապահովել, 

օժանդակել, դաստիարակել, տեղեկացնել, ծանոթացնել, ձևավորել, նախապատրաստել, 

տրամադրել, խթանել, աջակցել և այլն: 
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3. Ծրագրի կրթական վեբջնարդյունքների ձևակերպումը 

Կրթական վերջնարդյունքն պետք է լինեն իրատեսական և չափելի այն է, թե ինչ պետք է 

գիտենա, հասկանա կամ կարողանա անել ուսանողն ուսումնառության ավարտին, ինչ է 

ակնկալվում ուսանողներից, ինչպես են նրանք դրսևորելու իրենց սովորածը, և ինչ չափանիշներ 

են օգտագործվելու նրանց գնահատելու համարֈ  

Ի տարբերություն առարկայական նկարագրի/դասընթացի վերջնարդյունքների, ծրագրի 

կրթական վերջնարդյունքները չեն կարող գնահատվել ուղղակի մեթոդներով, դրանց 

ձեռքբերումն առավելապես չափվում/գնահատվում է անուղղակի մեթոդներով բաղկացուցիչ 

ուսումնական մոդուլների կրթական վերջեարդյունքների գնահատման միջոցովֈ 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները պետք է բավարարեն հետևյալ հիմնական 

պահանջներին.  

1. Ծրագրի բոլոր կրթական վերջնարդյունքները պետք է ձևակերպվեն նվազագույն 

ընդունելի (շեմային) մակարդակում: 

2. Ծրագրի բոլոր կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերումը պետք է գնահատվի, 

կրթական մոդուլների վերջնարդյունքների գնահատմանկոմպիտենցիաների, 

ուսումնառության և դասավանդման մեթոդաբանության և գնահատման մեթոդների 

քարտեզավորման միջոցովֈ 

3. Ծրագիրը հաջողությամբ ավարտելու համար ուսանողը պետք է յուրացնի ծրագրի բոլոր 

կրթական վերջնարդյունքներըֈ 

Կրթական վերջնարղյունքները պետք է ձևակեպվեն/գրվեն այնպես, որ հասկանալի լինեն 

բոլոր ուսանողների համար և հնարավոր լինի ղրանց գնահատումըֈ 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները պետք է ձևակերպվեն ըստ հետևյալ 

դասակարգումների. 

• ընդհանրական կոմպիտենցիաներ, 

• մասնագիտական /տեական,գործնական/կոմպիտենցիաներ, 

• մանկավարժական կոմպիտենցիաներ  

Ծրագրի սահմանված կրթական վերջնարդյունքների քանակը պետք պահել ողջամիտ 

սահմաններումֈ Որպես կանոն,ամբողջության մեջ 20-25 կրթական վերջնարղյանրների 

սահմանումը բավարար է ծրագրի հիմնական բնութագրերն արտահայտելու համարֈ 
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4. Առակայի /ուսումնական մոդուլի կրթական վեբջնարդյունքների ձևակերպումը 

Առարկայի/ուսումնական մոդուլի կրթական վերջնարդյունքները տեղեկատվություն են 

տալիս ուսանողներին, թե նրանք ինչ պետք է իմանան, հասկանան և կարողանան անել և 

մատնանշում են, թե հատկապես ինչր պետք է գնահատվի ուսումնական մոդուլի ավարտինֈ 

Ուսումնական մոդուլի կրթական վերջնարդյունքներր պետք է բավարարեն հետևյալ 

պահանջները.  

1.Ուսումնական մոդուլի բոլոր կրթական վերջնարդյունքներր պետք է ձևակերպվեն 

նվազագույն ընդունելի (շեմային) մակարդակումֈ  

2.Ծրագիրը պետք է նկարագրի միայն այն կրթական վերջնարդյունքները, որոնք պետք է ձեռք 

բերեն ծրագրում ընդգրկված բոլոր ուսանողներըֈ  

3.Ուսումնական մոդուլի բոլոր կրթական վերջնարղյունքների ձեռքբերումը պետք է 

գնահատվիֈ  

4.Անցողիկ գնահատական ստանալու համար ուսանողը պետք է յուրացնի ուսումնական 

մոդուլի համար սահմանված բոլոր կրթական վերջնարդյունքներըֈ  

Ուսումնական մոդուլի կրթական վերջնարղյունքները գրելիս խորհուրդ է տրվում 

առաջնորդվել հետևյալ սկզբունքներով. 

• գրել ապառնի ժամանակով, 

• ուսումնական մոդուլի համար որոշել 4-6 կրթական վերջնարղյունքներ, 

• դրանք պետք է լինեն իրատեսական և չափելի, 

• պետք է գրվեն ուսանողին մատչելի լեզվով, 

• շաղկապված լինեն դրանց ձեռքբերման մակարդակը գնահատող հստակ չափանիշների հետ, 

• նկարագրեն, թե մոդուլի ուսումնառության արդյունքում հատկապես ինչ են կարողանալու 

անել ուսանողներըֈ 

Ուսումնական մոդուլի կրթական վերջնարդյունքները պետք է ձևակերպվեն ըստ հետևյալ 

դասակարգումների. 

• տեսական գիտելիքներ 

• գործնական կարողություններ (բուն մասնագիտական և ընդհանրական)։  

Կրթական վերջնարդյունքների դասակարգման և ստորադասման ամենաընդունված 

ձևերից մեկը Բլումի տաքսոնոմիան է, որի յուրաքանչյուր մակարդակի նկարագրման համար 

առաջարկվող բայերի ցանկը ներկայացվում է աղյուսակ 4.1-ում: 
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Աղյուսակ 4.1. 

 Մա-

կար-

դակ 

Իմացության ձևերը Համապատասխան բայերը 

(ցանկն ամբողջական չէ) 
Գ

ի
տ

ե
լի

ք 
և

 ի
մ

ա
ցո

ւթ
յո

ւն
 1 Գիտելիք (որոշակի փաստերի 

/տվյալների հիշողություն) 

Արտահայտել, գիտակցել, ընտրել,    

վերարտադրել, չափել, որոշել, թվարկել,  

անվանել,վերհիշել,գրանցել և այլն: 

2 Իմացություն (փաստերի/ տվյալների 

համակարգման ունակություն 

իմաստը հասկանալու նպա տակով) 

Որոշել, սահմանել, ներկայացնել, ձևակերպել, 

բացատրել, հակադրել, նկարագրել, քննարկել, 

ճանաչել, հիմնավորել, ընտրել, մատնանշել, 

լուսաբանել, դասակարգել և այլևֈ 

Կ
ա

ր
ո

ղ
ո

ւթ
յո

ւն
ն

ե
ր

 

3 կիրառություն (առաջադրանքի կամ 

խնդրի համատեքստում 

գիտելիքի/իմացության օգտա-

գործում) 

Կանխատեսել, ընտրել, գևահատել, գտնել, 

ցուցադրել, օգտագործել, կառուցել, հաշվարկել, 

կիրառել, ցուցաբերել, լուսաբանել, գործնականում 

իրականացնել, սովորեցնել, կատարել և այլնֈ 

4 Վերլուծություն (տեղեկատվությունը 

բաղկացուցիչ մասերի կամ 

իմաստների բաժանելու ունա-

կություն մասերի փոխհարաբե– 

րություևնեը կամ նշանակությունները 

հասկանալու նպատակով) 

Համեմատել, տարբերակել, համադրել/ հակադրել, 

տրոհել/մասերի բաժանել, տարբերակել, վերլուծել, 

հաշվարկել, փորձարկել, բացահայտել, 

տարանջատել, լուծել և այլնֈ 

Հ
մ

տ
ո

ւթ
յո

ւն
ն

ե
ր

 

5 Սինթեզ/համադրություև (տեղե-

կատվությունը կամ փաստերը 

նորովի համատեղելու ունակություն 

խնդրի կամ հիմնախնդրի ավելի լավ 

կամ համակողմանի ընկալման 

նպատակով) 

Միավորել/միացնել, ի մի բերել, փաստարկեի 

հարաբերել/կապ հաստատել, ամփռփել, 

կազմակեր պել/համակարգել, եզրակացնել /եզ 

րահանգել, նախագծել, աոաջարկել, վե-

րաձևակերպել, քննարկել, ստա նալ/դուրս բերել, 

մեկնաբանել, ընդհանրացնել և այլնֈ 

6 Գնահատում/արժևորում (առկա 

տեղեկատվության հիման վրա 

եզրահանգումներ անելու և դրանք 

գնահատելու ունակություն) 

Արժևորել, օժանդակել/աջակցել, հակադրել 

/համադրել, ընտրել, քննադատել, որոշել, 

համեմատել, գևահատել, եզրահաևգել, հե-

տևություններ անել, ենթադրել, պաշտպաևել և 

այլն: 
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Շատ կարևոր է, որ կրթական վերջնարդյունքները լինեն չափելի և գնահատելիֈ Դրա համար 

անհրաժեշտ է, որ դրանց ձեռքբերման հանգամանքը լինի ակնառու համապատասխան 

գնահատման չափանիշի հետ ուղղակի կապ ապահովելու միջոցովֈ Հետևաբար, կարևոր է, որ 

կրթական վերջնարդյունքները ձևակերպվեն այնպես, որ ապահովեն դրանց ձեռքբերման 

ակներևության առավելագույն աստիճանֈ Օրինակ, հարկավոր է խուսափել կրթական 

վերջնարդյունքների այնպիսի ձևակերպումներից, ինչպիսիք են «ուսանողը տեղյակ կլինի...», 

«ուսանողը կունենա ... իմացություն», «ուսանողը կիմանա ...» կամ «ուսանողը կհասկանա ...» և 

այլն, քանի որ դրանք գնահատման տեսանկյունից բազմաթիվ անորոշություններ են 

պարունակումֈ Այնինչ, և ուսանողները, և դասախոսները պետք է կարողանան հեշտությամբ 

պարզել արդյոք այդ վերջնարդյունքները ձեռք են բերվել (և ինչ չափով), թե ոչֈ 

5. Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների ընտրությունը 

Ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքենրն ուսանողների կողմից հաջողությամբ ձեռք 

բերելու համար հարկավոր է դիտարկել, թե ուսումնառության ինչպիսի ձևեր է պետք ընտրելֈ 

Ընտրված ուսումնառության ձևերից կբխեն նան դասավանդման այն մեթոդները, որոնք 

առավելագույնս կնպաստեն և կօժանդակեն դրանց հաջող իրականացմանըֈ Դասավանդման 

դերը պետք է լինի ուսանողների համար լիարժեք հնարավորությունների ստեղծումը, որպեսզի 

նրանք հաջողությամբ ձեռք բերեն ակնկալվող գիտելիքները, կարողությունները և 

հմտությունները և յուրացնեն դրանքֈ 

Ուսումնառության և դասավանդման մեթոդները պետք է. 

  նպաստեն կրթական վերջնարդյունքներով ձևակերպված գիտելիքների, կարողություն ների 

և հմտությունների ձեռքբերմանը ուսանողների կողմիցֈ 

• Հաշվի առնեն ուսանողների գիտելիքների և ընդունակությունների տարբեր մակարդակները 

և լինեն բազմաձևֈ 

• Խրախուսեն ուսանողների ակտիվությունը լսարանում, ինքնուրույնությունը և տրամադրեն 

խմբային աշխատանքի հնարավորություններ որտեղ դա պետք էֈ 

ՄԿԾ-ի մասնագրի համապատասխան բաժինը պետք է պարզորոշ կերպով ցույց տա, թե 

ինչպես են դասավանդման և ուսումնառության ընտրված մեթոդները օժանդակելու 

ուսանողներին ծրագրի ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքները ձեռք բերելու համարֈ 

Մասնագրում ներկայացված յուրաքանչյուր կրթական վերջնարդյունքի (կամ դրանց խմբի) 

համար պետք է ներկայացվեն դասավանդման և ուսումնառության համապատասխան 

մեթոդներըֈ Ընդ որում, բավարար չէ միայն արձանագրել, որ տվյալ վերջնարդյունքը ձեռք է 

բերվում «... դասախոսությունների, սեմինար կամ գործնական պարապմունքների և այլնի միջո-
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ցով ... », առանց պարզորոշ կերպով ցույց տալու, թե ինչպես է դրանցից յուրաքանչյուրը 

նպաստելու ակնկալվող կրթական վերջնարղյունքների ձևավորմանը ուսանողի մոտֈ Օրինակ, 

եթե դասավանդման համար ընտրված են դասախոսոււթյունները, ապա այդ հանգամանքը 

պետք է կոնկրետացվի և հնարավորինս ճշգրտվիֈ Բավարար չէ նշել, որ « ծրագրի յուրացման 

համար հիմնականում օգտագործվելու են ղասախոսությունները»։  Նախընտրելի է 

մանրամասնել, որ «ծրագրի հիմնական մասր յուրացվելու է դասախոսի կողմից 

հանձնարարվող գրականությամբ օգտագործելով դասախոսությունները հանձնարարվող նյութի 

հիմնական աղ։բյուրներր լրացնելու, ուսանողներին անհասկանալի դրույթներր բացահայտելու և 

պարզաբանելու, ինչպես նաև նրանց քննադատական մտածողությունը զարգացնելու համար 

...»: 

6.Ծրագրային կողմնորոշիչների օգտագործումը 

ՄԿԾ-ն պետք է համապատասխանեն գոյություն ունեցող արտաքին և ներքին ծրագրային 

կողմնորոշիչներին և/կամ չափորոշչներինֈ Վերջիններս պետք է ներկայացվեն ծրագրի 

մասնագրում:  

Ծրագրերի նախագծման և մշակման համար որպես արտաքին կողմնորոշիչներ կարող են 

ծառայել հետնյալ պաշտոնական աղբյուրներր. 

• ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենքի պահանջներըֈ 

• Բարձրագույն կրթության պետական կրթական չափորոշիչներըֈ 

• Հարատև ուսումնառության որակավորումների եվրոպական հենքը (շրջանակը)։  

• Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի որակավորումների հենքը (դուբլինյան 

նկարագրիչները)։  

• Բարձրագույն կրթության որակավորումների ազգային հենքըֈ 

• Համապատասխան մասնագիտական կազմակերպությունների/կառույցների, օրենսդիր և 

ոլորտը կարգավորող մարմինների պահանջները և ցուցումները (եթե այդպիսիք կան)։  

• Արտասահմանյան բուհերի առարկայական կողմնորոշիչները (ինչպես, օրինակ, Օուլուի 

Համալսարանի)։  

• ՈԱԱԿ-ի ծրագրային հավատարմագրման/գնահատման չափանիշներըֈ 

ՄԿԾ-ների մշակման համար որպես ներքին կողմնորոշիչներ կարող են հանդես գալ 

հետնյալ փաստաթղթերը. 

• ՀՊՄՀ որակի ներքին ապահովման ուղեցույց 

• Կրթական ծրագրերի ընթացիկ մշտադիտարկման և վերանայման ընթացակարգ 

• ՀՊՄՀ ուսանողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման կարգ 

http://qa.aspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/QA_guideline.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/secured%20pdf/Rules_of_educational_programs_reviewing.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/Karger%202014/giteliqneri%20gnahatman%20hamakarg%202014.pdf
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• ՀՊՄՀ կրեդիտային հենքով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգ 

• ՀՊՄՀ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման մոդուլային համակարգ 

• ՀՊՄՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրերի ուսումնական պլանների 

մշակման և հաստատման կարգ 

• ՀՊՄՀ ռազմավարական ծրագրի համապատասխան դրույթները 

• կոնկրետ ծրագրին առնչվող այլ փաստաթղթերֈ 

http://qa.aspu.am/application/ext/source/MKTs/kreditain%20henqov%20us.%20gorts.%20kazm.%20karg.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/MKTs/us.%20gorts.%20modulain%20kazmakerpman%20karg.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/MKTs/Usumnakan%20planneri%20mshakman%20ev%20hastatman%20karg.pdf
http://qa.aspu.am/application/ext/source/MKTs/Usumnakan%20planneri%20mshakman%20ev%20hastatman%20karg.pdf
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7. ՄԿԾ-ի փաստաթղթային փաթեթը 

 

7.1. Ծրագրի մասնագիրը (Սպեցիֆիկատոր) 

 Տես ՝Օրինակ-նմուշ Հավելված 7.1. 

7.2. Առարկայի նկարագիրը 

Տես ՝Օրինակ-նմուշ Հավելված 7.2. 

7.3. Տիպային ուսումնական պլան 

Տես ՝Օրինակ-նմուշ Հավելված 7.3. 

 

8. Ուսումնառության ռեսուրսներ 

Ցանկացած ՄԿԾ-ների հաջող իրականացման նախապայմանը համապատասխան 

ռեսուրսների առկայությունն էֈ Ռեսուրսների որակն անմիջականորեն ազդում է ծրագրի որակի 

վրաֈ Կարևորագույն ռեսուրսներ են հանդիսանում համապատասխան դասախոսական և 

օժանդակ կազմերըֈ Ռեսուրսները ներառում են նաև ուսումնական ենթակաոուցվածքները և 

ուսումնական ու հետազոտական գործունեության համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական 

բազանֈ Ռեսուրսների այս երկու տեսակներն էլ ենթակա են անընդհատ հաշվառման և 

կատարելագործմանֈ 

ՄԿԾ-ն հաջողությամբ իրականացնելու համար պահանջվող ուսումնառության հիմնական 

ռեսուրսներն են՝ 

• Դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմեր ծրագիրը պետք է ապահովված լինի որակյալ 

և կարող դասախոսական և ուսումնա–օժանդակ կազմով՝ այն իրականացնելու և 

գնահատելու համարֈ Այդ կազմը պետք է ունենա համապատասխան կարողություններ 

(մասնագիտական, մանկավարժական, ինչպես նաև տեխնիկական) և որակավորում, գիտակ 

լինի ոչ միայն ծրագրի իր մասնաբաժնին, այլն ամբողջական ծրագրին՝ ուսանողների 

ուսուցումը համատեքստին համահունչ իրականացնելու համարֈ 

• Ուսումնամեթոդական նյութեր (դասագրքեր, ամսագրեր և մուլտիմեդիա ռեսուրսներ) - 

ծրագրում ներառված դասընթացների անցկացման համար անհրաժեշտ հիմնական 

դասագրքերի, ուսումնական ձեռնարկների և այլ ուսումնական նյութերի ցանկը պետք է 

որոշի համապատասխան դասախոսական կազմըֈ Համալսարանը այն ձեռք է բերում և 

տրամադրում ուսանողներին ազատ օգտագործման համարֈ Սակայն դրանք պետք է 

լրացվեն այլ ուսումնական ռեսուրսներով՝ ինչպիսիք են ամսագրերը (տպագիր և առցանց) և 

զանազան մուլտիմեդիա փաթեթներըֈ ՀՊՄՀ գրադարանը այս ռեսուրսների հայթայթման և 
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տեղակայման հիմնական կառույցն է, սակայն կարող են օգտագործվել նան լրացուցիչ 

ռեսուրսներ, ամբիոնների գրադարաններըֈ 

• Տեխնիկական միջոցներ - ներառում է տեղեկատվության տեխնիկական միջոցները և 

տեսաձայնային սարքավորումները, լաբորատոր սարքավորումները, տեսապաստառները և 

այլնֈ 

• Ուսումնական տարածքներ - ծրագրի իրականացման բոլոր փուլերում ուսանողներին պետք 

է հատկացվեն համարժեք լսարանային/ուսումնական տարածքներֈ Դասախոսություններին 

պատրաստվելու և ուսանողների հետ հանդիպելու համար դասախոսներին նույնպես 

անհրաժեշտ է ապահովել համապատասխան տարածքներովֈ 

• Ուսումնական, մանկավարժական պրակտիկայի կազմակերպում և ղեկավարում սա 

ծրագրով սահմանված մասնագիտական մի շարք կարողությունների ձևավորման և 

հմտությունների զարգացման կարևորագույն ծրագրային բաղադրիչն է և պետք է իրականացվի 

պատշաճ մակարդակովֈ  

• Ֆինանսական միջոցներ ծրագրի բնականոն ընթացքն ապահովելու համար անհրաժեշտ է 

տրամադրել համարժեք ֆինանսավորումֈ 



Հավելված 1.1. Մասնագիտական կրթական ծրագրերի արտոնման, մշակման, փորձաքննության, հաստատման գործընթացների 

քարտեզագրում, գործընթաց եվ ժամանակացույց: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սեպտեմբեր ՄԿԾ հայտի 

ներկայացման համար 

ուսումնական ստորա 

բաժանման խորհրդի 

(ՖԽ/ԱՆ) կամ ամբիոնի 

/համահամալսարական 

ամբիոնների դեպ քում/ 

նիստի որոշում: 

Հոկտեմբեր 
 

ՄԿԾ մշակող 

մասնագիտական թիմի 

(ՄԿԾ  ՄՄԹ) 

Նոր ՄԿԾ–ներ, գործող ՄԿԾ–ներում փոփո խություններ կարող են առաջարկվել 

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ուսանողների, միջազգային և 

տեղական աշխատաշուկաի և գործատուների կողմից:   Առաջարկի հիմք կարող 

են հանդիսանալ ՀՊՄՀ ռազմավարական զարգացման գերակայությունները,  

գործատուների  առաջարկի, պահանջների  ու  կարիքների վերլուծությունը, 

ՄԿԾ-ի  մրցունա կունակությունը  պոտենցիալ  աշխատաշուկայում: 

ՄԿԾ կազմելիս պետք է հաշվի առնել հետևյալ պահանջները` 

ՄԿԾ–ի համապատասխանելիությունը ՀՊՄՀ–ի առաքելությանն ու 

ռազմավարությանը, նրա մրցունակությունը առկա ՄԿԾ–ների հետ, 

ուսումնական վերջնարդյունքների առկայությունը, յուրաքանչյուր դասընթացից 

ձեռք բերվող գիտելիքները, կարողությունները և հմտությունները, վավերացնող 

մարմնի պահանջները, ՈԱՇ–ի պահանջներին համապատասխանելիությունը, 

ապագա շրջանավարտների աշխատաշուկայի պահանջարկը, մատուցման 

համակարգը /առկա, հեռակա, հեռավար/, գնահատման մեխանիզմները, 

ուսումնական պլանի առանձնահատկությունները, պահանջվող 

նյութատեխնիկական և մարդկային ռեսուրսները: 
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Նոյեմբեր 
 

ՄԿԾ մշակող 

մասնագիտական թիմի 

(ՄԿԾ  ՄՄԹ) 

Դեկտեմբեր ՄԿԾ_ի առաջարկի 

հայտի (ՄԿԾԱՀ) 

ձևակերպում և համա 

ձայնեցում ԿԲ և Ո Վ-ի 

հետ 

Առաջարկի  հայտի (ՄԿԾԱՀ) վերջնական ձևակերպում  ՄԾԿ  ՄՄԹ–ի 

կողմիցֈ Առաջարկի հայտի հաստատում  ծրագիրն առաջարկող ուսում 

նական ստորաբա ժանման կողմից: Մշակումն արտոնման գործընթացը 

սկսելու վերաբերյալ Հ և ՈԱ պրոռեկտորի եզրակացու թյուն: ՄԾԿ  

ՄՄԹ-ի կողմից արտոնման եզրակացության ուսումնասիրում և 

նշված թերու թյունների և բացթողումների վերացման ուղղությամբ  

բարելավման միջոցառումների ձեռնարկումֈ ԿԲ և Ո Վ–ի կողմից  ծրա 

գրի հաստատման հետագա գործ ընթացի ժամանակացույցի  կազմում: 

 

 

 

Հունվար Ծրագրի հաստատման 

փաստաթղթային փա 

թեթի (ՄԿԾՀՓՓ), պատ 

րաստում և ներկայա 

ցում  ԿԲ և Ո Վ 

Կրթական ծրագրի հաստատման համար անհրաժեշտ փաստաթղթա յին 

փաթեթը (ՄԿԾՀՓՓ) ներառում է.ծրագրի մշակման արտոնման 

եզրակացությունը` համապատասխան դիտո ղություններով և 

բարելավման առաջարկություններով,ծրագրի  մասնագիրը  

(սպեցիֆիկացիան),  տիպային  և  աշխատանքային  ուսումնական  

պլանը: ՄԿԾ  մասնագիրը կազմվում է ՀՊՄՀ միասնական ձևաթերթի 

համաձայն: Ծրագրի բաղկացուցիչ  ուսումնական  դասըն թաց ների  (  

մոդուլների)  առար կայական նկարագրերը, կրթական 

վերջնարդյունքները առանց թեմատիկ տրոհման և գնահատման չափա 

նիշների:Հնարավոր է  և   արտաքին շահառուների,  փորձագետների  

եզրակացությունը  և  կարծիքները (եթե այդպիսիք կան)ֈ 

Համալսարանի համապատասխան ստորաբաժանումը վերահսկում է 

առաջարկվող ՄԿԾ–ի մշակման գործընթացը՝ սկսած ընդգրկված 

անձնակազմի գործունեությունից մինչև վավերացնող մարմնին 

ներկայացվող փաստաթղթի պատրաստումըֈ Աշխատանքային խումբը 

ստանում է համակարգողի կարգավիճակ և սկսում նոր ՄԿԾ–ի մշակման և 

հաստատման գործընթացը՝ համալսարանի վավերացման պահանջներին 

համապատասխանֈ 
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Փետրվար   

ՄԿԾՀՓՓ-ի 

ներկայացում ԿԲ և Ո Վ 

և նախնական ստուգում 

ԿԲ և Ո Վ-ի կողմից,  

ԿԲ և Ո Վ-ը ապահովում է  առաջարկի ներքին փորձաքննության 

նախապատրաստական աշխատանքները: Ձևավորում փորձաքննական 

հանձնաժողովը (ՓՔՀ), ներկայացնում ՀՊՄՀ պրոռեկտորի 

հրամանագրմանը, համաձայնեցնում և կազմում փորձաքննության 

ժամանակացույցը ֈ  Ծրագրի հաստատման փաստաթղթային փաթեթը ԿԲ 

և Ո Վ-ն ներկայացվում է  փորձաքննական հանձնաժողովի 

հրամանագրման հաջորդ օրը:  փորձաքննությունը  նշանակվում է 

հանձնաժողովի ՄԿԾՀՓՓ-ն ստանալու օրվանից առնվազն 4 շաբաթ հետոֈ 

Մարտ 
Փորձաքննական 

հանձնաժողովի (ՓՔՀ) 

ձևավորում, 

ՄԿԾ ՀՓՓ-ի բաժանում 

ՓՔՀ-ի անդամներին 

ՄԿԾ-ի փորձաքննության ՓՔՀ -ը ձևավորվում  է  5 անդամներից 

(ներառյալ նախագահը), որոնցից  առնվազն երկուսը արտաքին 

փորձագետ, մյուսները` ծրագրի մշակման աշխատանքներին 

առնչություն չունեցող մասնագիտական  ոլորտից ,  ՀՊՄՀ դասախո 

սական կազմի փորձառու  ներկայացուցիչներֈ  Որպես արտաքին 

փորձագետ համարվում են ակադեմիական միջավայրից, աշխատան 

քային ոլորտից   մասնագիտական  ժամանակակից  փորձ ունեցող  և 

կրթական ոլորտը կարգավորող մարմինների  (ՀՀ ԿԳՆ-ից, ՈԱԱԿ-ից) 

ներկայացուցիչները: 
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Ապրիլ 

ՓՔՀ–ի նիստի 

անցկացում: 

Փորձաքննության 

եզրակացությունները 

(պահանջները, 

առաջարկությունները) 

ՈԱԿ-ը տրամադրում է 

ԾՄԱԽ–ին՝ 

պատասխան զեկույց 

կազմելու համար 

ՓՔՀ–ն գնահատում է  ՄԿԾ-ի որակավորման բնութագրիչները և 

ուսումնական պլանի բովանդակային համապատասխանությունը ՀՀ ԲԿ 

ՈԱՇ-ի և համապատասխան կրթական չափորոշչի պահանջ ներին, 

ՄԿԾ-ի համապատասխանությունը ՀՊՄՀ պաշտոնական 

փաստաթղթերում սահմանված պահանջներին, ՄԿԾ-ի  կրթական 

դասընթացների  (մոդուլների) կազմը և բովանդակությանը,  զուգադրելով 

առարկայական կրթական վերջնարդյունքները  ծրագրի որակավորման 

բնութագրիչներին,   ՄԿԾ-ի  և   դրա     դասընթացների իրականացման 

ռեսուրսային բազայի և ուսումնական ենթակառուցվածքի համապատաս 

խանությունը սահմանված նորմատիվային պահանջներին: 

 

Ապրիլ 

ՓՔՀ եզրակացությունները 

(պահանջներ, առաջարկու 

թյուններ)  տրամադրում 

ՄԿԾ  ՄՄԹ ին՝ 

պատասխան զեկույց 

կազմելու համար 

ՓՔՀ-ն  որպես փորձաքննության արդյունք կազմում է զեկույց 

փորձաքննության եզրակացություններով: Եզրակացությունները ներառում 

են՝ 

-պահանջներ, որոնք  պարտադիր են կատարման ՄԿԾ ՄՄԹ–ի կողմից 

մինչ ՄԿԾ-ի հաստատումը, 

-առաջարկություններ, որոնք ենթակա են կատարման ՄԿԾ ՄՄԹ–ի և 

շահագրգիռ ուսումնական ստորաբաժանման կողմից` մինչ ՄԿԾ-ի 

մեկնարկըֈ 

ՄԿԾ  ՄՄԹ ն կազմում է  պատասխան զեկույցը 
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Համալսարանի ԳԽ ՈԱՀ-ը դիտարկում է ՓՔՀ զեկույցի 

եզրակացությունները և ՄԿԾ  ՄՄԹ-ի պատասխան զեկույցըֈ ԳԽ ՈԱՀ-ը 

բավարար հիմքերի առկայության դեպքում ՄԿԾ-ն երաշխավորում է ՀՊՄՀ 

ԳԽ-ի  հաստատմանըֈ 

Մայիս 
ՄԿԾՀՓՓ-ը, ՓՔՀ 

եզրակացությունը, ՄԿԾ 

ՄՄԹ-ի պատասխան 

զեկույցը  տրամադրում  

ՀՊՄՀ ԳԽ ՈԱՀ 

Հունիս ՀՊՄՀ ԳԽ 

Համալսարանի ԳԽ-ն քննարկում և հաստատում է ՄԿԾ-ն 
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Հավելված 7.1. ՄԿԾ Մասնագրի նմուշ 
Հաստատված է  

……………………………… 

ֆակուլտետի խորհրդի   

"       "-ի նիստում (արձ. թիվ      ) 

ֆակուլտետի  դեկան՝ 

……...……….…………….. 

(ստորագրություն) 

..………..…………………. 

(ամիս ամսաթիվ) 

 

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

 
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ  
 

ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 

 

 

 

 

 

 

Կրթական ծրագրի մասնագիրը (ԿԾ), նախատեսված է 

դիմորդների, ուսանողների, ակադեմիական 

անձնակազմի, շահեկիրների և գործատուների համարֈ 

Այն տրամադրում է ծրագրի հիմնական հատկանիշների 

համառոտ ամփո փումը իր մեջ ներառելով 

ուսումնառության նախատեսվող արդյունքները, 

մանրամասն տեղեկություններ ուսուցման, 

դասավանդման և գնահատման մեթոդների, 

ուսումնառության արդյունքների և յուրաքանչյուր 

մոդուլի բովանդակության մասին, որն ակնկալում է 

ողջամիտ ուսանողը և որին կարող է հասնել, եթե նա 

լիարժեքորեն օգտվում է իրեն առաջարկվող և 

տրամադրվող ուսումնական հնարավորություններիցֈ 
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  

Կրթական Ծրագրի մասնագիրը (սպեցիֆիկատոր) 

 

1. 1. Կրթական ծրագրի անվանումը 

և      մասնագիտության  թվանիշը 

051000  ,,Մանկավարժություն և հոգեբանութ յուն,, 
 

Որակավորումների ազգային շրջանակի 6-րդ մակարդակ 
 

Մանկավարժության և հոգեբանության բակալավր 
 

240 ( երկուհարյուր քառասուն) 
 
ՀՊՄՀ 
 
ՀՊՄՀ …………………….ֆակուլտետ 
 
…………………. ամբիոն 
 
Հայերեն 
 
Առկա/հեռակա 
 
Լիցենզիա ………. 

2.1 Որակավորումների ազգային   

       շրջանակի մակարդակ 

2.2 Շնորհվող որակավորումը 

 

2.3. Կրեդիտների քանակը 

3.Բարձրագույն ուսումնական  

    հաստատություն 

4. Կրթական ծրագիրը 

իրականացնող     ֆակուլտետ 

5. Կրթական ծրագրի  ղեկավար  

ամբիոն 

6. Կրթական ծրագրի ուսուցման 

լեզու 

7. Կրթական ծրագրի ուսուցման ձևը 

 

8. Կրթական ծրագիրը հավատար 

մագրված/լիցենզավորված է՝ 
 

 

9. Կրթական ծրագրի ընդունելության չափանիշները ( մուտքի  պայմաններ): 

Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա միջնակարգ, նախնական մաuնագիտական կամ միջին 
մասնագիտական կրթության վկայականֈ  
Ընդունելությունը կատարվում է ըստ ՀՀ կառավարության հաստատած Հայաստանի Հանրապետության 
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգի 

áõ: 

àõëáõóÙ³Ý É»½áõ:àõëáõóÙ³É»½áõ:Ù³Ý É»½áõ: 

10. Կրթական ծրագրի  կառուցվածքը և նկարագիրը: 

Բակալավրի ծրագիրը բաղկացած է հիմնական կրթամասերից

ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ տնտեսագիտական կրեդիտ աշխատածավալով 

մաթեմատիկական և բնագիտական կրեդիտ աշխատածավալով ընդհանուր մասնագիտական

կրեդիտ աշխատածավալով ինչպես նաև այլ կրթական մոդուլներ կրեդիտ աշխատածավալով

Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ տնտեսագիտական կրթամաս

Պարտադիր դասընթացներ կրեդիտ
Ներառում են ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ

դասընթացներ / մոդուլ/ որոնք նպատակաուղղված են համալսարանական կրթության ընդհանուր

տեսական հենքի ձևավորմանը

Կամընտրական դասընթացներ կրեդիտ
Ներառում են ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ

ուսանողի կողմից ընտրելու հնարավորությամբ դասընթացներ/ մոդուլ/

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական կրթամաս

Պարտադիր դասընթացներ կրեդիտ
Ներառում են ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ 

դասընթացներ / մոդուլ/ որոնք նպատակաուղղված են ընդհանուր մաթեմատկական և բնագիտական

գիտելիքների մասնագիտական հենքի ձևավորմանը

Կամընտրական դասընթացներ կրեդիտ
Ներառում են ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ
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ուսանողի կողմից ընտրելու հնարավորությամբ դասընթացներ/ մոդուլ/

Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս կրեդիտ

Ապահովում են մասնագիտական ոլորտի հիմնախնդիրների պատշաճ ընկալումը

Պարտադիր դասընթացներ կրեդիտ
Ներառում են ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ 

մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ / մոդուլ/

Կամընտրական դասընթացներ կրեդիտ
Ներառում են ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ

ուսանողի կողմից ընտրելու հնարավորությամբ կամընտրական մասնագիտական դասընթացներ/ մոդուլ/

Կրթական այլ մոդուլներ կրեդիտ

Կուրսային աշխատանք կրեդիտ

Ծրագրի այս հատվածում նախատեսվում է ական կրեդիտ աշխատածավալով կուրսային

աշխատանքի կատարում

Մանկավարժական պրակտիկա կրեդիտ

Նախատեսում է դասավանդում դպրոցում որի նպատակն է բալալավրերի մանկավարժական փորձի

ձեռքբերումը

Ամփոփիչ ավարտական որակավորման թննություն կրեդիտ

Կրթական ծրագրի եզրափակիչ փուլն է որի նպատակն է տեսական և գործնական մասնագիտական

գիտելիքների կարողությունների և հմտուևթյունների ստուգումը ըստ կրթական ծրագրի

վերջնարդյունքների  

 

 

Ծրագրի նպատակները

Ծրագիրը նպատակ ունի նախապատրաստելու մանկավարժ հոգեբան մասնագետներ ովքեր
 կունենան հիմնարար և համակարգված գիտելիք մանկավարժության և հոգեբանության

ֆունդամենտալ և կիրառական բնագավառներից
 ունակ կլինեն շարունակելու կրթությունը՝ մասնագիտանալու մանկավարժության և

հոգեբանության որևէ բնագավառով
 կկարողանան ներգրավվել մանկավարժության և հոգեբանական հիմնարար գիտելիքներ և

հմտություններ պահանջող աշխատանքում  

 

12. ¦ Մանկավարժություն և հոգեբանություն §  Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý     Íñ³·ñÇ  ÏñÃ³Ï³Ý  ելքային 
արդյունքները ( կոմպետենցիաներ)  

ՄԳԻ. Մասնագիտական գիտելիք և  Իմացություն 

 

ՄԳԻ

ՄԳԻ

ՄԳԻ

ՄԳԻ

ՄԳԻ

ՄԳԻ

Կրթական ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը
կունենա հիմնարար գիտելիքներ մանկավարժության և հոգեբանության՝ որպես

գիտությունների առարկայի խնդիրների և մանկավարժական ու հոգեբանական

գիտելիքների կիրառման հնարավորությունների մասին 

  

կիմանա մանկավարժության և հոգեբանության մեթոդաբանությունը ֆունդամենտալ և

կիրառական բնագավառները և կապը այլ գիտությունների հետ  

կիմանա մանկավարժության և հոգեբանության ձևավորման պատմությունը

զարգացման արդի միտումները

կիմանա հոգեկանի զարգացման առանձնահատկություններն օնտոգենեզում և

ֆիլոգենեզում հոգեկան գործունեության բնագիտական հիմքերը  

կունենա գիտելիք մանկավարժության և հոգեբանական հետազոտություն

իրականացնելու մեթոդների և արդյունքների վերլուծության մասին  

կիմանա հոգեկան գործընթացների ընդհանուր օրինաչափությունները և դրանց

անհատական առանձնահատկությունները  
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ՄԳԻ

ՄԳԻ  

կունենա հիմնարար գիտելիքներ տարիքային և սոցիալական հոգեբանությու

նից ինչպես նաև այլ կիրառական բնագավառներից

կիմանա մանկավարժի և հոգեբանի գործունեության էթիկական նորմերի պահանջների

և տարբեր բնագավառներում աշխատանքի առանձնահատկություն ների մասին 

ԳՄԿ.            Գործնական մասնագիտական կարողություններ    

 

ԳՄԿ 1.   

 

ԳՄԿ 2.    

 

 

ԳՄԿ 3.   

 

 

ԳՄԿ 4.     

 

ԳՄԿ 5.  

 

ԳՄԿ 6.   

 

ԳՄԿ 7.                                                                       

Կրթական  ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

վերլուծելու առանցքային մանկավարժական և հոգեբանական տեսություն ները

գնահատելու դրանց առավելություններն ու սահմանափակումները  

մեկնաբանելու և բացատրելու վարքի դրսևորման առանձնահատկությունները և

հետազոտության արդյունքները՝ հիմնվելով հոգեբանական տեսությունների ու

հայեցակարգերի վրա

վերլուծելու հոգեկան տարբեր գործընթացներ անհատական առանձնահատ

կություններ վարքի ձևեր տարբեր գործոնների կենսաբանական և սոցիալական

ազդեցությամբ

կիրառելու հետազոտության իրականացմանը համապատասխան մեթոդներ

վերլուծելու արդյունքները և մեկնաբանելու

սահմանելու մանկավարժական և հոգեբանական ուսումնասիրության հիմ

նախնդիր ձևակերպելու նպատակներ և իրականացման մեթոդներ

մանկավարժական և հոգեբանական պատշաճ գրագիտությամբ ձևավորելու գրավոր և

բանավոր խոսքը

տարբերակելու հոգեբանի գորառույթները այլ մասնագետների հետ համատեղ

աշխատանքում 

ԸՓԿ.                     Ընդհանրական (փոխանցելի)  կարողություններ 

 

ԸՓԿ 1.   

 

 

ԸՓԿ 2.   

ԸՓԿ 3.  

ԸՓԿ 4.  

 

ԸՓԿ 5.    

ԸՓԿ 6.      

 

ԸՓԿ 7.                                                                                                                                      

Կրթական ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի

օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից գրադարաններ ինտերնետ

ռեսուրսներ էլեկտրոնային գրադարաններ գիտական հոդվածներ և

հաշվետվություններ

օգտվելու համակարգչային ծրագրերից

արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսները

պատրաստելու զեկուցումներ ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները

վարելու գիտական բանավեճեր

պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը

արդյունավետորեն շփվելու և համագործակցելու ինչպես անհատական այնպես էլ

խմբային նախագծերում

տիրապետելու ընդհանուր զարգացածություն և լայն մտահորիզոն ապահովող

տեղեկություններին  

13. Գնահատման մեթոդներ 

« » մասնագիտության կրթական ծրագրի շրջանակներում կիրառվող գնահատման մեթոդաբանությունը 
հիմնվում է ուսանողների գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների օբյեկտիվության և 
չափելիության վրա` փաստող, ուղղորդող և խրախուսող գործառույթներով: Գնահատվում են ուսանողի` 
ա. գիտելիքը, բ. ունակություններն ու կարողությունները, գ. ինքնուրույնությունը և ակտիվությունը: 
Ուսանողի անհատական մասնագիտական աճը օբյեկտիվ դիտարկելու նպատակով գնահատման կարգը 
դիտարկում է նախնական (սկզբնական) վիճակը և վերջնական (ելքային) արդյունքը:  
Դասընթացների գնահատման մեթոդներից են` 
1. տեսական դասընթացների պարագայում` 
գրավոր թեստային, ստուգողական աշխատանքներ, միջանկյալ գրավոր և/կամ բանավոր քննություն, 
ինքնուրույն նախագծեր, հաշվետվություններ, էսսեներ (խոհագրություններ) և բանավոր և գրավոր 
ներկայացումներ (պրեզենտացիաներ), 
2. գործնական դասընթացների պարագայում` 
գրավոր թեստային, միջանկյալ գրավոր և/կամ բանավոր քննություն, ինքնուրույն նախագծեր, բանավոր 
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հարցումներ և հարցազրույցներ, էսսեներ և բանավոր և գրավոր պրեզենտացիաներ, 
Հետազոտական աշխատանքների (կուրսային աշխատանք, հաշվետվություն, ավարտական թեզ) 
գնահատումն իրականացվում է առանձին` հանձնաժողովի կողմից` նախապես սահմանված 
գնահատման կարգի համաձայն:  
Գնահատման ընթացքում կիրառվում է տառային և վարկանիշային գնահատում (100 միավոր),համաձայն 
յուրաքանչյուր առարկայի գնահատման համար ընտրված բաղադրիչների: 
Գնատման մանրամասները տես՝ ՀՊՄՀ ուսանողների գիտելիքների գնահատման կարգում: 
http://armspu.am/ 

 

 

14. Ուսուցման և դասավանդման մոտեցումներ 

Ուսուցումն իրականացվում է խմբային և հոսքային  ձևաչափերով, իսկ սեմինար, գործնական, 
հետազոտական աշխատանքները և պրակտիկան  ներառել են  ձևավորված  փոքրաթիվ խմբեր: 
Դասավանդման մեթոդները խրախուսում են  ուսանողակենտրոն մոտեցում ուսուցման բոլոր փուլերում` 
խրախուսելով ուսանողի անհատական զարգացումը, մասնագիտական կարողությունների համաչափ 
աճը, մասնագիտական տեղեկատվության ձեռքբերման հարցում վերջինիս ինքնուրույնությունը, ինչպես 
նաև անհատական վերլուծական ունակությունները և քննադատական մտածողությունը: Ուսուցման և 
դասավանդման մոտեցումներն ապահովում են գիտելիքների աստիճանական ավանդում` ըստ 
բարդության, ինչպես նաև հմտությունների և կարողությունների անընդմեջ զարգացում` ըստ 
մասնագիտական կայացման հիմնական պահանջների: 

¸³ë³í³Ý¹áõմն իր մեջ ներառում է ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝներ, ë»ÙÇÝ³ñներ, ·áñÍÝ³Ï³Ý 

/³նհատական/ պարապմունքներ, ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ: 

¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝներ – ընդլայնված ¨ համահունչ ÷³ëïերÇ հաջորդականության Ý»ñ³Ï³Û³óÙ³Ý 

հնարավորություն,   

ê»ÙÇÝ³ñներ – ËÙµ³ÛÇÝ ¨ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ýի, ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñի ¨ անդրադարձի    
թողարկում, քննադատական մտածողության զարգացում, 
¶áñÍÝ³Ï³Ý պարապմունքներ –  փորձարարության ¨ Ã»Ù³ÛÇ, ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¨ ÝÛáõÃ»ñÇ 

í»ñÉáõÍáõÃÛաÝ ¨ ùÝÝ³րկման հնարավորություն, 
Աջակցվող ինքնուրույն ուսում՝ ընթացիկ նյութերի օգտագործմամբ  – Անհատական 
հետազոտության և զարգացման աջակցում, 

Անհատական խորհրդատվություն – Ինքնուրույն ուսման ավելի ընդլայնված, խոր 
վերլուծության և աջակցության հնարավորության տրամադրումֈ  
 

15. Ուսումնական պլանի քարտեզը 

Տես կցված հավելված 1 և 2ֈ 
 

16. Մասնագիտական գործունեության ոլորտներ 

«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» բակալավրի ծրագրի շրջանավարտները հնարավորություն 

կունենան աշխատելու որպես՝«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» բակալավրի ծրագրի 

շրջանավարտները հնարավորություն կունենան աշխատելու որպես՝ 

 հոգեբան, 

 հոգեբանության ուսուցիչ: 

Շրջանավարտները կարող են աշխատել նաև հետևյալ հաստա տություններում. 

 հոգեբանական ծառայության կենտրոններում,  

 ըստ պահանջի տարբեր կառույցներում: 
 

                17. Հետագա ուսման հնարավորություններըֈ 

Ազգային որակավորւմների շրջանակով սահմանված 7-րդ (մագիստրոսի) մակարդակ: 
 

 

Հավելված  1 
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,, ........,, ՄԿԾ /բակալավր/-ի  ուսումնական պլան ըստ ուստարիների և կիսամյակների 

 

Առաջին տարի 

Աշնանային կիսամյակ ժամեր կրեդիտներ Գարնանային կիսամյակ ժամեր կրեդիտներ 

Ընդհանուր կրթական 
պարտադիր  դասընթացներ 

300 10 Ընդհանուր կրթական 
պարտադիր  դասընթացներ 

330 11 

      

Մասնագիտական պարտադիր 
դասընթացներ 

600 16 Մասնագիտական 
պարտադիր դասընթացներ 

540 18 

      

Կամընտրական  դասընթացներ   Կամընտրական  
դասընթացներ 

  

      

Հետազոտական կրթաբլոկ   Հետազոտական կրթաբլոկ 30 1 

      

Ընդամենը 900 26  900 30 

Երկրորդ տարի 

Աշնանային կիսամյակ ժամեր կրեդիտներ Գարնանային կիսամյակ ժամեր կրեդիտներ 

Ընդհանուր կրթական 
պարտադիր  դասընթացներ 

240 7 Ընդհանուր կրթական 
պարտադիր  դասընթացներ 

240 8 

      

Մասնագիտական պարտադիր 
դասընթացներ 

660 19 Մասնագիտական 
պարտադիր դասընթացներ 

570 19 

      

Կամընտրական  դասընթացներ   Կամընտրական  
դասընթացներ 

  

      

      

      

Հետազոտական կրթաբլոկ   Հետազոտական կրթաբլոկ 90 3 

Ընդամենը 900 26  900 30 

Երրորդ տարի 

Աշնանային կիսամյակ ժամեր կրեդիտներ Գարնանային կիսամյակ ժամեր կրեդիտներ 

Ընդհանուր կրթական 
պարտադիր  դասընթացներ 

60 

 

2 Ընդհանուր կրթական 
պարտադիր  դասընթացներ 

120 4 

      

Մասնագիտական պարտադիր 
դասընթացներ 

720 24 Մասնագիտական 
պարտադիր դասընթացներ 

570 19 

      

Կամընտրական  դասընթացներ   Կամընտրական  
դասընթացներ 

  

      

Հետազոտական կրթաբլոկ 120 4 Հետազոտական կրթաբլոկ 210 7 

      

Ընդամենը 900 30  900 30 

 

âáññáñ¹ ï³ñÇ 

Աշնանային կիսամյակ ժամեր կրեդիտներ Գարնանային կիսամյակ ժամեր կրեդիտներ 

      

Ընդհանուր կրթական 
պարտադիր  դասընթացներ 

60 2 Ընդհանուր կրթական 
պարտադիր  դասընթացներ 
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Մասնագիտական պարտադիր 
դասընթացներ 

480 16 Մասնագիտական 
պարտադիր դասընթացներ 

540 18 

      

Կամընտրական  դասընթացներ 120 4 Կամընտրական  
դասընթացներ 

120 4 

      

Հետազոտական կրթաբլոկ 240 8 Հետազոտական կրթաբլոկ 240 8 

      

Ընդամենը 900 30  900 30 

 

 

 

Հավելված 2 

 

ՄԿԾ /բակալավր/ ԸՍՏ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ( ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ) 
 

Ընդհանուր դասընթացներ  

Առարկայի 

դասիչ 

Առարկա Կրեդիտ Կիսամյակ 

42 Հայոց լեզու և գրականություն 2.0 1-ին Աշուն 

46 Օտար լեզու 4.0 1-ին Աշուն 

16 Հայոց պատմություն 2.0 1-ին Աշուն 

50 Ֆիզկուլտուրա   1-ին Աշուն 

06 

 
ՏՀՏ մասնագիտական նպատակով 

2.0 1-ին Աշուն 

 

42 Հայոց լեզու և գրականություն 2.0 2- րդ գարուն 

46 Օտար լեզու 4.0 2- րդ գարուն 

16 Հայոց պատմություն 2.0 2- րդ գարուն 

50 Ֆիզկուլտուրա   2- րդ գարուն 

51\12 Առաջին բուժօգն.և երեխ. առողջ. հիմունքներ 3.0 2- րդ գարուն 

 

46 Օտար լեզու 4.0 3-րդ Աշուն 

50 Ֆիզկուլտուրա   3-րդ Աշուն 

12 Նեյրոֆիզիոլոգիա և ԲՆԳ հիմունքներ 4.0 3-րդ Աշուն 

 

46 Օտար լեզու 4.0 4- րդ գարուն 

50 Ֆիզկուլտուրա   4- րդ գարուն 

 Բնապահպանություն և շրջակա միջ. խնդիրներ 2.0 4- րդ գարուն 

25 ՀՍՏ (Փիլիսոփայություն) 2.0 4- րդ գարուն 

 

37 
ՀՍՏ (Սոցիոլոգիա) 

 
2.0 

 

5-րդ Աշուն 

 

19/09 Ðêî* (Քաղաքագիտ*/Տնտեսագիտություն) 2.0 6- րդ գարուն 

 Արտակարգ իրավիճ. և քաղ պաշտ. 2.0 6- րդ գարուն 

 

19/09 
Ðêî* (Քաղաքագիտ*/Տնտեսագիտություն) 

 

2.0 

 

7-րդ Աշուն 

 

Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ  

Առարկայի Առարկա Կրեդիտ Կիսամյակ 
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դասիչ 

56 Գենետիկա 5.0 1-ին Աշուն 

56 Խոսքի օնտոգենեզ և դիզօնտոգենեզ 4.0 1-ին Աշուն 

56 Լոգոպեդիայի տեսական հիմքեր 6.0 1-ին Աշուն 

24 Ընդհանուր հոգեբանություն 5.0 1-ին Աշուն 

 
  

 

54 Տարիքային հոգեբանություն 4.0 2- րդ գարուն 

49 Տեսական և գործնական մ³ÝÏ³í³ñÅáõÃյան  4.0 2- րդ գարուն 

56 Դիսլալիա 5.0 2- րդ գարուն 

56 Ձայնի խանգարումներ 5.0 2- րդ գարուն 

 

 Տեխնոլոգիա. դաս. Ùեթոդիկա 3.0 3-րդ Աշուն 

46 Lեզվաբանության ներածություն 3.0 3-րդ Աշուն 

56 Ռինոլալիա 5.0 3-րդ Աշուն 

12 Լսող., խոսքի, տեսող օրգ. անատ., ֆիզ., պաթ. 3.0 3-րդ Աշուն 

41 Հատուկ մանկավարժություն 4.0 3-րդ Աշուն 

 Լոգոպեդական տեխնոլոգիաներ 4.0 3-րդ Աշուն 

 

42  Հայոց լեզու և դասավանդման մեթոդիկա 4.0 4- րդ գարուն 

43 Մաթեմատիկա և դասավանդման մեթոդիկա 4.0 4- րդ գարուն 

56 Դիզարտրիա 5.0 4- րդ գարուն 

56 Նևրոպաթոլոգիա 4.0 4- րդ գարուն 

 Մանկական գրականություն 2.0 4- րդ գարուն 

 

41 Ներառական կրթություն 2.0 5-րդ Աշուն 

56 Լոգոպեդիայի նևրոլոգիական հիմունքներ 3.0 5-րդ Աշուն 

56 Մտավոր խանգարումների կլինիկա 4.0 5-րդ Աշուն 

42 Հայոց լեզու. դասավանդման մեթոդիկա 3.0 5-րդ Աշուն 

43 Մաթեմ. դասավանդման մեթոդիկա 3.0 5-րդ Աշուն 

56 Բրադիլալիա, տախիլալիա, կակազություն. 4.0 5-րդ Աշուն 

56 Հնչյունահնչութային թերզարգացում 3.0 5-րդ Աշուն 

 Կերպարվեստ. դասավանդման մեթոդիկա 2.0 5-րդ Աշուն 

 
  

56 Խոսքի ընդհանուր թերզարգացում 4.0 6- րդ գարուն 

41 Ներառական կրթություն* 2.0 6- րդ գարուն 

 Հատուկ հոգեբանություն 3.0 6- րդ գարուն 

56 Հոգեպաթոլոգիա 4.0 6- րդ գարուն 

 Ն/դ մանկավարժություն 3.0 6- րդ գարուն 

56 Հոգելեզվաբանություն 3.0 6- րդ գարուն 

56 Խոսքի ընդհանուր թերզարգացում 4.0 6- րդ գարուն 

41 Ներառական կրթություն* 2.0 6- րդ գարուն 

 

 Հոգեբանամանկ. գնահատում 2.0 7- րդ Աշուն 

56 Նյարդահոգեբանություն 3.0 7- րդ Աշուն 

56 Գրավոր խոսքի խանգարումներ 4.0 7- րդ Աշուն 

56 Ալալիա 5.0 7- րդ Աշուն 

56 Խոսքի զարգացման մեթոդիկա 2.0 7- րդ Աշուն 

 

56 Լոգոպեդ. ախտորոշում և խորհրդատվ 3.0 8- րդ գարուն 

56 Աֆազիա 5.0 8- րդ գարուն 

56 Լոգոպեդ. աշխ. ԿԱՊԿՈՒ երեխ. հետ 3.0 8- րդ գարուն 
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56 Լոգոհոգեբանություն 3.0 8- րդ գարուն 

56 Լոգոպեդական ռիթմիկա 2.0 8- րդ գարուն 

56 Տեռատոլոգիա 2.0 8- րդ գարուն 

 
Կամընտրական դասընթացներ  

 

Առարկայի 

դասիչ 

Առարկա Կրեդիտ Կիսամյակ 

56 Դասընթաց ուս. ընտր.(մասնագիտական) 2.0 7- րդ Աշուն 

56 Դասընթաց ուս.. ÁÝïñ.(մասնագիտական) 2.0 7- րդ Աշուն 

    

    

 

    

    

    

56 Դասընթաց ուսանողի ընտր*.(մասնագիտ) 2.0 8- րդ գարուն 
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Հավելված 3 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ/ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՄԵԹՈԴՆԵՐ 

N0 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔ և  

ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ/ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ 

ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  

ՄԳԻ 1. Ունենա  մանկավարժության և հոգե 

բանության առարկայի, խնդիրների և 

հոգեբանա-մանկավարժական գիտելիքի 

կիրառման հնարավորությունների մա սին   

 դասախոսություն  

 սեմինար  

 ռեֆերատ/էսսե  

 անհատական և խմբային առաջադրանքներ 

 ընթացիկ առաջադրանքների 

ստուգումներ  

 թեստային առաջադրանք  

 գրավոր և բանավոր ստուգումներ  

 կուրսային  աշխատանքի 

պաշտպանություն 

 ցուցադրություններ, նախագծերի 

արդյունքների մասին զեկուցումներ: 

ՄԳԻ 2. կիմանա մանկավարժության և հոգեբանու 

թյան մեթոդաբանությունը, ֆունդամենտալ և 

կիրառական բնագավառները և կապը այլ 

գիտությունների հետ  

 

 դասախոսություն  

 սեմինար  

 ռեֆերատ/էսսե  

 անհատական և խմբային առաջադրանքներ 

 ընթացիկ առաջադրանքների 

ստուգումներ  

 թեստային առաջադրանք  

 գրավոր և բանավոր ստուգումներ  

 կուրսային  աշխատանքի 

պաշտպանություն 

 ցուցադրություններ, նախագծերի 

արդյունքների մասին զեկուցումներ: 

  քննատոմսերում կիրառական 

առաջադրանքների ներառմամբ 

ՄԳԻ 3. կիմանա մանկավարժության և հոգեբանու 

թյան ձևավորման պատմությունը,զարգաց 

ման արդի միտումները  

 

 դասախոսություն  

 սեմինար  

 ռեֆերատ/էսսե  

 անհատական և խմբային առաջադրանքներ 

 ընթացիկ առաջադրանքների 

ստուգումներ  

 թեստային առաջադրանք  

 գրավոր և բանավոր ստուգումներ  

 կուրսային  աշխատանքի 

պաշտպանություն 

 ցուցադրություններ, նախագծերի 

արդյունքների մասին զեկուցումներ: 

  քննատոմսերում կիրառական 

առաջադրանքների ներառմամբ 

ՄԳԻ 4. կիմանա հոգեկանի զարգացման 

առանձնահատկություններն օնտոգենեզում  

 դասախոսություն  

 սեմինար  

 ընթացիկ առաջադրանքների 

ստուգումներ  
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և ֆիլոգենեզում, հոգեկան գործունեության 

բնագիտական հիմքերը  

 

 ռեֆերատ/էսսե  

 անհատական և խմբային առաջադրանքներ 

 թեստային առաջադրանք  

 գրավոր և բանավոր ստուգումներ  

 կուրսային  աշխատանքի 

պաշտպանություն 

 ցուցադրություններ, նախագծերի 

արդյունքների մասին զեկուցումներ: 

  քննատոմսերում կիրառական 

առաջադրանքների ներառմամբ 

ՄԳԻ 5.  կունենա գիտելիք մանկավարժության և 

հոգեբանական հետազոտություն իրակա 

նացնելու, մեթոդների և արդյունքների 

վերլուծության մասին 

 

 դասախոսություն  

 սեմինար  

 ռեֆերատ/էսսե  

 անհատական և խմբային առաջադրանքներ 

 ընթացիկ առաջադրանքների 

ստուգումներ  

 թեստային առաջադրանք  

 գրավոր և բանավոր ստուգումներ  

 կուրսային  աշխատանքի 

պաշտպանություն 

 ցուցադրություններ, նախագծերի 

արդյունքների մասին զեկուցումներ: 

 հետազոտական աշխատանքի 

կիրառական մասի իրականաց ման 

գնահատում, 

ՄԳԻ 6.  կիմանա հոգեկան գործընթացների ընդ 

հանուր օրինաչափությունները և դրանց 

անհատական առանձնահատկությունները  

 

 դասախոսություն  

 սեմինար  

 ռեֆերատ/էսսե  

 անհատական և խմբային առաջադրանքներ 

 ընթացիկ առաջադրանքների 

ստուգումներ  

 թեստային առաջադրանք  

 գրավոր և բանավոր ստուգումներ  

 կուրսային  աշխատանքի 

պաշտպանություն 

 ցուցադրություններ, նախագծերի 

արդյունքների մասին զեկուցումներ: 

  քննատոմսերում կիրառական 

առաջադրանքների ներառմամբ 

  ՄԳԻ 7. կունենա հիմնարար գիտելիքներ տարիքա 

յին և սոցիալական հոգեբանությունից, 

ինչպես նաև այլ կիրառական բնագավառ 

ներից  

 

 դասախոսություն  

 սեմինար  

 ռեֆերատ/էսսե  

 անհատական և խմբային առաջադրանքներ 

 ընթացիկ առաջադրանքների 

ստուգումներ  

 թեստային առաջադրանք  

 գրավոր և բանավոր ստուգումներ  

 կուրսային  աշխատանքի 

պաշտպանություն 

 ցուցադրություններ, նախագծերի 
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արդյունքների մասին զեկուցումներ: 

  քննատոմսերում կիրառական 

առաջադրանքների ներառմամբ 

ՄԳԻ 8 կիմանա մանկավարժի և հոգեբանի 

գործունեության էթիկական նորմերի, պա 

հանջների և տարբեր բնագավառներում 

աշխատանքի առանձնահատկություն ների 

մասին 

 դասախոսություն  

 սեմինար  

 ռեֆերատ/էսսե  

 անհատական և խմբային առաջադրանքներ 

 ընթացիկ առաջադրանքների 

ստուգումներ  

 թեստային առաջադրանք  

 գրավոր և բանավոր ստուգումներ  

 կուրսային  աշխատանքի 

պաշտպանություն 

 ցուցադրություններ, նախագծերի 

արդյունքների մասին զեկուցումներ: 

  քննատոմսերում կիրառական 

առաջադրանքների ներառմամբ 

 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ/ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ 

ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  

ՄԳԿ 1 վերլուծելու առանցքային մանկավարժական 

և հոգեբանական տեսությունները,գնահա 

տելու դրանց առավելություններն ու 

սահմանափակում ները  

 

 դասախոսություն  

 սեմինար  

 գործնական պարապմունք  

 ռեֆերատ/էսսե  

 անհատական և խմբային առաջադրանքներ  

 մանկավարժական պրակտիկա  

 ընթացիկ առաջադրանք ների 

ստու գումներ  

 թեստային առաջադրանք  

 գրավոր և բանավոր 

քննություններ  

 կուրսային աշխատանքի 

պաշտպանություն  

ՄԳԿ 2. մեկնաբանելու և բացատրելու վարքի 

դրսևորման առանձնահատկությունները և  

հետազոտության արդյունքները՝ հիմնվելով 

հոգեբանական տեսությունների ու 

հայեցակարգերի վրա  

 

 դասախոսություն  

 սեմինար  

 գործնական պարապմունք  

 ռեֆերատ/էսսե  

 անհատական և խմբային առաջադրանքներ  

 մանկավարժական պրակտիկա  

 ընթացիկ առաջադրանք ների 

ստու գումներ  

 թեստային առաջադրանք  

 գրավոր և բանավոր 

քննություններ  

 կուրսային աշխատանքի 

պաշտպանություն  

ՄԳԿ 3. վերլուծելու հոգեկան տարբեր գործընթաց 

ներ, անհատական առանձնահատկություն 

ներ, վարքի ձևեր տարբեր գործոնների 

(կենսաբանական և սոցիալական) ազդեցու 

թյամբ  

 

 դասախոսություն  

 սեմինար  

 գործնական պարապմունք  

 ռեֆերատ/էսսե  

 անհատական և խմբային առաջադրանքներ  

 մանկավարժական պրակտիկա  

 ընթացիկ առաջադրանք ների 

ստու գումներ  

 թեստային առաջադրանք  

 գրավոր և բանավոր 

քննություններ  

 կուրսային աշխատանքի 

պաշտպանություն  
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 Ընդհանրական (փոխանցելի) 

կարողություններ 

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ/ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ 

ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  

ԸՓԿ 1. օգտվելու տեղեկատվության տարատեսակ 

աղբյուրներից (գրադարաններ, ինտերնետ 

ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, 

գիտական հոդվածներ և հաշվետվութ- 

յուններ) 

 բանավոր ներկայացումներ  

 գործնական պարապմունք 

 ռեֆերատ/էսսե  

  անհատական և խմբային ա- ռաջադրանքներ 

 առաջադրանքների ստու- գումներ  

  կուրսային և ավարտական 

աշխատանքի պաշտպանություն 

ԸՓԿ 2. օգտվելու համակարգչային ծրագրերից  բանավոր ներկայացումներ   առաջադրանքների ստու- գումներ  

ՄԳԿ 4. կիրառելու հետազոտության իրականաց 

մանը համապատասխան մեթոդներ, 

վերլուծելու արդյունքները և մեկնաբանելու  

 

 դասախոսություն  

 սեմինար  

 գործնական պարապմունք  

 ռեֆերատ/էսսե  

 անհատական և խմբային առաջադրանքներ  

 մանկավարժական պրակտիկա  

 ընթացիկ առաջադրանքների 

ստու գումներ  

 թեստային առաջադրանք  

 գրավոր և բանավոր 

քննություններ  

 կուրսային աշխատանքի 

պաշտպանություն  

ՄԳԿ 5. սահմանելու մանկավարժական և հոգեբա 

նական ուսումնասիրության հիմնախնդիր, 

ձևակերպելու նպատակներ և իրականաց- 

ման մեթոդներ  

 

 դասախոսություն  

 սեմինար  

 գործնական պարապմունք  

 ռեֆերատ/էսսե  

 անհատական և խմբային առաջադրանքներ  

 մանկավարժական պրակտիկա  

 ընթացիկ առաջադրանքների 

ստու գումներ  

 թեստային առաջադրանք  

 գրավոր և բանավոր 

քննություններ  

 կուրսային աշխատանքի 

պաշտպանություն  

ՄԳԿ 6. մանկավարժական և հոգեբանական 

պատշաճ գրագիտությամբ ձևավորելու 

գրավոր և բանավոր խոսքը  

 

 դասախոսություն  

 սեմինար  

 գործնական պարապմունք  

 ռեֆերատ/էսսե  

 անհատական և խմբային առաջադրանքներ  

 մանկավարժական պրակտիկա  

 ընթացիկ առաջադրանքների 

ստու գումներ  

 թեստային առաջադրանք  

 գրավոր և բանավոր 

քննություններ  

 կուրսային աշխատանքի 

պաշտպանություն  

ՄԳԿ 7. տարբերակելու հոգեբանի գորառույթները 

այլ մասնագետների հետ համատեղ աշ- 

խատանքում 

 դասախոսություն  

 սեմինար  

 գործնական պարապմունք  

 ռեֆերատ/էսսե  

 անհատական և խմբային առաջադրանքներ  

 մանկավարժական պրակտիկա  

 ընթացիկ առաջադրանքների 

ստու գումներ  

 թեստային առաջադրանք  

 գրավոր և բանավոր 

քննություններ  

 կուրսային աշխատանքի 

պաշտպանություն  
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(Word, Excel, Power Point)  գործնական պարապմունք 

 ռեֆերատ/էսսե  

 անհատական և խմբային ա ռաջադրանքներ 

  կուրսային և ավարտական 

աշխատանքի պաշտպանություն 

ԸՓԿ 3. արդյունավետորեն պլանա- վորելու 

ժամանակն ու այլ ռեսուրսները 

 բանավոր ներկայացումներ  

 գործնական պարապմունք 

 ռեֆերատ/էսսե  

 անհատական և խմբային ա ռաջադրանքներ 

 առաջադրանքների ստու- գումներ  

  կուրսային և ավարտական 

աշխատանքի պաշտպանություն 

ԸՓԿ 4. պատրաստելու զեկուցումներ, 

ներկայացնելու հետա- զոտությունների 

արդյունք ները, վարելու գիտական 

բանավեճեր. 

 բանավոր ներկայացումներ  

 գործնական պարապմունք 

 ռեֆերատ/էսսե  

 անհատական և խմբային առաջադրանքներ 

 առաջադրանքների ստու- գումներ  

  կուրսային և ավարտական 

աշխատանքի պաշտպանություն 

ԸՓԿ 5. . պահպանելու մասնագիտական էթիկայի 

նորմերը: 

 բանավոր ներկայացումներ  

 գործնական պարապմունք 

 ռեֆերատ/էսսե  

 անհատական և խմբային առաջադրանքներ 

 առաջադրանքների ստու- գումներ  

  կուրսային և ավարտական 

աշխատանքի պաշտպանություն 

ԸՓԿ 6. արդյունավետորեն շփվելու և 

համագործակցելու ինչպես անհատական, 

այնպես էլ խմբային նախագծերում 

  

ԸՓԿ 7. տիրապետելու ընդհանուր 

զարգացածություն և լայն մտահորիզոն 

ապահովող տեղեկություններին 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 4 
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ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՍՏ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵԼՔԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ /ԿՈՄՊԻՏԵՆՑԻՈՆ ԿԱԶՄԻ/ 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ/ 

ԿՐԹԱԿԱՆ 

ՄՈԴՈՒԼՆԵՐ 
 

 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԵԼՔԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

ԳԻՏԵԼԻՔ և  

ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ  

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ  ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ (ՓՈԽԱՆՑԵԼԻ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

  +        + 
        + 

   

   + 
         + 
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Հավելված 7.2. ՄԿԾ առարկայական նկարագրի ձևաչափ 
Հաստատված է  

……………………………… 

ամբիոնի "       "-ի նիստում  

(արձ. թիվ      ) ամբիոնի  վարիչ՝ 

……...……….…………….. 

(ստորագրություն) 

..………..…………………. 

(ամիս ամսաթիվ) 

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

 

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ  ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

 
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ   

  

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԻՉ  

  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ  

  

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  

  

ԱՄԲԻՈՆ 

 մասնաշենք/սենյակ 

 հեռախոս 

 էլ հասցե 

 Web  կայքի հասցե 

 

 

  

ՀԵՂԻՆԱԿ/ՆԵՐ  
  

ՈՒՍ.ՏԱՐԻ/ԿԻՍԱՄՅԱԿ  
 

 

 

ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ   

  

ԴԱՍԱԺԱՄԵՐԻ 

ԲԱՇԽՈՒՄ 

“…………..” դասընթացի ընդհանուր ծավալը կազմում է  64ժամ, 32 

ժամ լսարանային և նույնքան արտալսարանային: Լսարանային 

ժամերից` 8-ը սեմինար/գործնական պարապմունքներ,  4-ը   

միջկիսամյակային գրավոր աշխատանքներ, 4-ը ռեֆերատների 

պաշտպանություն, մնացած ժամերը տրամադրվում են 

դասախոսություններին: Արտալսարանային ժամերին ուսանողը 

կատարում է գրականության ընթերցում և մշակում,վերլուծական, 

հետազոտական աշխատանք,գրում ռեֆերատներ և էսսեներ, 

պատրաստվում հաջորդ դասին: Լսարանային դասերը կայանում 

են շաբաթը մեկ անգամ` 80 րոպե տևողությամբ: Դասընթացն 

ավարտվում է կիսամյակի վերջում վարկանշային ամփոփումով: 

Ընդհանուր կրեդիտների քանակը՝ 2: 
  

ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ Դասընթացը կառուցվում է  “…………..” իմացության վրա: 
  

ՀԱՄԱՌՈՏ  
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

  

ՆՊԱՏԱԿ 

 

 

 

 

 

 

ԽՆԴԻՐ/ՆԵՐ 

 

  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԵԼՔԱՅԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 
 

1. Իմանա 
 
 
 
 
 
 
2. Կարողնա 
 
 
 
 
 
 
3. Տիրապետի 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ   

  

Հիմնական 

 

 

  

Լրացուցիչ  
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ ԵՎ ԿՇԻՌ 

 Բաղադրիչ 1- 10% (xxxxxxxxx օրինակ՝ հաճախում և մասնակցություն) 

Բաղադրիչ 2- 30% (xxxxxxxxx օրինակ՝ Միջանկյալ 1) 

Բաղադրիչ 3- 30% (xxxxxxxxx օրինակ՝ Միջանկյալ 2) 

Բաղադրիչ 4- 30%  (xxxxxxxxx օրինակ՝ 

ռեֆերատ,պորտֆոլիո,վերլուծական աշխատանք և այլն ) 
  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿ Գնահատման  

բազմագործոն  

համակարգ 

Գնահատականի  

թվային 

համարժեքը 

ԿՓԵՀ / 

տառային 

գնահատական 

Ուսանողների 

գիտելիքների  

բնութագիր 

 

100-97 

96 - 90 

4.0 

3, 7 

A Անցողիկ 

գնահատականներ 

Հ
ա

ն
ր

ա
գ

ո
ւմ

ա
ր

ա
յի

ն
 

ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

մ
բ 

89 - 85 

84 - 80 

3, 3 

3, 0 

B 

79 - 70 2.7 C 

69 - 65 2.3 D 

64 - 60 2.0 E 

59 - 41 1.7 FX  ՈՉ ԲԱՎԱՐԱՐ 

40-ից ցածր  F  ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ 

100-60 4.0-2.0 S   Անցողիկ 

գնահատականներ 

    Մ
ի

ջա
ն

կ
յա

լ  

    ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

մ
բ
 

59 - 41 1.7 UX  ՈՉ ԲԱՎԱՐԱՐ 

40-ից ցածր  U   ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ՝ 

  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ / 

ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ 

Ուսանողը դասընթացից կարող է  հանդես բերել մինչև 100% 

առաջադիմություն: Առաջադիմության վերջնական գնահատականը 

ձևավորվում է ուսանողի ողջ տարվա ընթացքում կատարած 

աշխատանքների գնահատականների հանրագումարի արդյունքում: 

Գնահատումը կատարվում է համապատասխան ներքոհիշյալ 

բաղադրիչների: Յուրաքանչյուր բաղադրիչի դիմաց նշված առավելագույն 

տոկոսը կարելի է հավաքել ծրագրային պահանջների շրջանակներում 

տվյալ կետի տակ   ներկայացված պահանջները 100% -ով կատարելու 

դեպքում:  
  

ԱՅԼ 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

 

 
 
 

Ներկայություն   

 
 
 
 
 
 

Գրավոր աշխատանքներին 

ներկայացվող պահանջներ 

 

 

Դասապլանի որևէ փոփոխություն նախօրոք կտեղեկացվի ուսանողին:  

 

Ուսանողի դասերին ներկայությունը բխում է նրա իսկ շահերից, քանի որ 

ներկայությունը ենթադրում է ունկընդրում, մասնակցություն 

քննարկումներին, չհասկացված կամ վատ հասկացված խնդիրների 

պարզաբանում, ինքնուրույն և գործնական աշխատանքների հանձնում:  

Ուսանողն այս դեպքում հնարավորություն է ունենում լսել ոչ միայն 

ծրագրային նյութը, այլև մասնակցել  քննարկումներին, բանավեճերին, 

անել ինքնուրույն դատողություններ և հայտնել սեփական տեսակետը: 

Գրավոր աշխատանքների ժամանակ արգելվում է ծածկագրերից  

օգտվելը: Ծածկագրի հայտնաբերման դեպքում աշխատանքը 

գնահատվում է զրո միավոր: 
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Ինքնուրույն և գործնական 

աշխատանքներ 

Ինքնուրույն և գործնական աշխատանքները անհրաժեշտ է կատարել 

առանց կողմնակի միջամտության և հանձնել դրանք նշված 

ժամանակահատվածում:  

Ինքնուրույն աշխատանքում արգելվում է գրագողությունը: Այլոց մտքերը 

օգտագործելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է նշել աղբյուրը ըստ 

ընդունված ակադեմիական ձևաչափի: 

Նկարագրով սահմանված ժամանակահատվածից (առանց հարգելի 

պատճառի) ուշ ներկայացվող  աշխատանքները  չեն ընդունվում և 

ուսանողը կորցնում է համապատասխան տոկոսները: 
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ՆՄՈՒՇ 

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԹԵՄԱՏԻԿ ՏՐՈՀՈՒՄ     

ՕՐ/ՇԱԲԱԹ ԹԵՄԱ/ԺԱՄ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ  

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

  ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

1-ին շաբաթ Ներածական 

դասախոսություն.  

դասընթացի 

առարկան, նպատակն 

ու խնդիրները: 

(Դասախոսություն՝ 2 
ժամ)   

Ներմուծական դասախոսություն,  

քննարկումներ տեղում. 

 Ինտերակտիվ զրույց, 

 դասախոսություն (ավանդական ) 

Ներածական դասախոսության 

արդյունքով  բանավեճ-քննարկում. 

1. դասընթացի նպատակի 

ձևակերպում և հիմնավորում, 

2. առանձնահատկությունների 

ներկայացում (զույգերով) և 

քննարկում 

3. առարկայի այլ գիտությունների 

հետ կապի կոնկրետ 

օրինակների ներկայացում:  

,,Առարկան իմ մասնագիտության 

շրջանակում,,   

Ռեֆերատների/էսսեների թեմաների 

բաշխում 

Ընթացիկ գնահատում. 

մասնակցություն, 

դատողություն, 

հետադարձ կապ՝ բանավոր և 

գրավոր հիմնավորումներ: 

2-րդ շաբաթ  Տեսակը` ինտերակտիվ դասախոսություն:  

Նպատակը` ներկայացնել պատմահամե 
մատական լեզվաբանության 2-րդ փուլի 
ներկա յա ցուցիչների գործունեությունը, 
ներդրումը լեզվաբանության մեջ և տարբե 
րությունը առաջին փուլի լեզվաբանների 
տեսական հայեցակարգերից, լեզվի էության 
հարցերը քննարկող տարբեր ուղղությունները: 
Քննարկվող հարցերը` “ծագումնաբանական 
ծառի”, “ալիքների տեսության” առանձնահատ 
կությունները:  Հ.Շտայնթալ, Մ.Լացարուս, 
Վ.Վունդտ:  Հոգեբանական ուղղությունը 

Համապատասխան սկզբնաղբյուրների 

մշակում, վերլուծական աշխատանքի 

ներկայացում. 

1. առարկայի հետազոտության    

մեթոդների դասակարգում: 

2.  հետազոտության    կոնկրետ 

մեթոդների 

ուսումնասիրություն 

(զույգերով): 

Վերլուծական աշխատանք 

Հետադարձ կապ-բանավոր 

վերլուծություն 

(Գնահատման չափանիշները 

և չափորոշիչները համաձայն 

ներկայացված օրինակելի 

ձևի). 

 ռեֆերատ, ռեֆերատի 

գնահատմանը  

ներկայացվող  

պահանջներ, 
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Ռուսաստանում` Ա.Պոտեբնյա: Կ.Բրյուգման, 
Ա.Լեսկին, Գ.Օսթհոֆ, Հ.Պաուլ, Բ.Դելբրյուկ:    

Տեղեկատվական նյութեր`     

1. ..................     էջ 20-40 

2. ..................  էջ 123-138 

 մասնակցություն, 

հետադարձ կապ՝ 

գրավոր 

վերլուծություն: 

 

3-րդ շաբաթ  Տեսակը` Սեմինար (Գործնական աշխատանք) 

Նպատակը` 

.......................................................քննարկում 

Քննարկվող 

հարցերը`................................................................... 

Թիմային աշխատանք Թիմային աշխատանք 

Հարցախույզ: 

Թիմային աշխատանքի ունա-

կությունների պարզաբանման 

թեստի լրացում: 

(Գնահատման չափանիշները 

և չափորոշիչները համաձայն 

ներկայացված օրինակելի ձևի) 

 

4-րդ շաբաթ  Տեսակը`բանավեճային դասախոսություն  

Նպատակը` ներկայացնել ընդհանրույթների 
խնդիրը, տրամաբանական իմաստաբանու 
թյան էությունը, բացատրել դիկտում/մոդուսի 
տեսության էությունը, ներկայացնել 
սխոլաստիկայի քննադատման սկզբունքները: 
Քննարկվող հարցերը` արիստոտելիզմ, 
կոնցեպտուալիզմ: 
Տեղեկատվական նյութեր` 

 

Համապատասխան սկզբնաղբյուրների 

մշակում, զրույց մշակված գրակության  

հարցադրումների շուրջ 

Սկզբնաղբյուրների մշակում-

զրույց 

Հետադարձ կապ-վերլուծու-

թյուն 

(Գնահատման չափանիշները 

և չափորոշիչները համաձայն 

ներկայացված օրինակելի ձևի) 

 

5-րդ շաբաթ     

6-րդ շաբաթ  Տեսակը`  1-ին միջանկյալ 

Գրավոր աշխատանքի թեմաներն են. 

1,  

2, 

3, 

 

 Միջանկյալ 

գրավոր աշխատանք 

Հետադարձ կապ-վերլուծու-

թյուն 

(Գնահատման չափանիշները 

և չափորոշիչները համաձայն 

ներկայացված օրինակելի ձևի) 
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Հավելված 7.3. ՄԿԾ տիպային ուսումնական պլանի ձևաչափ 
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