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Հաստատված է Խաչատուր Աբովյանի անվան  

հայկական պետական մանկավարժական 

 համալսարանի գիտական խորհրդի 

 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի նիստում 

Ռեկտոր  Ռուբեն Միրզախանյան 

 

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

 

 

1. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման մոդուլային համակարգի բնութագիրը 

 

1.1. Մոդուլը ուսումնական գործընթացի կազմակերպչական եւ բովանդակային հիմնական 

միավոր է, որն ընդգրկում է համեմատաբար ինքնուրույն նշանակություն ունեցող 

ուսումնական նյութ, և ներառում է, որպես կանոն, որոշակիորեն մոտիկ բովանդակություն 

ունեցող դասընթացներ կամ դասընթացի բաժիններ: Մոդուլի բովանդակության, 

կառուցվածքի ճկունության, օպերատիվ ստուգման և ուսումնառության արդյունքների. 

գնահատման տեսանկյունից բնորոշ են այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են 

ամբողջականությունը, հարաբերական անկախությունը, տրամաբանական 

ավարտվածությունը: Մոդուլի ունի կոնկրետ նպատակ և արդյունքահենություն: 

1.2. Ուսումնական գործընթացի մոդուլային կառուցվածքը նախատեսում է մոդուլային 

ուսումնական ծրագրերի մշակում, որոնք էապես տարբերվում են ավանդական կրթական 

աշխատանքային ծրագրերից. 

1.3. Մոդուլային ուսումնական գործընթացում դասընթացի մոդուլային ուսումնական 

աշխատանքային ծրագիրը պետք է հստակ կանոնակարգի նյութի իրացման թե լսարանային 

և թե ինքնուրույն հատվածները և կոչված է ազատելու դասախոսին զուտ տեղեկատվական 

գործառույթներից: 

1.4. Մոդուլային ծրագիրը ունի կառուցվածքային օրինաչափություն և ներառում է ` 

 կրթական նպատակների և խնդիրների ամբողջական ցանկ, 

 առարկայի տիրապետման մուտքային և ելքային պահանջներ /կոմպիտենցիոն դաշտ/ 

և ուսումնառության վերջնարդյունք, 

 Դասընթացի յուրաքանչյուր մոդուլի նկարագիր /մոդուլային միավորների ցանկ, 

համառոտ բովանդակություն, դասախոսության թեզիսներ, սեմինար, գործնական, 

լաբորատոր պարապմունքների պլան, ինքնուրույն և վերահսկելի անհատական 
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աշխատանքներ, ստեղծագործական հանձնարարականներ, հանձնարարականների 

կատարման և հանձնման ժամանակացույցեր/ 

 համառոտ կազմակերպական և մեթոդական բնութագրեր (ուսուցման հիմնական ձևեր 

և մեթոդներ, ուսուցման արդյունքների վերահսկողության ձևեր և մեթոդներ,  դասավանդման  

քաղաքականություն) 

 ուսումնառության արդյունքների համակարգային գնահատում (ներառյալ 

գնահատականի ձևավորման կուտակային ժամանակացույցը ) 

 

2. Ուսումնական •ործընթացի կազմակերպման մոդուլային համակար•ի հիմնական տարրերը 

 

2.1. ՀՊՄՀ-ում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման մոդուլային համակարգը 

ներառում է կրթական գործընթացի 3 հիմնական տարր 

 ուսումնական գործընթաց /տարի,կիսամյակ/- մոդուլ  / միջանկյալ ամփոփումներով 

բաժանվող գործընթացային փուլեր/  

 ուսումնական առարկա- մոդուլ / առարկայի ներքին բաժանում, որտեղ կարող են 

ամփոփվել առ այդ բաժինը ձեռք բերած արդյունքները/ 

 ուսումնական առարկաների խմբաքանակ - մոդուլ/ նույն կիսամյակում 

դասավանդվող գիտական,ճյուղային, նպատակային, բովանդակային ընդհանրություն 

ներկայացնող/ 

2.2. Ուսումնական գործընթացի մոդուլը հանդիսանում է ուսումնական գործընթացի 

հաստատված տևողությամբ կառուցվածքային տարր, որի ընթացքում ավարտվում է 

ամբողջությամբ կամ մասնակի  ուսումնական այս կամ այն առարկա /ներ/ի հաստատված 

որոշակի քանակությամբ մոդուլների ուսուցումը: 

2.3. Ուսումնական առարկայի մոդուլը հանդիսանում է տվյալ ուսումնական առարկայի 

ուսուցման ներքին կառուցվածքային տարր` հաստատված աշխատատարությամբ, ճկուն 

ուսուցման մեթոդներով, ինքնուրույնության մակարդակով, ուսանողի ուսումնա-

ճանաչողական •ործունեու թյամբ և բովանդակությամբ: 

 

3. Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը 

 

3.1. Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը ելնում է մոդուլով 

սահման-ված կրթական արդյունքին հասնելու համար ուսանողից պահանջվող միջին 

աշխատաժանակի (լրիվ ուսումնական բեռնվածության) իրատեսական կանխատեսումից։ 
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3.2. Հատկացվող կրեդիտների թվի և լսարանային (կոնտակտային) ժամերի միջև միարժեք 

կապ չկա։ Կրեդիտների թիվը/ ինչպես արդեն նշվել է/, կախված է նաև պարապմունքի ձևից 

(դասախոսություն, սեմինար, գործնական կամ լաբորատոր պարապմունք և այլն), 

ուսումնառության, դասավանդման ևգնահատման մեթոդներից և այլն։ 

3.3. Դասընթացի ծրագիրը մշակող ուսումնական կառույցը (ամբիոնը) այնպես է 

պլանավորում ուսանողի ուսումնական աշխատանքը, որպեսզի դրա կատարման համար 

պահանջվող ժամաքանակը համապատասխանի դասընթացին հատկացված կրեդիտների 

ժամային համարժեքին։ 

3.4. Կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտները պետք է ներկայացվեն ամբողջական 

թվերով։ 

 

4. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման մեջ մոդուլային համակարգի կիրառումը 

 

4.1. ՀՊՄՀ-ում ուսումնական գործընթացի մոդուլի տևողությունը (միջկիսամյակային 

ամփոփումներ կազմվում է ոսումնական կիսամյակի 1/2-ը կամ 7-8 շաբաթ: ՀՊՄՀ–ի 

ուսումնական տարին բաղկացած է ուսումնական գործընթացի 4 մոդուլներից, իսկ 

ուսումնական կիսամյակը` 2: 

4.2. Յուրաքանչյուր առանձին մասնագիտության համար որոշվում և ժամանակին 

հրատարակվում է ուսումնական առարկաների և դրանց բաղկացուցիչ  մաս կազմող 

մոդուլների ցանկ` նշելով դրանց աշխատատարությունը ակադեմիական ժամերով և 

կրեդիտներով, որը հիմք է հանդիսանում ուսանողի համար ըստ իր ընտրության կազմելու 

ուսուցման իր անհատական հետա•իծը`անհատական ուսումնական պլանը: 

4.3. Ուսումնական յուրաքանչյուր առարկա, բաժանված որոշակի քանակությամբ 

ներառարկայա կան մոդուլների, ունի կրեդիտային արժեք` ելնելով իր 

աշխատատարությունից: 

4.4. Յուրաքանչյուր առարկայի ուսուցման տևողությունը չի կարող գերազանցել 

ներառարկայական  2 մոդուլը: Եթե առարկան շարունակվում է 2 մոդուլից ավելի, այն 

բաժանվում է համապատասխան քանակությամբ բաժինների (համաձայն կիսամյակների 

թվին), որոնցից յուրաքանչյուրին տրվում է կրեդիտների համապատասխան քանակ, որի 

անվանումն ու գնահատումը ամրագրվում են դիպլոմի հավելվածում: 

4.5. Ներառարկայան  յուրաքանչյուր  մոդուլի ընթացքում անց է կացվում ուսանողների 

գիտելիք ների ընթացիկ գնահատում ըստ ձևերի, որոնք սահմանված են տվյալ առարկայի 

նկարագրում: 
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4.6. Ներառարկայան  յուրաքանչյուր մոդուլի ավարտին անց է կացվում ուսանողների 

գիտելիքների միջանկյալ  ստուգում և գնահատում ըստ ձևերի, որոնք սահմանված են տվյալ 

առարկայի նկարագրում: 

4.7. Այս կամ այն առարկայի կրեդիտը տրվում է միայն առարկայի ամփոփիչ  ստուգման  և 

հանրագումարային  գնահատման  դրական արդյունքների դեպքում: 

4.8. Մոդուլների  միջանկյալ և ավարտական հսկողության անցկացման 

ժամանակահատվածը ըստ ներքոնշյալ աղյուսակի պետք է ամրա•րված լինի տվյալ 

առարկայի ուսումնական ծրա գրում: 

4.9. Ուսումնական առարկայի ցանկացած մոդուլի բովանդակություն պետք է կառուցվի 

համա պատասխան առարկայական նկարագրի պահանջների,գնահատման չափանիշների և 

առար կայի կրեդիտների: 

4.10. Առանձին առարկաներ, կախված աշխատատարությունից,կարող են ավարտվել 

ուսումնա կան գործընթացի 1-ին կամ 2-րդ մոդուլի վերջում: Այսպիսի առարկաների 

հանրագումարային ամփոփումը ևգնահատումը անց է կացվում տվյալ մոդուլի ավարտին: 

Այն ուսանողը, որը չի հանձնել առարկան, այն վերահանձնում է կիսամյակի վերջին` 

լուծարքային շրջանում: 

4.11. Յուրաքանչյուր մասնագիտության համար, կազմվում է ուսանողներին ներկայացվող 

ուսումնական առարկաների /ներառարկայական մոդուլների ցանկ` կրեդիտների ումարային 

արժեքով: 

4.12. Ուսումնական առարկաների/մոդուլների ցանկում անպայման նշվում է տվյալ 

ուսումնական առարկայի կոնկրետ մոդուլների հանձնման ժամկետը: 

4.13 Ուսումնական առարկաները և/կամ ուսումնական առարկաների մոդուլները, որոնք 

ուսումնասիրվում են ուսանողի կողմից` համաձայն ընտրված մասնագիտության և 

անհատական ուսումնական պլանի և ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության 

պետական չափորոշիչների` ելնելով իրենց մասնագետի պատրաստման գործում ունեցած 

տեսակարար կշռից, լինում են `1. ընդհանուր կրթական  2. ընդհանուր մասնագիտական  3. 

հատուկ մասնագիտական, որոնք էլ իրենց հերթին բաժանվում են` 

- պարտադիր հաջորդական  ուսումնական առարկաներ / մոդուլներ, որոնց ուսուցումը 

անց է կացվում խիստ սահմանված հերթականությամբ և ծավալներով, 

- պարտադիր ոչ հաջորդական  ուսումնական առարկաներ / մոդուլներ, որոնց 

ուսումնասիրության ժամանակահատվածն ուսանողն ինքը կարող է ընտրել` համաձայն 

ընտրության սահմանված պահանջների, 
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- կամընտրական կամ ազատ ընտրության առարկաներ/մոդուլներ, որոնց ընտրության 

կոնկրետացումը և ուսումնառության ժամանակահատվածը ուսանողն ինքը կարող է 

ընտրել` համաձայն ընտրության սահմանված  պահանջների: 


