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Սույն ռազմավարությունը (այսուհետ` Ռազմավարություն) մշակվել է 

Ուսումնամեթոդական փաթեթի հիման վրա և կազմում է փաթեթի այն մասը (1.Բ.), որը 

ծառայում է որպես ուսանողի և դասախոսի շփման միջոց տվյալ առարկայի 

ուսումնասիրման ընթացքում: Ուսանողն առարկայական նկարագրից պետք է 

պատկերացում կազմի առարկայի բովանդակության, կառուցվածքի, նպատակների, 

խնդիրների, մեթոդների,  «գիտելիքներ, կարողություններ, ունակություններ» և 

կոմպետենցիաների (ընդհանրական և մասնագիտական) եզրույթներով արտահայտված  

վերջնական արդյունքների և գնահատման մեթոդների ու չափանիշների մասին: Հենց այդ 

պատճառով առարկայական նկարագիրը պետք է պարունակի սպառիչ տեղեկություն 

դասախոսի, նրա կոնտակտային տվյալների (հեռախոս, e-mail, web-site) և 

խորհրդատվությունների գրաֆիկի մասին: 

1. 1. 1. 1. ԲԲԲԲ. . . . ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ    ՆԿԱՐԱԳԻՐՆԿԱՐԱԳԻՐՆԿԱՐԱԳԻՐՆԿԱՐԱԳԻՐ (syllabus) (syllabus) (syllabus) (syllabus)    

Առարկայական նկարագիրը  ուսումնական ծրագրի ուսանողական լսարան 

ներկայացվող փաստաթուղթն է, որը կազմվում է յուրաքանչյուր դասախոսի կողմից՝  ելնելով 

հաստատված հիմնական աշխատանքային ծրագրի պահանջներից: 

1.Բ. 1  Առարկայի նկարագրի հիմնական խնդիրներն են. 

• գիտելիքների, կարողությունների, ունակությունների, ինչպես նաև 

կոմպետենցիաների սահմանումը, որոնք ուսանողը պետք է ունենա. 

� առարկա մուտքի համար (թվարկել մուտքի համար ուսումնասիրած պարտադիր 

առարկաները, որոնց ուսումնասիրման ընթացքում ստացած գիտելիքները, 

կարողությունները և ունակություններըը տվյալ առարկան յուրացնելու համար հիմք 

են);    

� ելքի (վերջնարդյունքի) սահմանում: Վերջնական արդյունքները նկարագրելու համար 

անհրաժեշտ է նշել գիտելիքները, կարողությունները, ունակությունները, ինչպես նաև 

կոմպետենցիաները, որոնք պետք է ձևավորվեն տվյալ առարկան ուսումնասիրելուց 

հետո: Եվրոպական չափորոշիչներով սահմանված կոմպետենցիաները տրված են 

հավելվածում: 

 

• կառուցվածքի և առարկայի նկարագրի բովանդակության բացահայտումը, 

• ուսումնական առարկայի ժամերի ծավալի բաշխումը, 



• ուսումնական առարկայի տիրապետման մակարդակի գնահատման ձևի 

որոշումը: 

1.Բ.2.Առարկայի նկարագրի որակը 

• Առարկայի նկարագիրը պետք է` 

• համապատասխանի բարձրագույն մասնագիտական պետական կրթական 

չափանիշների առնվազն նվազագույն բովանդակության պահանջներին, 

• բացահայտի ուսումնասիրվող առարկայի բաժինների հերթականությունը և 

համապատասխան դեդուկցիոն միավորների բովանդակությունը, 

• համապատասխանի գիտության և կրթության, դասավանդման մեթոդների 

ժամանակակից պահանջներին, 

• որոշի դասընթացի ուսումնասիրության նպատակներն ու նրա տեղն 

ուսումնասիրվող մասնագիտական առարկաների համակարգում: 

1.Բ.3. Առարկայի նկարագրի կառուցվածքը 

• Առարկայի նկարագրի կառուցվածքը պետք է համապատասխանի 

ուսումնական առարկայի աշխատանքային ծրագրի պահանջներին ու չափանիշներին: 

• Առարկայի նկարագրի տիտղոսաթերթը պետք ներառի հետևյալ տվյալները. 

1. հղում, 

2. ֆակուլտետի և բաժնի անվանում, 

3. առարկայի անվանում, 

4. նկարագրի դասիչն ու անվանումը, մասնագիտությունը, 

5. հեղինակ/հեղինակներ, ԱԱՀ, գիտական աստիճան, կոչում: 

1.Բ.4.Նկարագիրը պետք է ներառի հետևյալը. 

• տվյալ առարկայի համառոտ նկարագիրը, նրա առանձնահատկությունները, 

տեղը և դերը որպես բարձրագույն մասնագիտական կրթության կրթական-մասնագիտական 

աստիճանի բաղադրամաս, 

• գիտելիքների և կարողությունների մակարդակը, որոնք ուսանողը պետք է 

ունենա տվյալ առարկան ուսումնասիրելու համար, 

• առարկայի ուսումնական նպատակներն ու խնդիրները, 

• առարկայի յուրացման պահանջների մակարդակը որպես ուսումնասիրման 

արդյունք, 



• առարկայի ծավալը և ուսանողների աշխատանքի ձևերը` դասախոսություններ, 

սեմինարներ, լաբորատոր և գործնական պարապմունքներ, կուրսային աշխատանքներ, 

էսսեներ, ռեֆերատներ, տնային հանձնարարություններ, ստուգողական աշխատանքներ և 

այլն, որոնք նախատեսված են ուսումնական առարկայի աշխատանքային ծրագրով, 

• ստուգման ձևերը` ընթացիկ, միջանկյալ, ամփոփիչ, 

• ընթացիկ, միջանկյալ, ամփոփիչ գնահատականների ձևակերպման մեթոդիկա, 

• հեղինակի այլ բացատրություններ, 

• Դասընթացի նկարագրի բաղադրիչ է ուսումնական քարտեզը, որը պետք է 

ձևավորված լինի աղյուսակի տեսքով և տեղեկացնի թեմատիկ բովանդակության բաշխումն 

ըստ շաբաթների, դասավանդման ձևը, ուումնառության եղանակը և գնահատման ձևը (տե’ս 

հավելված 2):   

• Առարկայի բովանդակությունը պետք է բաշխված լինի մոդուլների`իրենց 

բաժիններով և թեմաներով: 

• Նկարագրի ուսումնամեթոդական ապահովումը պետք է ներառի 

գրականության ցանկը, ծրագրային և նյութատեխնիկական միջոցներն առարկան 

յուրացնելու համար: 

• Գրականության ցանկը պետք է բաժանվի  բազային, հիմնական և այլ 

գրականություն հատվածների: 

1.Բ.5. Առարկայի նկարագրերը  հաստատվում են ֆակուլտետների խորհուրդներում, 

որոնցում դասավանդվում են տվյալ ուսումնական առարկաները, բոլոր հաստատված 

նկարագրերը` տպագիր և էլեկտրոնային տարբերակներով, պետք է լինեն հասանելի 

ուսանողներին առարկայի դասավանդման նախորդող շաբաթվա ընթացքում և պետք է 

հրապարակվեն  ինստիտուտի կայքում: 

 

Հավելված 

 

Կոմպետենցիաների ցանկԿոմպետենցիաների ցանկԿոմպետենցիաների ցանկԿոմպետենցիաների ցանկ    

    

Ներկայումս տարբերում են կոմպետենցիաների երկու տեսակ. 

� ընդհանրական կոմպետենցիաներ, 

� առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ, 



� ուսուցչական կոմպենտենցիաներ (բակալավր) և մանկավարժական 

կոմպենտենցիաներ (մագիստրոս): 

Ընդհանրական կոմպետենցիաներԸնդհանրական կոմպետենցիաներԸնդհանրական կոմպետենցիաներԸնդհանրական կոմպետենցիաներ    

           Ընդհանրական կոմպետենցիաները ներառում են երեք տիպի կոմպետենցիաներ. 

1.1.1.1. գործիքայինգործիքայինգործիքայինգործիքային, 

2.2.2.2. միջանձնայինմիջանձնայինմիջանձնայինմիջանձնային, 

3.3.3.3. համակարգայինհամակարգայինհամակարգայինհամակարգային::::     

ԳործիքայինԳործիքայինԳործիքայինԳործիքային    կոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներ ( ( ( (ԳԿԳԿԳԿԳԿ))))`̀̀̀    

ԳԿԳԿԳԿԳԿ1111 վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն, 

ԳԿԳԿԳԿԳԿ2222    կազմակերպելու և պլանավորելու ունակություն, 

ԳԿԳԿԳԿԳԿ3333    հենքային և ընդհանուր գիտելիքներ, 

ԳԿԳԿԳԿԳԿ4444    մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ, 

ԳԿԳԿԳԿԳԿ5555    մայրենի լեզվով բանավոր և գրավոր հաղորդակցություն, 

ԳԿԳԿԳԿԳԿ6666    երկրորդ օտար լեզվի իմացություն, 

ԳԿԳԿԳԿԳԿ7777    տարրական համակարգչային գիտելիքներ, 

ԳԿԳԿԳԿԳԿ8888    տեղեկատվությունը  կառավարելու  ունակություն   (տարբեր  աղբյուրներից 

տեղեկատվություն գտնելու և վերլուծելու ունակություն), 

ԳԿԳԿԳԿԳԿ9999    խնդիրների լուծում, 

ԳԿԳԿԳԿԳԿ10101010    որոշումների ընդունում: 

ՄիջանձնայինՄիջանձնայինՄիջանձնայինՄիջանձնային    կոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներ    ((((ՄՁԿՄՁԿՄՁԿՄՁԿ))))`̀̀̀    

ՄՄՄՄՁԿՁԿՁԿՁԿ1111 քննադատական վերլուծության  և ինքնաքննադատման ունակություն, 

ՄՁԿՄՁԿՄՁԿՄՁԿ2222    թիմային աշխատանք, 

ՄՁԿՄՁԿՄՁԿՄՁԿ3333    միջանձնային ունակություններ, 

ՄՁԿՄՁԿՄՁԿՄՁԿ4444    միջառարկայական թիմում աշխատելու ունակություն, 

ՄՁԿՄՁԿՄՁԿՄՁԿ5555    այլ ոլորտների փորձագետների հետ շփվելու ունակություն, 

ՄՁԿՄՁԿՄՁԿՄՁԿ6666    բազմաձևության և բազմամշակութայնության ընդունում, 

ՄՁԿՄՁԿՄՁԿՄՁԿ7777    միջազգային միջավայրում աշխատելու ունակություն, 

ՄՁԿՄՁԿՄՁԿՄՁԿ8888    բարոյական արժեքներ: 

ՀամակարգայինՀամակարգայինՀամակարգայինՀամակարգային    կոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներ ( ( ( (ՀԳԿՀԳԿՀԳԿՀԳԿ)`)`)`)`    

ՀԳԿՀԳԿՀԳԿՀԳԿ1111    գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

ՀԳԿՀԳԿՀԳԿՀԳԿ2222 հետազոտություններ կատարելու ունակություններ, 



ՀԳԿՀԳԿՀԳԿՀԳԿ3333 սովորելու ունակություն, 

ՀԳԿՀԳԿՀԳԿՀԳԿ4444    նոր իրավիճակներին հարմարվելու ունակություն, 

ՀԳԿՀԳԿՀԳԿՀԳԿ5555 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու (ստեղծագործելու) ունակություն, 

ՀԳԿՀԳԿՀԳԿՀԳԿ6666 առաջնորդի հատկություններ, 

ՀԳԿՀԳԿՀԳԿՀԳԿ7777 այլ երկրների մշակույթների և սովորույթների իմացություն, 

ՀԳԿՀԳԿՀԳԿՀԳԿ8888 ինքնուրույն աշխատելու ունակություն, 

ՀԳԿՀԳԿՀԳԿՀԳԿ9999 նախագծեր մշակելու և դրանք կառավարելու  ունակություն, 

ՀԳԿՀԳԿՀԳԿՀԳԿ10101010 նախաձեռնողականություն և ձեռներեցություն, 

ՀԳԿՀԳԿՀԳԿՀԳԿ11111111 որակի կարևորության գիտակցում, 

ՀԳԿՀԳԿՀԳԿՀԳԿ12121212 հաջողության ձգտում: 

 

ԱռարկայականԱռարկայականԱռարկայականԱռարկայական (մասնագիտականմասնագիտականմասնագիտականմասնագիտական) կոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներկոմպետենցիաներ ( ( ( (ԱԿԱԿԱԿԱԿ))))    

Առաջին շրջափուլի ծրագրերում առարկայական (մասնագիտական) 

կոմպետենցիաներն ավելի ընդհանուր բնույթ են կրում: Ընդհանուր առմամբ առաջին 

շրջափուլի ծրագրերի ավարտին ուսանողը (շրջանավարտը) պիտի կարողանա. 

ԱԿԱԿԱԿԱԿ1111 դրսևորել մասնագիտության պատմության և հիմունքների իմացություն, 

ԱԿԱԿԱԿԱԿ2222    հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները, 

ԱԿԱԿԱԿԱԿ3333    համապատասխան համատեքստում ընկալել և մեկնաբանել նոր 

տեղեկատվությունը, 

ԱԿԱԿԱԿԱԿ4444    ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև 

կապերի իմացություն, 

ԱԿԱԿԱԿԱԿ5555    հասկանալ և օգտագործել քննադատական վերլուծության տեսությունների 

զարգացման մեթոդները, 

ԱԿԱԿԱԿԱԿ6666    կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները, 

ԱԿԱԿԱԿԱԿ7777    ցուցաբերել ուսումնասիրման ոլորտում հետազոտությունների որակի 

իմացություն, 

ԱԿԱԿԱԿԱԿ8888    հասկանալ գիտական տեսությունների ստուգման փորձարարական և 

դիտարկիչ միջոցների արդյունքերը: 

Ուսուցչական կոմպետենցիաների մասոՈւսուցչական կոմպետենցիաների մասոՈւսուցչական կոմպետենցիաների մասոՈւսուցչական կոմպետենցիաների մասով բակալավրը պետք է տիրապետի հեվ բակալավրը պետք է տիրապետի հեվ բակալավրը պետք է տիրապետի հեվ բակալավրը պետք է տիրապետի հետևտևտևտևյալ յալ յալ յալ 

կոմպետենցիաներինկոմպետենցիաներինկոմպետենցիաներինկոմպետենցիաներին....    



ՈւՈւՈւՈւ1111    հանձնառություն սովորողների առաջադիմության և ձեռքբերումների 

նկատմամբ,,,, 

ՈւՈւՈւՈւ2222    ուսուցման ժամանակակից մեթոդները և տեխնոլոգիաները ուսումնասիրելու, 

ներդնելու կարողություն,  

ՈւՈւՈւՈւ3333    խորհրդատվական կարողություն , 

ՈւՈւՈւՈւ4444    առարկայական գիտելիքներին տիրապետելու կարողություն , 

ՈւՈւՈւՈւ5555    ուսուցման բարենպաստ միջավայր ստեղծելու կարողություն,,,, 

ՈւՈւՈւՈւ6666    ժամանակը արդյունավետ օգտագործելու  հմտություն,  

ՈւՈւՈւՈւ7777    սեփական գործունեության արդյունքները գնահատելու և վերլուծելու 

կարողություն,  

ՈւՈւՈւՈւ8888 մասնագիտական կատարելագործման անհրաժեշտության  

            գիտակցում,  

ՈւՈւՈւՈւ9999    համագործակցության միջոցով միջառարկայական խնդիրներ լուծելու 

կարողություն : 

Երկրորդ շրջափուլի ծրագրերը առանձնանում են ընդգծված մասնագիտացմամբ: 

Այստեղ շրջանավարտները պետք է ունակ լինեն ինքնուրույն կատարելու գիտական 

հետազոտություններ: 

Երկրորդ շրջափուլի ուսուցման արդյունքներն ընդհանուր առմամբ ենթադրում են, որ 

շրջանավարտները պետք է. 

ԱԿԱԿԱԿԱԿ9999    դրսևորեն ժամանակակից խոր գիտելիքներ մասնագիտական ոլորտում 

(նորագույն տեսությունների, դրանց մեկնաբանությունների, մեթոդների և 

եղանակների  իմացություն), 

ԱԿԱԿԱԿԱԿ10101010    քննադատորեն գնահատեն և մեկնաբանեն տեսության և պրակտիկայի 

նորագույն ձեռքբերումները, 

ԱԿԱԿԱԿԱԿ11111111    տիրապետեն ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին և կարողանան 

մեկնաբանել հետազոտության արդյունքները, 

ԱԿԱԿԱԿԱԿ12121212    ունակ լինեն ուրույն, թեկուզ և փոքր ներդրում կատարելու տվյալ 

առարկայական ոլորտում, 

ԱԿԱԿԱԿԱԿ13131313    ցուցաբերեն ինքնուրույնություն և ստեղծագործական մոտեցում տվյալ 

առարկայական ոլորտում գործունեություն ծավալելիս, 



ԱԿԱԿԱԿԱԿ14141414    տիրապետեն տվյալ մասնագիտական մակարդակում պահանջվող 

կոմպետենցիաներին: 

ՄանկավՄանկավՄանկավՄանկավարժական կոմպետենցիաների  արժական կոմպետենցիաների  արժական կոմպետենցիաների  արժական կոմպետենցիաների  առումով մագիստրոսը պետք էառումով մագիստրոսը պետք էառումով մագիստրոսը պետք էառումով մագիստրոսը պետք է    տիրապետի տիրապետի տիրապետի տիրապետի 

հեհեհեհետևտևտևտևյալ կոմպետենցիաներինյալ կոմպետենցիաներինյալ կոմպետենցիաներինյալ կոմպետենցիաներին....    

ՄԿ ՄԿ ՄԿ ՄԿ 1111 Կրթության քաղաքականությանը վերաբերող հայեցակարգերը, 

տեսությունները և հիմնահարցերը համակարգված վերլուծելու կարողություն, 

ՄԿ ՄԿ ՄԿ ՄԿ 2222 Առարկայական գիտելիքների համակարգը կրթության քաղաքականության և 

բովանդակության մեջ կիրառելու կարողություն,  

ՄԿ ՄԿ ՄԿ ՄԿ 3333 Սեփական արժեքային համակարգի նկատմամբ ռեֆլեքսիա,  

ՄԿ ՄԿ ՄԿ ՄԿ 4444 Կրթությանը վերաբերող գիտությունների հայեցակարգերին և 

տեսություններին քննական մոտեցում ցուցաբերելու կարողություն,  

ՄԿ ՄԿ ՄԿ ՄԿ 5555    Կրթական ծրագրեր և ուսուցման գործընթաց նախագծելու, պլանավորելու, 

նախապատրաստելու, կազմակերպելու, իրականացման գործընթացը 

ղեկավարելու, արդյունքները կանխատեսելու և դրված նպատակները 

իրականացրած լինելու մակարդակը գնահատելու կարողություն,  

ՄԿ ՄԿ ՄԿ ՄԿ 6666 Սովորողների  բազմազանությունը և ուսուցման գործընթացի բարդության 

աստիճանը ընկալելու կարողություն,  

ՄԿ ՄԿ ՄԿ ՄԿ 7777    Կրթական գործընթացի մասնակիցների տարբեր դերակատարումները 

ընկալելու կարողություն, 

ՄԿ ՄԿ ՄԿ ՄԿ 8888 Կրթության համակարգի կառուցվածքը և նպատակը հասկանալու 

կարողություն,  

ՄԿ ՄԿ ՄԿ ՄԿ 9999 Տարբեր համատեքստում կրթական հետազոտություններ կատարելու 

կարողություն , 

ՄԿ ՄԿ ՄԿ ՄԿ 10101010 Խորհրդատվական հմտություն , 

ՄԿ ՄԿ ՄԿ ՄԿ 11111111    Դպրոցի կրթական գործընթացները բարելավելու, արդյունավետությունը 

բարձրացնելու, նախագծեր ղեկավարելու կարողություն , 

ՄԿ ՄԿ ՄԿ ՄԿ 12121212 Ուսուցման գործընթացի որակի ապահովման, 

ուսումնադաստիրարակչական գործընթացի դիագնոստիկա և մոնիտորինգ 

իրականացնելու, ուսումնադաստիրարակչական գործընթացի արդյունքները 

կանխատեսելու կարողություն : 


