ՀՀ ՈԱՇՈԱՇ-ի դերակատարությունը մասնագիտության
կրթական
կրթական ծրագրերի վերջնարդյունքների
մշակման գործընթացում
Մազմանյան Անի
բառեր.. գիտելիք, կարողություն, հմտություն, մակարդակի
Հանգուցային բառեր
բնութագրիչ, մեթոդական ուղեցույց
Բուհերը, շարունակաբար իրականացնելով հասարակության կարիքների և
աշխատաշուկայի ուսումնասիրություն, բազմազանեցնում և փոփոխում են իրենց
կրթական ծրագրերի, մասնագիտությունների/մասնագիտացումների ցանկը`
ապագա ուսանողների պահանջմունքներին և աշխատաշուկայի պահանջարկին
ու զարգացման միտումներին համահունչ: Ակնհայտ է, որ հստակ և պատշաճ
կազմված մասնագիտության կրթական ծրագրերն (ՄԿԾ) ապահովում են ուսանողների կողմից ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների1 ձեռքբերումը, արտահայտում են ներքին և արտաքին շահակիցների պահանջները և նպաստում են
բուհի ռազմավարական առաջնահերթությունների արդյունավետ իրականացմանը:
Մասնագիտության կրթական ծրագրի մշակումը հիմնված է ներքոնշյալ
հարցերին տրվող պատասխանների շեշտադրման վրա՝
▪ Ի՞նչ գիտելիք, կարողություն և հմտություն պետք է ձեռք բերեն ուսանողները (կրթական վերջնարդյունքներ)։
▪ Ինչպե՞ս պետք է նրանք ձեռք բերեն դրանք (դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ)։
▪ Ինչպե՞ս պարզել կրթական վերջնարդյունքների ձեռք բերված լինելու մակարդակը (գնահատման ձևեր)։
▪ Արդյո՞ք ՄԿԾ-ն կարող է ապահովել իր առջև դրված նպատակներն ու
խնդիրները (որակի ապահովման մեխանիզմներ)։
Սույն հոդվածը նվիրված է ՄԿԾ-ների մշակման անհրաժեշտ բաղադրիչներից ամենակարևորին՝ կրթական վերջնարդյունքների մշակմանը: Հոդվածի
նպատակն է ներկայացնել մեր մոտեցումները ՀՀ բուհերում կրթական վերջնարդյունքների մշակման համար՝ հիմնվելով ՀՀ ՈԱՇ-ի համապատասխան մակարդակների բնութագրիչների վրա:
Գոյություն ունեն տարբեր կրթական համակարգեր, և պայմանավորված այս
բազմազանությամբ՝ հաճախ դժվար է լինում դրանց համեմատության արդյունքներով ըմբռնել տարբեր երկրներում շնորհվող որակավորումներն ու դրանց
առանձնահատկությունները: Որակավորումները կարող են ունենալ նույն ձևակերպումը կամ անվանումը, սակայն կարող են ունենալ տարբեր բովանդակու1
Սույն հոդվածում կիրառվում է ‹‹կրթական վերջնարդյունք›› տերմինը (անգլ.` learning
outcome), սակայն հայալեզու որոշ գրականության մեջ հանդիպում է նաև ‹‹ուսումնառության արդյունք›› տերմինը:
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թյուն և ներկայացնել տարբեր ոլորտներ: Այս առումով որակավորումները թափանցիկ, հասկանալի և համադրելի դարձնելու, որակավորումը կրողի որակավորման ուղղվածության և հմտությունների մասին առավել ամբողջական պատկեր կազմելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել տվյալ որակավորման համապատասխան կրթական վերջնարդյունքները: Կրթական վերջնարդյունքների կիրառումը հնարավորություն է տալիս հստակ տարբերակել ՄԿԾ-ներով շնորհվող
որակավորումները, օրինակ՝ բակալավրի/մագիստրոսի աստիճան: Բացի այդ՝
կրթական վերջնարդյունքների վրա հիմնված մոտեցումը հնարավորություն է ընձեռում համեմատել կրթական ծրագրերը միջազգային այլ ծրագրերի հետ, իրականացնել բենչմարքինգ:

Կրթական վերջնարդյունքներն ակնկալվող այն գիտելիքները
գիտելիքները,, կարո
կարողու
ղու-ղու
թյունները
թյուն
ները և հմտություններն են, որոնք նկարագրում են թե ծրագրի հաջող ավարտին հատկապես ինչ պետք է իմանա, կարողանա և ինչին պետք է տիրապետի
սովորողը։
ՄԿԾ-ի կրթական վերջնարդյունքները մշակելիս կարևոր է հաշվի առնել
բուհի արտաքին շահակիցների, մասնավորպես աշխատաշուկայի կողմից տվյալ
մասնագիտության շրջանավարտներին ներկայացվող պահանջները և միջազգային փորձը: Արտասահմանյան, մասնավորապես եվրոպական համալսարաններում առկա են ուղեցույցներ, որոնք ՄԿԾ-ներ մշակողներին կամ ՄԿԾ-ների պատասխանատուներին ուղղորդում են ճիշտ ձևակերպել թե՛ ՄԿԾ-ի, թե՛ առանձին
դասընթացների կրթական վերջնարդյունքները: Կրթական վերջնարդյունքների
ձևակերպման վերաբերյալ ցուցումները ներկայացվում են կամ որպես առանձին
ուղեցույց, կամ որպես ՄԿԾ-ի մշակման ուղեցույցի առանձին բաժին: Այս ուղղորդումները հնարավորություն են տալիս ծրագրի պատասխանատուներին և/կամ
մշակողներին իրենց ՄԿԾ-ն կամ դասընթացը կառուցել առավել արդյունավետ`
առաջնորդվելով վերջնարդյունքահեն մոտեցմամբ:
Սույն հետազոտության շրջանակներում փորձ է արվել պարզելու, թե արդյոք
ՀՀ բուհերն ունեն մշակած և հաստատած հայալեզու ուղեցույցներ, որոնցով
առաջնորդվում են ՄԿԾ մշակելիս և մասնավորապես՝ կրթական վերջնարդյունքներ ձևակերպելիս: Ուսումնասիրության համար ընտրվել են ՀՀ 12 բուհեր, դրանք
են` Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան (ԵՊԼՀ), Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան (ՀՊՄՀ), Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (ԵՊԲՀ), Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (ՀՊՏՀ), Հայաստանի Գեղարվեստի պետական ակադեմիա
(ՀԳՊԱ), Վանաձորի պետական համալսարան (ՎՊՀ), Գավառի պետական համալսարան (ԳՊՀ), Շիրակի պետական համալսարան (ՇՊՀ), Եվրասիա միջազգային համալսարան (ԵՄՀ): Բուհերի ընտրությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ նշված բուհերը ընդգրկվել և ներկայումս ևս ընդգրկված են բազմաթիվ
միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերում (մասնավորապես՝ Տեմպուս և Էրազմուս+), այսինքն առավել մեծ հնարավորություն և միջոցներ ունեն համագործակցել միջազգային առաջատար բուհերի ու փորձագետների հետ և իրականացնելու
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փորձի փոխանակում, ինչպես նաև անցել են ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում, իրականացրել են ինստիտուցիոնալ ինքնավերլուծություն, իսկ հետագայում նաև մշակել բարելավման պլան հավատարմագրման փորձագետների կողմից տրված խորհրդատվությունների հիման վրա: Հետազոտությունն իրականացվել է բուհերի կողմից հրապարակված հասանելի փաստաթղթերի միջոցով (կարգեր, կանոնակարգեր, ուղեցույցներ, վերլուծություններ, ինքնավերլուծություն):
Ուսումնասիրվել է նշված բուհերում ՄԿԾ-ների և մասնավորապես՝ կրթական
վերջնարդյունքների մշակման մեթոդական փաստաթղթերի առկայությունը և առկայության դեպքում՝ դրանց բովանդակությունը: Բովանդակությունն ուսումնասիրելիս ուշադրություն է դարձվել հատկապես այն փաստին, թե արդյոք առկա է
ՀՀ ՈԱՇ-ի և կրթական վերջնարդյունքները վերջինիս համահունչ մշակելու վերաբերյալ որևէ դրույթ:
Բուհերում փաստաթղթերի ուսումնասիրության համար մշակվել և կիրառվել է ձևաչափ (Տես՛ աղյուսակ 1):
Բուհերի փաստաթղթային հենքի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվում է, որ բուհերում մեծ մասամբ առկա է ընթացակարգ կամ կանոնակարգ, որով
կարգավորվում է ՄԿԾ-ների մշակման, արտոնման և/կամ մշտադիտարկման
գործընթացը: Գործընթացը ներկայացվում է անհրաժեշտ քայլերի կազմակերպման և իրականացման նկարագրությամբ՝ առանց մեթոդական ցուցումների: Ենթադրվում է, որ առհասարակ ընթացակարգերն ու կանոնակարգերը չեն պարունակում մեթոդական ցուցումներ, վերջիններիս համար մշակվում է առանձին
ձեռնարկ կամ ուղեցույց: Այսինքն՝ ընթացակարգում/կարգում ներկայացվում է
ՄԿԾ-ների մշակման ալգորիթմը, վերջնարդյունքների ձևակերպումը, ՄԿԾ-ի
հաստատումը և այլն: Իսկ առանձին մշակվող ուղեցույցը ներկայացնում է մանկավարժական և մեթոդական այն ցուցումներն ու մոտեցումները, որոնք անհրաժեշտ է կիրառել ՄԿԾ-ն մշակելիս և կրթական վերջնարդյունքները սահմանելիս:
Սակայն այս առումով ուսումնասիրված բուհերում առկա են որոշակի խնդիրներ.
▪ ուսումնասիրված 10 բուհերից 4-ում (ԵՊՀ, ԳՊՀ, ՇՊՀ, ՎՊՀ) առկա չէր
ՄԿԾ-ի կամ կրթական վերջնարդյունքների մշակման կամ վերամշակման
(մեթոդական) փաստաթուղթ (ուղեցույց/ձեռնարկ),
▪ ուսումնասիրված 10 բուհերից 2-ում (ԵՊՀ, ՀՊՏՀ) առկա է ՄԿԾ-ների մշակմանն առնչվող մեթոդական փաստաթուղթ, սակայն ՀՀ ՈԱՇ-ին համապատասխան ՄԿԾ-ի կրթական վերջնարդյունքների մշակման վերաբերյալ
մեթոդաբանական մոտեցումներ և ցուցումներ ներկայացված չեն,
▪ ուսումնասիրված 10 բուհերից 2-ում (ԵՊԼՀ, ԵՊԲՀ) առկա չէ ՄԿԾ-ների
մշակմանն առնչվող մեթոդական ներբուհական փաստաթուղթ, սակայն,
հանդիսանալով Տեմպուսի ԸԼԱՅՆ (ALIGN) ծրագրի անդամ, նշված բուհերի ներկայացուցիչները մասնակցել են ՀՀ ՈԱՇ-ին ՄԿԾ-ների համապատասխանեցման ուղեցույցի մշակմանը, հետևաբար այս ուղեցույցի կիրառման հավանականությունը մեծ է նշված բուհերում:
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Հետազոտության համար ընտրված 10 բուհերից 2-ում (ՀՊՄՀ, ՀԳՊԱ) առկա
էր ՄԿԾ-ների (վերա)մշակման մեթոդական ուղեցույց/ձեռնարկ, որտեղ ներկայացված են ուղղորդիչ քայլեր ՄԿԾ-ների մշակման համար: Սակայն ՀՊՄՀ ուղեցույցում ներկայացված չէ, թե ինչպես կարելի է մշակել ՀՀ ՈԱՇ-ի համապատասխան մակարդակի բնութագրիչներին համահունչ կրթական վերջնարդյունքներ:
Հարկ է նշել նաև, որ ուղեցույցի առկայությունը դեռևս չի երաշխավորում նրա
կիրառման արդյունավետությունը: Այդուհանդերձ, եթե ներքին շահակիցները
քաջատեղյակ են ուղեցույցի բովանդակությանն ու կիրառում են այն, ապա
ստեղծվում են ՀՀ ՈԱՇ-ի բնութագրիչներին համապատասխան ՄԿԾ-ների իրականացման նախադրյալներ, որոնք էլ իրենց հերթին կարող են նպաստել բուհի
առաքելության և նպատակների իրականացմանը:

ՄԿԾ--ի վերջնարդյունքներին
Մեր մոտեցումները ՄԿԾ
Ընդհանուր առմամբ ՄԿԾ-ի կրթական վերջնարդյունքների մշակման ժամանակ անհրաժեշտ է առաջնահերթ ուշադրություն դարձնել կրթական վերջնարդյունքները սահմանող երեք բաղադրիչներին` գիտելիք, կարողություն, հմտություն, որոնք սահմանվում են հետևյալ կերպ.

Աղյուսակ 2
ԳԻՏԵԼԻՔ.
ԳԻՏԵԼԻՔ. Այն, ինչ գիտի և հասկանում է ուսանողը: Գիտելիքը բնութագրվում
է խորությամբ, ծավալով և տեսակներով:
Խումբ

Գիտելիք

Ենթախումբ
Ենթախումբ

Նկարագրություն

Ծավալ

Որքա՞ն ծավալուն է սովորողի գիտելիքը:

Խորություն

Որքա՞ն խորը և համապարփակ է սովորողի
գիտելիքը:

Գիտելիքի
տեսակներ

▪ փաստացի գիտելիք – տերմինաբանության,
հատուկ մանրամասնությունների և
տարրերի իմացություն
▪ տեսական գիտելիք – գիտելիք
դասակարգումների, կարգերի,
սկզբունքների, տեսությունների, մոդելների
և կառույցվածքների վերաբերյալ
▪ գործնական գիտելիք – գիտելիք
առարկայական կարողությունների,
տեխնիկայի և մեթոդների,
համապատասխան գործընթացների
կիրառման չափանիշների վերաբերյալ
▪ ճանաչողական/իմացական
ճանաչողական/իմացական գիտելիք –
ռազմավարական գիտելիք, գիտելիք
ճանաչողական/իմացական
հանձնարարությունների միջոցով,
ինքնաճանաչողություն
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ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ..
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Խումբ

այն, ինչ սովորողը կարող է կատարել: Կարողությունները նկարագրվում են ծավալով ու բարդությամբ և
ներառում են իմացական, տեխնիկական, հաղորդակցական, ստեղծագործական, միջանձնային և ընդհանրական կարողություններ:

Ենթախումբ

Նկարագրություն

Որքա՞ն ընդարձակ են սովորողի կողմից
ձեռք բերված ֆիզիկական, մտավոր,
սոցիալական և այլ կարողությունները:
Ինչպե՞ս է սովորողը իր կողմից ձեռք բերված
Կարողություն
կարողություններից ընտրում նրանք, որոնք
Բարդություն
անհրաժեշտ են մի շարք խնդիրներ լուծելու
համար:
Ո՞րն է խնդիրների բարդության աստիճանը,
և ինչպե՞ս է սովորողը լուծում դրանք:
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆ.
գիտելիքի և կարողությունների կիրառումն է տվյալ համաՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆ
տեքստում: Այն արտահայտվում է ինքնավարության, պատասխանատվության և հաշվետվողականության միջոցով:
Համատեքստերը կարող են լինել կանխատեսելի և անկանխատեսելի, հայտնի և անհայտ, առօրյա և ոչ առօրյա:
Ծավալ

Խումբ

Ենթախումբ
Ինքնավարություն
և պատասխանատվություն

Հմտություն
Ինքնազարգացում

Դերը
համատեքստում

Նկարագրություն
Նկարագրություն
Ինչպե՞ս է սովորողը դրսևորում
պատասխանատվություն ստանձնելը
անհատապես և խմբում: Ինչպե՞ս է
սովորողը կիրառում ձեռք բերված
կարողությունները մյուսների հետ
փոխազդեցության կառավարման
ժամանակ և ինքնուրույն աշխատելիս:
Որքանո՞վ կարող է սովորողը գործել նոր
միջավայրերում, ձեռք բերել նոր գիտելիք
և կարողություններ՝ համադրելով դրանք
իրենց՝ արդեն առկա գիտելիքների
պաշարի և կարողությունների հետ:
Կարո՞ղ է արդյոք սովորողը
կիրառել/ցուցադրել իր գիտելիքն ու
կարողությունները մի շարք
համապատասխան համատեքստերում:
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Փոխառված է՝ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Որակավորումների
շրջանակ Էմիրաթներ,
http://www.zu.ac.ae/main/files/contents/assessment_resource/support_docs/QFEmi
rates_OutcomesGuide.pdf (էջ 5)
Կրթական վերջնարդյունքների մի մասն առնչվում է ուսումնառության մասնագիտական ոլորտին, իսկ մյուս մասն ընդհանուր է տվյալ որակավորման ցանկացած ծրագրի համար։ Ըստ այդմ՝ տարբերակում են կրթական վերջնարդյունքների երկու կազմ՝ բուն մասնագիտական, որոնք հանգուցային են տվյալ որակավորման համար և սերտորեն առնչվում են առարկայական ոլորտի հատուկ իմացությանը, և ընդհանրական (փոխանցելի), որոնք ընդհանուր են բոլոր կրթական
որակավորումների համար։ Ուստի կրթական վերջնարդյունքները ձևակերպելիս
անհրաժեշտ է հաշվի առնել և տարբերակել վերջնարդյունքների երկու կազմերը:
Ընդհանրական (փոխանցելի) են, օրինակ, թիմում աշխատելու կարողությունը,
ժամանակի կառավարումը, վերլուծելու և հաղորդակցվելու կարողությունները և
այլն, որոնք ընդհանուր են բոլոր կամ գրեթե բոլոր կրթական որակավորումների
համար և ձեռք են բերում կարևոր նշանակություն, քանի որ հենց դրանք են այս
կամ այն կրթական ծրագրի շրջանավարտների համար ապահովում կարիերայի և
աշխատանքի անցնելու ավելի լայն հնարավորություններ։
Բուն մասնագիտական կրթական վերջնարդյունքներն, ինչպես արդեն
նշվեց, որոշվում են` ելնելով կրթական ծրագրի նպատակներից և որակավորումից:
Յուրաքանչյուր ՄԿԾ-ի համար ցանկալի է ունենալ մինչև 15 կրթական վերջնարդյունք: Հարկ է նշել, որ ՄԿԾ-ի ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքները
ձևակերպելիս պետք է հաշվի առնել դրանց կարևոր առանձնահատկությունները:
Այսպես, կրթական վերջնարդյունքները2.
▪ վերաբերում են որակավորումներին առհասարակ, այլ ոչ թե սովորողին
որպես անձ,
▪ պետք է լինեն իրատեսական և չափելի հետագա գնահատման գործընթացի արդյունավետությունն ապահովելու համար,
▪ պետք է համահունչ լինեն ՈԱՇ-ի համապատասխան մակարդակի բնութագրիչներին, ձևակերպումները պետք է բխեն ՈԱՇ-ի բնութագրիչներից,
▪ ձևակերպումները պետք է լինեն հստակ, կարճ և հասկանալի դիմորդի/
ուսանողի համար,
▪ շեշտադրում են, թե ինչ պետք է սովորի ուսանողը, այլ ոչ թե ինչ պետք է
ընդգրկի դասավանդումը:
Կրթական վերջնարդյունքների ձևակերպման համար պետք է կիրառվեն
ակտիվ բայեր, որոնք ներկայացված են Բլումի աստիճանակարգում (հավելված
2

Gabriele Grün, Sabine Tritscher-Archan, Silvia Weiß Guidelines for the development of

learning outcomes, October 2009
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1): Ակտիվ բայերի կիրառումից բացի՝ անհրաժեշտ է նաև մասնավորեցնել և բովանդակային առումով տեղայնացնել կրթական վերջնարդյունքները: Այդ իսկ
պատճառով կարևոր է ներկայացնել, թե սովորողի գիտելիքն ու կարողությունները ինչին են վերաբերում կոնկրետ, և թե ինչ տիպի հմտություններ են ձևավորվում: Օրինակ՝ ծրագիրը հաջողությամբ ավարտած շրջանավարտը ունակ է մշակելու հետազոտական նախագիծ՝ կիրառելով հետազոտական մեթոդներ: ‹‹Կիրառելով հետազոտական մեթոդներ›› հատվածը մասնավորեցնում է կրթական վերջնարդյունքը՝ այն առավել չափելի դարձնելով:
Կրթական վերջնարդյունքները ձևակերպելիս կարևորագույն պայմաններից
մեկը ՀՀ ՈԱՇ-ի տվյալ կրթական մակարդակին բնորոշ բնութագրիչներին համապատասխանեցումն է: Քանի որ ՀՀ-ում դեռևս մշակված և հաստատված չեն ոլորտային շրջանակներ, հետևաբար կրթական ծրագիր մշակողները պետք է առաջնորդվեն ՀՀ ՈԱՇ-ի ընդհանրական բնութագրիչներով՝ առավել մասնավորեցված
կերպով դրանք ներկայացնելով ՄԿԾ-ի կրթական վերջնարդյունքներում:
ՀՀ ՈԱՇ-ը, որը հաստատվել է ՀՀ Կառավարության կողմից հուլիսի 7-ին,
2016թ. 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ մակարդակներում ներկայացնում է վերջնարդյունքները
ըստ հետևյալ բաղադրիչների.

Աղյուսակ 3
Կարողունակություն
արողունակություն
(կոմպետենցիա
կոմպետենցիա)

Ընդհանրական իմացական
հմտությունները

Հաղորդակցման,
տեղեկատվական
հաղորդակցական
տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) և
տվյալների հետ աշխատելու
հմտությունները

Գիտելիքներ
իտելիքներ

Գիտելիքի կիրառման հմտությունները

Հմտություններ

Ինքնուրույնությունը
և պատասխանատվությունը

Այս առումով առաջարկվում է իրականացնել ՄԿԾ-ի կրթական վերջնարդյունքների քարտեզագրում ՀՀ ՈԱՇ-ի բնութագրիչների հետ՝ պարզելու, թե արդյոք
ՄԿԾ վերջնարդյունքներն ապահովում են ՈԱՇ-ի համապատասխան մակարդակի բնութագրիչների պահանջները: Կարելի է կիրառել հետևյալ ձևաչափը՝
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Աղյուսակ 4
ԿՎ 1 ԿՎ 2 ԿՎ 3 ԿՎ 4 ԿՎ 5 ԿՎ 6

ՈԱՇ--ի բնութագրիչ
ՀՀ ՈԱՇ
Գիտելիքներ
Հմտություններ
գիտելիքի կիրառման հմտությունները
հաղորդակցման, տեղեկատվական
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների
(ՏՀՏ) և տվյալների հետ աշխատելու
հմտությունները
Կարողունակություն (կոմպետենցիա)
ինքնուրույնությունը և
պատասխանատվությունը

v
v
v

v
v

v
v
v

v
v

v
v

Փաստ է, որ ուսանողի կողմից ծրագրի կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերումը, ի տարբերություն դասընթացի կրթական վերջնարդյունքների, հնարավոր չէ չափել ուղղակի մեթոդներով: Այն չափվում է անուղղակի մեթոդներով՝
ծրագրի բաղկացուցիչ դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) կրթական
վերջնարդյունքների գնահատման միջոցով։ Հետևաբար, ծրագրի կրթական վերջնարդյունքներն իրենց արտահայտությունն են գտնում դասընթացներում (ուսումնական մոդուլներում), արտահայտվում դրանց կրթական վերջնարդյունքներով։
Այսպիսով, կրթության ոլորտում ուսումնառության արդյունքների վրա
հիմնված մոտեցումը ենթադրում է ՄԿԾ-ի և ուսումնական ծրագրի մշակման, բովանդակության ընտրության, դասավանդման և գնահատման հիմքում դնել այն
ինտեգրված գիտելիքների, հմտությունների և արժեքների վերլուծությունը, որոնք
անհրաժեշտ են թե՛ ուսանողներին և թե՛ հասարակությանը: Հետևաբար ՈԱՇ-ի
դերն այս գործընթացում կարևորվում է՝ նպաստելով բուհերի կողմից իրականացվող կրթական ծրագրերի և աշխատաշուկայի միջև կապերի ամրապնդմանը: Սակայն ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ բուհերը համակարգված և ծրագրավորված կերպով չեն ուղղորդում ներքին շահակիցներին ՄԿԾ-ների կրթական
վերջնարդյունքները ՈԱՇ-ին համապատասխանեցված կազմելու ուղղությամբ:
Այս առումով հարկավոր է, որ բուհը, հիմնվելով ՀՀ և միջազգային առկա փորձի,
տարբեր միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերի միջոցով ստացված
խորհրդատվությունների, կազմված փաստաթղթերի և ՀՀ գործող ՈԱՇ-ի հիման
վրա մշակի, հաստատի և կիրառության մեջ դնի իր մոտ ՄԿԾ-ների կրթական
վերջնարդյունքների արդյունավետ և նպատակային մշակման մեթոդներ/ուղեցույցներ, իրականացնի ՄԿԾ-ների մշակմամբ զբաղվող համապատասխան
ստորաբաժանումների մասնագետների վերապատրաստում: Այս պարագայում
մշտադիտարկման և գնահատման փուլերում առավել դյուրին կլինի գնահատել
վերջնարդյունքահեն մոտեցմամբ մշակված ՄԿԾ-ները և շարունակաբար իրականացնել բարելավմանն ուղղված քայլեր:
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. ԵՊՀ կրթական ծրագրերի հաստատման կարգ, հաստատվել է ԵՊՀ Գիտական խորհրդի կողմից 30.01.2014թ.:
2. ԵՊՀ բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը,
հաստատվել է ԵՊՀ Գիտական խորհրդի կողմից 27.12.2007թ.:
3. ԵՊԼՀ մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշակման, վերանայման,
գնահատման և հաստատման կանոնակարգ, հաստատվել է ԵՊԼՀ Գիտական խորհրդի կողմից 28.02.2017թ.:
4. Կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման ընթացակարգ, հաստատվել է ՎՊՀ
գիտական խորհրդի կողմից 28.12.2017թ.:
5. Կրթական ծրագրերի մշակման և մշտադիտարկման կարգ, հաստատվել է
ԵՄՀ գիտական խորհրդի կողմից 11.07.2014թ.:
6. ՀՀ Որակավորումների ազգային շրջանակին մասնագիտության կրթական
ծրագրերի համապատասխանեցման ուղեցույց, Երևան 2017 (մշակվել է
ՏԵՄՊՈՒՍԻ ԸԼԱՅՆ (ALIGN) ծրագրի շրջանակներում)
7. ՀՊՏՀ մագիստրոսական կրթական ծրագրերի մշակման պահանջներ, հաստատվել է ՀՊՏՀ Գիտական խորհրդի կողմից 05.03.2018թ.:
8. Մասնագիտության կրթական ծրագրերի դասընթացների մշակման և վերանայման ընթացակարգ, հաստատվել է ԵՊԲՀ ռեկտորի՝ 19.07.2016թ. հրամանով:
9. Մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշակման և վերանայման ձեռնարկ,
հաստատվել է ԵԳՊԱ Գիտական խորհրդի կողմից 21.06.2016թ.:
10. G. Grün, S. Tritscher-Archan, S. Weiß, Guidelines for the Description of Learning
Outcomes, 2009.
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Роль НРК РА в разработке конечных результатов
образовательных программ
Мазманян Ани
Резюме
Резюме

Ключевые слова: знания, навыки, компетенции, дескрипторы уровня,
методические рекомендации
В статье обсуждается доступность методических документов в 10 университетах РА для разработки конечных результатов образовательных программ и соотношения этих документов с дескрипторами уровня НРК РА. Представлены
результаты исследования, из которых становится очевидным, что в университетах
либо нет руководящего документа для разработки образовательных программ и
результатов обучения, либо существующие документы не содержат пункты о
согласовании результатов обучения с дескрипторами НРК РА.
В статье предлагается авторский подход к разработке конечных результатов
обучения образовательных программ с помощью специального формата. Представленный формат дает возможность сопоставления конечных результатов обучения с
дескрипторами НРК РА.
Для разработки конечных результатов обучения образовательных программ
важно учитывать дескрипторы конкретного уровня НРК РА. Знания, навыки и
компетенции и их компоненты всесторонне обрисованы в статье для надлежащей
разработки результатов обучения. Подход к разработке образовательных программ,
который основан на результатах обучения, позволяет оценить приобретение
соответствующих знаний, навыков и компетенций выпускниками. Для
эффективного развития результатов обучения представлены также их особенности
и некоторые ориентиры.
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The article discusses the availability of methodical documents in 10 RA universities
for the development of academic program learning outcomes and the relation of those
documents with RA NQF level descriptors. The results of the research are presented,
from which it becomes obvious that either there is no guiding document at the
universities for the development of academic programs and learning outcomes, or the
existing documents do not contain provisions about the alignment with the RA NQF.
The author’s approach towards the development of academic program learning outcomes
is suggested in the article, through a special format. The presented format gives an
opportunity to do mapping of learning outcomes with RA NQF descriptors.
For the development of academic program learning outcomes, it is important to
take into account the general descriptors of the particular level of RA NQF as guiding
provisions. Knowledge, skills and competences and their subcomponents are
comprehensively defined in the article, for the proper development of learning
outcomes. The outcome-based approach for the development of academic programs
enables to evaluate the acquisition of relevant knowledge, skills and competences by the
alumni. For the effective development of learning outcomes, their peculiarities and some
guiding points are also presented.
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