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Ø²ê I.
Îðº¸Æî²ÚÆÜ Ð²Ø²Î²ð¶àì àôêàôØÜ²èàôÂÚ²Ü àôÔºòàôÚò

1. Îñ»¹Çï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÁ
Îñ»¹Çï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý, ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý
Ïñ»¹ÇïÝ»ñÇ ÙÇçáóáí áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý (³ñÅ¨áñÙ³Ý),
Ïáõï³ÏÙ³Ý ¨ ÷áË³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿, áñï»Õ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñ³Ï³íáñáõÙÁ
ßÝáñÑíáõÙ ¿ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ïñ»¹ÇïÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ù³Ý³ÏÇ ¨
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ó»éùµ»ñáõÙÇó Ñ»ïá:
Îñ»¹ÇïÝ»ñÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý ¨ Ïáõï³ÏÙ³Ý ECTS Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý
Ñ³Ù³»íñáå³Ï³Ý Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿, áñï»Õ áõë³ÝáÕÇ ÉñÇí áõëáõÙÝ³Ï³Ý
Í³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ù»Ï áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñáõÙ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ 60 ECTS Ïñ»¹Çï: ²ÛÝ
Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ºíñáå³Ï³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ó»éù
µ»ñ³Í ÏñÃ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ã³÷Ù³Ý, å³ßïáÝ³Ï³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý ¨ µáõÑÇó µáõÑ
÷áË³ÝóáõÙÁ ¹Ûáõñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
ECTS Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÝ »Ý.
•

ÏÇë³ÙÛ³ÏÁ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñÇÝ Ï³Ù áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ÉñÇí Íñ³·ÇñÁ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ
³í³ñï»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ í³ëï³ÏÇ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
Ïñ»¹ÇïÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ù³Ý³ÏÁ,

•

Ïñ»¹ÇïÝ»ñ Ñ³ïÏ³óíáõÙ »Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ` ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ µáÉáñ
µ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÇÝ` ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ, ÏñÃ³Ï³Ý Ùá¹áõÉÝ»ñÇÝ, åñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÇÝ, Ïáõñë³ÛÇÝ
¨ ³í³ñï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ ¨ ³ÛÉÝ,

1. ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ ¨ ¹ñ³ ³é³ÝÓÇÝ µ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÁ µÝáõÃ³·ñáÕ µáÉáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ`
Íñ³·ñÇ Ýå³ï³ÏÁ ¨ ³í³ñï³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ñ³Ù³éáï³·ñ»ñÁ,
Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ Ñ³ïÏ³óí³Í Ïñ»¹ÇïÝ»ñÁ, ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý
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¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ¨ ³ÛÉ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ññ³å³ñ³ÏíáõÙ »Ý í³Õûñáù
(ïå³·ñíáõÙ Ï³Ù ï»Õ³¹ñíáõÙ »Ý ìäÐ Ï³Ûù¿çáõÙ):
²Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Ïñ»¹ÇïÁ ¹³ëÁÝÃ³óÁ (ÏñÃ³Ï³Ý Ùá¹áõÉÁ) ³í³ñï»Éáõ ¨ ¹ñ³ »Éù³ÛÇÝ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ
Ó»éù
µ»ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ
áõë³ÝáÕÇó
å³Ñ³ÝçíáÕ
Å³Ù³ù³Ý³Ïáí
³ñï³Ñ³Ûïí³Í áõëáõÙÝ³Ï³Ý µ»éÝí³ÍùÇ ã³÷Ù³Ý Ñ³ÙÁÝ¹áõÝ»ÉÇ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ÙÇ³íáñ ¿,
áñÁ ïñíáõÙ ¿ áõë³ÝáÕÇÝ Ý³Ë³Ýßí³Í ÏñÃ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ¹ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÇó
Ñ»ïá:
²Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý ECTS Ïñ»¹ÇïÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÝ »Ý.
• ECTS Ïñ»¹Çïáí ë³ÑÙ³ÝíáÕ áõëáõÙÝ³Ï³Ý µ»éÝí³ÍùÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ áõë³ÝáÕÇ Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ ¨
³ñï³Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ (Ý³¨ ÇÝùÝáõñáõÛÝ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ) µáÉáñ ï»ë³ÏÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ åñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÇÝ, Ïáõñë³ÛÇÝ ¨
³í³ñï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ, ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëïí»ÉÁ ¨
¹ñ³Ýó Ñ³ÝÓÝ»ÉÁ, ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ,
• Èë³ñ³Ý³ÛÇÝ µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝ- áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³Å³Ù³Ý³ÏÇ
ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ Ó¨»ñÇ µáÉáñ

µ³Õ³¹ñÇã,

áñÝ

ï»ë³ÏÝ»ñÁ` ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ, ·áñÍÝ³Ï³Ý, ë»ÙÇÝ³ñ ¨ É³µáñ³ïáñ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ:
• ²ñï³Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝ - áõë³ÝáÕÇ ÏáÕÙÇó ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ï³Ù ¹³ë³ËáëÇ
ÑëÏáÕáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ïÏ³óíáÕ Å³Ù³Ý³Ï` Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñí³Í
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ ¨ Ùß³Ï»Éáõ, ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ùëï»ñÁ
í»ñ³Ý³Û»Éáõ, ·áñÍÝ³Ï³Ý, ë»ÙÇÝ³ñ ¨ É³µáñ³ïáñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ, ÁÝÃ³óÇÏ ¨
ÏÇë³ÙÛ³Ï³ÛÇÝ
ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
Ý³Ë³å³ïñ³ëïí»Éáõ,
Ïáõñë³ÛÇÝ,
¹ÇåÉáÙ³ÛÇÝ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
• Ïñ»¹ÇïÁ ã³÷áõÙ ¿ áõë³ÝáÕÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý µ»éÝí³ÍùÁ ¨ Ýñ³ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ
(áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý) Í³í³ÉÁ,
• Ïñ»¹ÇïÁ áõë³ÝáÕÇÝ Ñ³ïÏ³óíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ÏñÃ³Ï³Ý Ùá¹áõÉáí Ý³Ë³Ýßí³Í »Éù³ÛÇÝ
ÏñÃ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ß»Ù³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñ»Éáõó Ñ»ïá: àôë³ÝáÕÁ
í³ëï³ÏáõÙ ¿ ÏñÃ³Ï³Ý Ùá¹áõÉÇÝ Ñ³ïÏ³óí³Í Ïñ»¹ÇïÝ»ñÇ áÕç ù³Ý³ÏÁ` ùÝÝ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ (·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³Ù Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÇ) Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ,
• Ïñ»¹ÇïÁ ãÇ ÷áË³ñÇÝáõÙ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñáí ·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÁ, ÇëÏ áõë³ÝáÕÇ í³ëï³Ï³Í
Ïñ»¹ÇïÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ãÇ áñáßíáõÙ Ýñ³ ëï³ó³Í Ãí³Ýß³ÝÝ»ñáí,
• Ïñ»¹ÇïÁ ãÇ ã³÷áõÙ áõë³ÝáÕÇ ëï³ó³Í ·Çï»ÉÇùÇ áñ³ÏÁ, ³ÛÝ ã³÷íáõÙ ¿ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ýáí:
Îñ»¹Çï³ÛÇÝ ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÙÇç¨ ÷áË³¹³ñÓ Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝ ãÏ³:
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2. àõë³ÝáÕÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ µ³Ï³É³íñ³Ï³Ý
Íñ³·ñÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Í³í³ÉÁ
1. ìäÐ-áõÙ µ³Ï³É³íñÇ ÏñÃ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝáõÙ ³éÏ³ áõëáõóÙ³Ùµ áõë³ÝáÕÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý
ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ 30 Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ÙÇ³íáñ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³
µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ` 60 Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ÙÇ³íáñ (ï³ñ»Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ` 1800
³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Å³Ù):
2. 1 ECTS Ïñ»¹ÇïÁ Ñ³Ù³ñÅ»ù ¿ áõë³ÝáÕÇ 30 Å³Ù ÉñÇí (Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ, ³ñï³Éë³ñ³-Ý³ÛÇÝ ¨
ÇÝùÝáõñáõÛÝ) áõëáõÙÝ³Ï³Ý µ»éÝí³ÍáõÃÛ³ÝÁ:
3. àõë³ÝáÕÇ ß³µ³Ã³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý ÉñÇí µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ 1,5 Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ
ÙÇ³íáñáí, ÇÝãÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 45 ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Å³Ù( 40 ñáå» ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ
å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ` 51 ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Å³Ù):
4. àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿ 2 ÏÇë³ÙÛ³Ïáí (³ßÝ³Ý³ÛÇÝ ¨ ·³ñÝ³Ý³ÛÇÝ):
àõëáõÙÝ³Ï³Ý ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 20 ß³µ³Ã, áñÇó` ï»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ` 17
ß³µ³Ã (Ý»ñ³éÛ³É ÁÝÃ³óÇÏ ëïáõ·áõÙÝ»ñÁ), ùÝÝ³ßñç³Ý` 3 ß³µ³Ã (³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ` ¨ë 2 ûñ), µ³óÇ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý 7-ñ¹ ¨ 8-ñ¹ ÏÇë³ÙÛ³ÏÝ»ñÇó, áñáÝó ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ
17 ß³µ³Ã ¿ (11ß³µ³Ã` ï»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ`Ý»ñ³éÛ³É ÁÝÃ³óÇÏ ëïáõ·áõÙÝ»ñÁ, 4 ß³µ³Ã`
áõëáõÙÝ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³, 2 ß³µ³Ã` ùÝÝ³ßñç³Ý):
5. ´³Ï³É³íñÇ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñáõÙ áõë³ÝáÕÇ ß³µ³Ã³Ï³Ý Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ
Ï³½ÙáõÙ ¿ 24-30 Å³Ù (³é³Ýó ýÇ½¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Å³Ù»ñÇ):
6. ²éÏ³ áõëáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í áõë³ÝáÕÁ ÏÇë³ÙÛ³ÏáõÙ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ 30
Ïñ»¹Çï áõëáõÙÝ³Ï³Ý µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝ (10% ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ß»ÕáõÙáí), ÇëÏ Ù»Ï áõëáõÙÝ³Ï³Ý
ï³ñáõÙ` 60 Ïñ»¹Çï:
7. àõëÙ³Ý µ³ñÓñ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ áõë³ÝáÕÁ áñáß ¹»åù»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí
Ï³ñáÕ ¿ ëï³ÝÓÝ»É Éñ³óáõóÇã µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝ:
8. ´³Ï³É³íñÇ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ÉñÇí ³ßË³ï³Í³í³ÉÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 240
Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ÙÇ³íáñ:

3. ¸³ëÁÝÃ³óÝ»ñÁ ¨ ÏñÃ³Ï³Ý Ùá¹áõÉÝ»ñÁ
1. àõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñáõÙ (åÉ³ÝáõÙ) Ý»ñ³éí³Í ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÁ Ï³Ù ÏñÃ³Ï³Ý Ùá¹áõÉÝ»ñÁ
Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý Ñ³ïÏ³óí³Í Ïñ»¹ÇïÝ»ñÇ ÝßáõÙáí:
2.
Ø»Í³Í³í³É ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÁ µ³Å³ÝíáõÙ »Ý Ù»Ï ÏÇë³ÙÛ³Ï ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ ³é³ÝÓÇÝ
ÏñÃ³Ï³Ý Ùá¹áõÉÝ»ñÇ:
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3. ¸³ëÁÝÃ³óÝ»ñÁ (ÏñÃ³Ï³Ý Ùá¹áõÉÝ»ñÁ) Çñ»Ýó Ûáõñ³óÙ³Ý µÝáõÛÃáí µ³Å³ÝíáõÙ »Ý
»ñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÙµÇ`
³) å³ñï³¹Çñ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ - µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ (ÏñÃ³Ï³Ý Ùá¹áõÉÝ»ñ), áñáÝù
Ûáõñ³óíáõÙ »Ý å³ñï³¹Çñ ¨ ËÇëï áñáß³ÏÇ Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ïíÛ³É
áõÕÕáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:
µ) å³ñï³¹Çñ ÁÝïñáíÇ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ - áñáÝó Ûáõñ³óÙ³Ý Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÁÝïñáõÙ ¿
áõë³ÝáÕÁ` å³Ñå³Ý»Éáí ¹ñ³Ýó Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ:
·) ÁÝïñáíÇ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ - å»ï³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇó µËáÕ ¨ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏíáÕ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ, áñáÝù ÁÝïñáõÙ ¿ áõë³ÝáÕÁ ³é³ç³ñÏíáÕ
ó³ÝÏÇó, ÇëÏ ¹ñ³Ýó ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ÇÝãå»ë
³Ùñ³·ñí³Í, ³ÛÝå»ë ¿É ³½³ï:
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4. ´³Ï³É³íñÇ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ ¨ ³í³ñï³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
4.1 àõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ
´³Ï³É³íñÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ í»ó ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ù³ë` ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ÑáõÙ³ÝÇï³ñ
¨
ëáóÇ³É-ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý(Ðêî),
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý
¨
µÝ³·Çï³Ï³Ý(ÀØ´), ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý(ÀØ¸) ¨ Ñ³ïáõÏ Ù³ëÝ³·Çï³óÙ³Ý
¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ(ÐØ¸), ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý(À²), ÇÝãå»ë Ý³¨ ÏñÃ³Ï³Ý ³ÛÉ
µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñ(²´): Ìñ³·ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹³ëÁÝÃ³ó áõÝÇ Çñ ¹³ëÇãÁ: Ìñ³·ñáõÙ
ÝßíáõÙ ¿ Ý³¨ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ËÙµÇÝ Ñ³ïÏ³óí³Í Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÝ»ñÇ
·áõÙ³ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹³ëÁÝÃ³óÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ùá¹áõÉÇÝ Ñ³ïÏ³óí³Í Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÁ:
ÜßíáõÙ ¿ Ý³¨ ³é³ñÏ³ÛÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ÏÇë³ÙÛ³ÏÁ ¨ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ:
àõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³éáõóí³ÍùÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿.
ÎñÃ³Ù³ë

Îñ»¹ÇïÝ»ñ

¸³ëÁÝÃ³óÙá¹áõÉÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ

ÑáõÙ³ÝÇï³ñ

¨

ëáóÇ³É-36

13

ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý
å³ñï³¹Çñ

20

8

Ï³ÙÁÝïñ³Ï³Ý

16

5

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ¨ µÝ³·Çï³Ï³Ý

8

4

å³ñï³¹Çñ

6

3

Ï³ÙÁÝïñ³Ï³Ý

2

1

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ

126

31

å³ñï³¹Çñ

97

23

Ï³ÙÁÝïñ³Ï³Ý

29

8

Ð³ïáõÏ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ

44

11

9

ÎñÃ³Ï³Ý ³ÛÉ Ùá¹áõÉÝ»ñ

26

ÀÜ¸²ØºÜÀ

240

59

àõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ

I
1

2

3
4
5
7
8
9

10
11
12
13

II
1
2

3

2

É³µ.

¹³ë³Ë.

Å³Ù

Ïáõñë³ÛÇÝ
³ßË³ï³Ýù
Ïñ»¹Çï

ëïáõ·³ñù

ùÝÝáõÃÛáõÝ
1

´³ßËáõÙÝ Áëï ÏÇë³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ

Èë³ñ³Ý³ÛÇÝ

ÇÝùÝáõñáõÛÝ

²ßË³ï³Í³í³É
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ

ë»ÙÇÝ³ñ

êïáõ·áõÙ

²é³ñÏ³ÛÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ

·áñÍÝ.

NN

I

II

III

16
15

Ð³Ûáó É»½áõ ¨
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ-1
Ð³Ûáó É»½áõ ¨
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ-2
Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÛ³Ý
ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñ-1
Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÛ³Ý
ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñ-2
èáõë³ó É»½áõ-1
èáõë³ó É»½áõ-2
öÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý
4
ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñ
Ø³ñÙÝ³ÏñÃáõÃÛáõÝ*
Î³ÙÁÝïñ³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ

1

2

60

0

28

32

2

2

60

0

28

32

1

2

60

10

14

36

2

2

60

10

14

36

1
2

4
4
4

120
120
120

4

20

64
64
76

úï³ñ É»½áõ-1 (³Ý·É»ñ»Ý,
ýñ³Ýë»ñ»Ý, ·»ñÙ³Ý»ñ»ñÝ)
úï³ñ É»½áõ-2 (³Ý·É»ñ»Ý,
ýñ³Ýë»ñ»Ý, ·»ñÙ³Ý»ñ»ñÝ)
úï³ñ É»½áõ-3 (³Ý·É»ñ»Ý,
ýñ³Ýë»ñ»Ý, ·»ñÙ³Ý»ñ»ñÝ,
éáõë»ñ»Ý)
Øß³ÏáõÃ³µ³ÝáõÃÛáõÝ
êáóÇáÉá·Ç³
ÎñÃáõÃÛ³Ý ëáóÇáÉá·Ç³
Æñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ
ø³Õ³ù³·ÇïáõÃÛáõÝ

1

4

120

56

64

4

2

4

120

56

64

3

4

120

56

64

4

3

2

60

10

14

36

2

4

2

60

10

14

36

24

îÝï»ë³·ÇïáõÃÛáõÝ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
36
1080
64
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ¨ µÝ³·Çï³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ
Ð³Ù³Ï³ñ·ãÇó û·ïí»Éáõ
ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ
ø³Õå³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ ¨
³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ
ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñ
¾ÏáÉá·Ç³ ¨

1

2

60

5

2

60

10

4

2

60

10

336

76

VII

VIII

15
16

16
17

13
18

12
19

11
20

0

0

0

0

2
2
2

4
4

4

2

12

28

32

2

14

36

36

VI

2

604

14

0

V

Èë³ñ³Ý³ÛÇÝ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ
ï¨áÕáõÃÛáõÝÝ Áëï ß³µ³ÃÝ»ñÇ

16 15
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ¨ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ

56
56

IV

12

6

6

2

2

10

µÝ³å³Ñå³ÝáÛ³Ý
ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñ
Î³ÙÁÝïñ³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ
4

III
1
2

3
4

5
6

7

8
9

10
11

12

13

14

15
16

´ÅßÏ³·ÇïáõÃÛ³Ý
ÑÇÙáõÝùÝ»ñ ¨ ³éáÕçáõÃÛ³Ý
å³Ñå³ÝáõÙ

6

²ñï³Ï³ñ·
Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ
µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ
Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý
Ý»ñ³ÍáõÃÛáõÝ
Ø³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý
ï»ëáõÃÛáõÝ
Ø³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý
ï»ëáõÃÛáõÝ
Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ
ÎñÃáõÃÛ³Ý ¨
Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ÙïùÇ
å³ïÙáõÃÛáõÝ
ÞïÏáÕ Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛáõÝ
Ðá·»µ³Ý³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý
åñ³ÏïÇÏáõÙ
Ðá·»µ³Ý³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý
åñ³ÏïÇÏáõÙ
êáóÇ³É³Ï³Ý
Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛáõÝ
êáóÇ³É³Ï³Ý
Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛáõÝ
êáóÇ³É- Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ
êáóÇ³É³Ï³Ý
Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý
ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ
êáóÇ³É³Ï³Ý
Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý
ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý
ÑÇÙáõÝùÝ»ñ
î³ñÇù³ÛÇÝ ¨
Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý
Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ
Սո ց ի ալ ակ ան
աշ խատան ք ի
հիմու նքներ
Ը ն տան ի ք ի
հ ո գ ե բ ան ո ւ թյ ան
հիմու նքներ և
խո ր հ ր դ ատվ ո ւ թյ ո ւ ն
êáóÇ³É³Ï³Ý
Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ
êáóÇ³É³Ï³Ý
Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ
î³ñÇù³ÛÇÝ
Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛáõÝ
êáóÇ³É³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
êáóÇ³É³Ï³Ý

2

60

10

14

8

240

30

56

3

90

20

6

180

6

36

140

2

16

54

3

40

35

105

6

180

40

20

120

3

90

20

10

3

90

20

2

4
2

120
60

24
6

32
20

64
34

3

2

60

6

20

34

4

120

20

28

72

2

4

120

20

28

72

4

4

120

20

28

72

3

5

150

24

30

96

4

5

150

24

30

96

5

150

24

30

96

3

4

120

20

28

72

5

5

150

32

32

6

6

180

40

35

105

4

120

20

28

72

4

4

120

20

28

72

3

5

150

32

8

5

150

24

8

5

150

24

1
1

5

2
3
4

7

1

5

2

6

3

14

0

2

12
16

32

2

2

2

0

0

6

48

3
3

4
2
2
4
4
4
5

5

5
4

74

86
10

24

0

54

12

18

0

5

6

4
4
5

98

5

102

5

11

1

2

3
4

5

6

7

8

IV
1

2

3

4
5
6
7

8
9

Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý
å³ïÙáõÃÛáõÝ
Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
ï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñ
Î³ÙÁÝïñ³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ
¾ÃÝáÙ³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛáõÝ
Þ»ÕíáÕ í³ñùÇ
Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛáõÝ
Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý
7
Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñÝ»ñÁ
êáóÙ³ÝÏ³í³ñÅÁ
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
ÏáÕÙÝáñáßÙ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ
¾ÃÝáÑá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ
ÀÝï³ÝÇùÇ ëáóÇáÉá·Ç³
ä»ÝÇï»ÝóÇ³ñ
Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛáõÝ
Ð³Ù»Ù³ï³Ï³Ý
Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛáõÝ
êáóÇ³É-Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý
5
Ù»Ãá¹Ý»ñ
êáóÇáÉá·Ç³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ
ëáóÙ³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
²ßË³ï³ÝùÇ
Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ
²ßË³ï³ÝùÇ ëáóÇáÉá·Ç³
êáóÇ³É-Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý
7
Ùá¹»ÉÝ»ñ
Øá¹»É³íáñáõÙÁ áñå»ë
·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý
Ù»Ãá¹
²ÝÓÇ Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ

5

3

90

20

5

3

90

20

4

120

5

3

4

54

3

16

54

3

24

32

64

90

20

16

54

3

90

20

16

54

4

120

20

24

4

120

20

28

72

4

120

24

32

64

4

4

120

24

32

64

4

126

3780

712

692

3

90

20

16

54

5

3

90

20

16

54

6

5

150

24

30

8

4

120

18

10

10

82

4

8

5

150

18

14

14

104

5

4

120

24

32

6

5

150

32

32

86

5

6

5

150

32

32

86

5

3

90

20

16

54

5

150

32

32

86

6

7

Ð³ïáõÏ Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
Ð³ïáõÏ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñ
ì»ñ³¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
ÑÇÙáõÝùÝ»ñ
ì»ñ³¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
ÑÇÙáõÝùÝ»ñ
êáóÇ³É-Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý
Ñ»ï³½áïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ
åñ³ÏïÇÏáõÙ
êáóÇ³É-Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñ
ØÇç³½·³ÛÇÝ ëáóÇ³É³Ï³Ý
³ßË³ï³Ýù
Ü»ñ³é³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ
Ðá·»µ³Ý³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý
³ËïáñáßáõÙ
Հ ո գ ե բ ան ակ ան
խո ր հ ր դ ատվ ո ւ թյ ո ւ ն և
հ ո գ ե շ տկ մ ան
հիմու նքներ
Ðá·»µ³Ý³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý
Ù³ñ¹³µ³ÝáõÃÛáõÝ
Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý

4

5

1
7

16

16

88

50

4

3
3

60

2238

4

4

13

17

23

19

18

10

16

10

3
3

96

5

64

4

3
5

12

10

V
1
2
3
4

Ñ»ï³½áï. Ù»Ãá¹áÉá·Ç³ ¨
Ù»Ãá¹Ý»ñ
Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
ÏáÕÙÝáñáßÙ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
²ÛÉ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñ

8

àõëáõÙÝ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³
²ñï³¹ñ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³
²ñï³¹ñ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³
Îáõñë³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù
Îáõñë³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù
²í³ñï³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý
ùÝÝáõÃÛáõÝ
ÀÜ¸²ØºÜÀ
ÀÜ¸²ØºÜÀ

2

60

18

18

44

1320

258

104

5
4
4
3
3
7

120
120
90
90
210

26
240

630
7050

24
168

0

2

790

3

0

0

3

1

7

15

1

5

11

3
4
4
3

0
1064

0
1188

0
346

0
50

0
3772

0
30

1
30

0
29

1
31

3
30

3
30

3
2

5

9
30

9
30

5. ¶Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ëïáõ·Ù³Ý ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á
5.1. Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÁ
1.

Բոլոնիայի գործընթացին ինտեգրումը

ենթադրում է տարբերակված

աստիճաններով (բակալավրիատ, մագիստրատուրա, հետբուհական գիտակրթական)
բարձրագույն կրթական համակարգի առկայություն` յուրաքանչյուր փուլում ավելի
ճկուն,

դասախոսի

ուսումնական

և

ուսանողի

գործընթացների

ակադեմիական
կիրառմամբ:

ազատություններին

նպաստող

Մասնավորապես,

ուսանողը

հնարավորություն է ստանում ակտիվորեն մասնակցելու իր անհատական ուսումնական
պլանի կազմմանը, հետևաբար և իր` որպես մասնագետի կայացմանը, իսկ դասախոսը`
ընտրելու դասավանդման այնպիսի մեթոդներ և միջոցներ, որոնք ապահովում են
ուսումնական գործընթացի բարձր որակ:
Ուսումնական

գործընթացում

բարեփոխումների

իրականացման

համար

կարևորվում է ակադեմիական կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման և գիտելիքների
գնահատման բազմագործոնային համակարգերի ներդրումը, որոնք ենթադրում են մի
շարք փոփոխությունների իրականացում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
գործում` էապես նպաստելով ուսանողների ակադեմիական ազատությանը:
2.

Սույն կանոնակարգը հիմնվում է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և

հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքների, ՀՀ կառավարության
27 դեկտեմբերի 2005թ. թիվ 2307-Ն «ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում
կրեդիտային համակարգի ներդրման մասին» որոշման, ՀՀ ԿԳ նախարարի 2007թ.
հունիսի 9-ի թիվ 588-Ա/Ք հրամանով հաստատված «Բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում
կազմակերպման

ուսումնական

օրինակելի

կարգ»-ի,

գործընթացի

կրեդիտային

«Ուսումնական

ծրագրերի

համակարգով
(պլանների)
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կրեդիտային

հենքով

վերակառուցման

և

կրթական

մոդուլներին

կրեդիտների

հատկացման մեթոդական ուղեցույց»-ի և ՀՀ ԿԳՆ հրահանգչական նամակների վրա:
3.

Կանոնակարգի դրույթները գործողության մեջ են դրվում գիտխորհրդում

հաստատման օրից և նույն ժամանակից ուժը կորցրած է ճանաչվում «Ակադեմիական
կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգով ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման և ուսանողների գիտելիքների ստուգման, գնահատման ու հաշվառման
կանոնակարգ»ը (ընդունված գիտխորհրդում 29.10.2007թ.) :
II. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը
4.

Համակարգի հիմնադրույթները.
ՎՊՀ–ում գործում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի

ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման բազմագործոնային
համակարգ, որի կիրարկման հիմնական նպատակներն են`
ա)ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների անընդհատ ստուգման և
գնահատման օգնությամբ կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային
գործընթաց,

խթանել

ուսանողի

ինքնուրույն

աշխատանքը

և

բարելավել

դասահաճախումները,
բ)անհատական առաջադրանքների, ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների
(ստուգարքների և քննությունների), ուսումնական գործընթացի այլ բաղադրիչների
հաշվառման օգնությամբ ապահովել ուսանողի գիտելիքների և կարողությունների
արդյունարար գնահատման արժանահավատությունն ու օբյեկտիվությունը:
5.

Ստուգարքներին և քննություններին ուսանողի պատրաստվածության

մակարդակին

ներկայացվող

պահանջները

պետք

է

ապահովեն

գիտելիքների

համակողմանի ստուգումը, ապագա մասնագետի մասնագիտական հմտությունների և
կարողությունների գնահատումը` համաձայն մասնագիտական համապատասխան
կրթական չափորոշիչի:
6.

Հանրագումարային ստուգումները (քննությունները և ստուգարքները)

նպատակ ունեն գնահատելու տվյալ կիսամյակում ուսանողի ստացած տեսական և
գործնական գիտելիքները, դրանց կայունությունը, ստեղծագործական մտածողության
զարգացումը,

ինքնուրույն

աշխատանքի

հմտությունների

ձեռքբերումը,

ստացած

գիտելիքների համադրումը և դրանց կիրառումը գործնական խնդիրների լուծման
ժամանակ:
7.

Ընթացիկ ստուգումը կիսամյակի ընթացքում դասընթացի ուսումնասիրված

բաժինների յուրացման մակարդակի ստուգման և գնահատման ձև է, որի կիրառումը`
ա)նպաստում է առարկայից առավել կայուն գիտելիքների տիրապետմանըª
կիսամյակի ընթացքում ուսանողի անընդհատ և համաչափ աշխատանքի միջոցով,
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բ) դյուրացնում է հմտությունների և կարողությունների ձեռքբերման գործընթացը`
հնարավորություն ընձեռելով ուսանողին դասընթացը հանձնելու մաս առ մաս,
գ) բարձրացնում է ուսանողի ուսումնական կարգապահությունը:
8.

Յուրաքանչյուր կիսամյակում ընթացիկ ստուգումների, ստուգարքների և

քննությունների անցկացման ժամկետները

որոշվում են

ըստ ուսումնական

գործընթացի ժամանակացույցի:
9.

Ընթացիկ

և

հանրագումարային

ստուգումների

կազմակերպման,

անցկացման և ամփոփման, ինչպես նաև ուսանողների վարկանիշների հաշվառման
աշխատանքները

կատարվում

են

համապատասխան

դեկանատների

կողմից

և

ամփոփվում ուսումնական վարչությունում:
10.

Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը իրականացվում են հետևյալ

բաղադրիչներով`
ա)ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի գնահատում
դասահաճախումների հաշվառման միջոցով,
բ) գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի մասնակցության,
պարապմունքների ընթացքում նրա ակտիվության և հմտությունների հաշվառում և
գնահատում,
գ)

ինքնուրույն

կատարվող

աշխատանքների

(անհատական

առաջադրանքների)

հաշվառում և գնահատում,
դ) կրթական մոդուլի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ առաջադրանքների
կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում
(ընթացիկ և հանրագումարային քննություններ կամ ստուգարքներ),
ե) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին ուսանողի մասնակցության
աստիճանի, անհատական առաջադրանքների, գործնական (սեմինար) և լաբորատոր
աշխատանքներին ուսանողի ակտիվության, հմտությունների և կարողությունների
գնահատման, ընթացիկ և հանրագումարային գնահատումների հիման վրա դասընթացի
(կրթական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավորում:
III. Գնահատման մեթոդաբանությունը
11.

Ելնելով

մասնագիտության

ուսումնական

պլանով

նախատեսված

դասընթացների բնույթից, աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման
մեթոդներից

և

մասնագիտական

հաշվի

առնելով

կարողությունների

դասընթացի
և

կարևորությունը

հմտությունների

ձևավորման

ուսանողի
գործում`

դասընթացներն ըստ անփոփիչ ստուգման կազմակերպման ձևի բաժանվում են 2 խմբի`
ա) քննությամբ ավարտվող դասընթացներ,
բ) ստուգարքով ավարտվող դասընթացներ:
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Տվյալ մասնագիտության

դասընթացներից ուսանողների

գիտելիքների,

մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ստուգման ձևերը ամրագրվում
են մասնագիտության ուսումնամեթոդական փաթեթում:
12.

Քննություններով ավարտվող առարկաների ցանկը որոշում է տվյալ

ֆակուլտետի գիտամանկավարժական խորհուրդը:
13.

Քննությամբ

ավարտվող

դասընթացը

քննաշրջանի

ընթացքում

անցկացվող հանրագումարային քննության (այսուհետ` Հանրագումարային քննություն)
հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ քննություն(ըստ աշխատանքային պլանի):
Ընթացիկ քննությունը կամ նրա մի մասը, որպես կանոն, անցկացվում է գրավոր
(ուսանողների կամ տվյալ առարկայի դասախոսի հիմնավորված առաջարկությամբ և
ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ կարող է անցկացվել նաև
գրավոր-բանավոր ձևով):


Սահմանվում են ընթացիկ քննության առաջադրանքի հետևյալ

ձևերըª հարցաշար, թեսթ, ստուգողական աշխատանք, վերջիններիս զուգակցում կամ
ստեղծագործական աշխատանք:


Ընթացիկ գրավոր քննության առաջադրանքի առնվազն 8 միավորով

գնահատվող հատվածը, որպես կանոն, կազմվում է թեսթային առաջադրանքի տեսքով:


Հանրագումարային քննության ձևը (գրավոր, բանավոր կամ գրավոր

- բանավոր) դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի առաջարկությամբ հաստատում է
ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհուրդը յուրաքանչյուր տարվա փետրվար
ամսին հաջորդ ուսումնական տարվա համար:
14.

Ստուգարքով եզրափակվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի
որոշող 2-4 ընթացիկ

ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը

ստուգումների և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունք¬ներով ամփոփվող
ստուգարքով:
15.
փոքրածավալ

Ընթացիկ ստուգումներն անցկացվում են կարճ հարցումների,
գրավոր/ստուգողական

աշխատանքների

և

նման

կարգի

այլ

հանձնարարությունների կատարողականի ստուգման միջոցով: Ընթացիկ ստուգման
ձևն (գրավոր, բանավոր կամ գրավոր - բանավոր) դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի
առաջարկությամբ հաստատում է ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհուրդը
յուրաքանչյուր տարվա փետրվար ամսին հաջորդ ուսումնական տարվա համար:
16. Ուսումնական պլանով նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների
արդյունքների ամփոփման ու ներկայացման ձևը հաստատվում է համապատասխան
ամբիոնում:

Ուսանողները

լաբորատոր

աշխատանքները

կատարում

են

տվյալ

դասընթացը վարող դասախոսի անմիջական ղեկավարությամբ և հսկողությամբ:
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17.

Քննությամբ

ավարտվող

դասընթացից

(կրթական

մոդուլից)

ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գքնն.)
ձևավորվում է ըստ հետևյալ բաղադրամասերի`
17.1.

Դասընթացի

լսարանային

պարապմունքներին

ուսանողի

մասնակցության աստիճանից` Գ1 :
17.1.1. Լսարանային

պարապմունքներին

դեպքում ուսանողը վաստակում է

լիարժեք

մասնակցության

5 միավոր - դասախոսություններին հաճախելու

համար, իսկ 15 միավոր - գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքներին
հաճախելու համար (հավելված 1):
17.1.2. Լսարանային պարապմունքներին հաճախումները որոշվում են
համաձայն հետևյալ հաշվարկի.
ՀՄ=Դ+Գ,
որտեղª
ՀՄ-հաճախումներին հատկացվող միավորը,
Դ-դասախոսությունների մասնակցությանը միավորը,
Գ-գործնական (սեմինար, լաբորատոր) պարապմունքների մասնակցությանը
միավորն են:
17.1.3. Լսարանային պարապմունքներին 50% և ցածր հաճախումների
դեպքում մասնակցության համար միավոր չի հատկացվում (տեղեկագրում գրվում է
զրո):
17.1.4.

Դասընթացի

լսարանային

պարապմունքների

հաճախումների

համար հատկացվող միավորը որոշվում է ըստ հաճախումների քանակի և համարժեք
տոկոսի (հավելված 1):
17.1.5.

Լսարանային պարապմունքներին և պրակտիկաներին ուսանողների

հաճախումները դասամատյանում գրանցում է դասախոսը կամ խմբի (կուրսի) ավագը
այդ աշխատանքները վարող դասախոսի (պրակտիկայի ղեկավարի) հսկողությամբ:
Յուրաքանչյուր շաբաթվա վերջում խմբի խորհրդատուն ամփոփում է հաճախումների
արդյունքները դասամատյանում:
17.1.6. Տվյալ առարկայի դասընթացից անհարգելի բացակայությունների և
(կամ) ցածր առաջադիմության դեպքում ուսանողը յուրաքանչյուր ամսվա վերջում
ակադեմիական խորհրդատուի կամ դեկանի կողմից ստանում է նախազգուշացում, ինչն
ուսանողի ստորագրությամբ գրանցվում է հաշվառման մատյանում:
17.1.7. Տվյալ

ամսվա

ընթացքում

համապատասխան

փաստաթղթով

վավերացված հարգելի բացակայություններ ունեցող ուսանողների համար դեկանատի
գրավոր

թույլտվությամբ

աշխատանքների

ամբիոնը

անցկացում

և

կազմակերպում
գործնական

է

չկատարած

(սեմինար)

լաբորատոր

աշխատանքների
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խորհրդատվություն:

Այդ դասաժամերին ուսանողների մասնակցության դրական

արդյունքների դեպքում բացթողումները համարվում են լրացված:
17.1.8. Կիսամյակում

դասընթացի

լսարանային

պարապմունքների

մասնակցությանը համապատասխան միավորը գրանցվում է ամփոփիչ գնահատման
տեղեկագրում:
17.2. Ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական
առաջադրանքների) գնահատումից` Գ2, որին հատկացվում է 10 միավոր:
17.2.1. Ինքնուրույն աշխատանքի ձևերից ենª ռեֆերատը, անհատական
տնային

առաջադրանքները,

մշակումները,

հանձնարարված

արտալսարանային

մասնագիտական

ընթերցանությունը,

գրականության

թեմատիկ

զեկուցումների

նախապատրաստումը և այլն :
1

17.2.2. Կիսամյակի ընթացքում յուրաքանչյուր դասընթացից կարող են
հանձնարարվել առնվազն 2 անհատական առաջադրանքներ:
17.2.3. Եթե ինքնուրույն աշխատանքը (անհատական առաջադրանքը)
նշանակված ժամանակահատվածում կատարված է առնվազն կիսով չափ և ուսանողը
կարողանում է այն ներկայացնել, ապա աշխատանքը գնահատվում է դրական (8-20
միավոր):
17.2.4. Բոլոր առաջադրանքների դրական գնահատականների միջինի
դեպքում (8-20 միավոր) ուսանողը ստանում է ինքնուրույն աշխատանքի համար
նախատեսված 10 միավորը: Հակառակ դեպքում ուսանողն ինքնուրույն աշխատանքի
համար միավոր չի վաստակում (տեղեկագրում գրվում է զրո):
17.2.5. Ինքնուրույն
գնահատականները
17.3.

աշխատանքի

(անհատական

առաջադրանքների)

նշանակվում են մատյանում և տեղեկագրում:

Գործնական

և/կամ

սեմինար

ու

լաբորատոր

աշխատանքների

անցկացմանն ուսանողի մասնակցությունից և պարապմունքների ընթացքում նրա
ակտիվությունից (Գ3), որը գնահատվում է 20 միավորով:
17.3.1. Նշված պարապմունքները կրթական գործընթացի կարևորագույն
տարրերից են, որոնց անցկացմանը ուսանողի մասնակցությունը և ակտիվությունը
գնահատվում է դասախոսի կողմից և արձանագրվում է դասամատյանում:
17.3.2. Կիսամյակում դասընթացի գործնական (սեմինար) ու լաբորատոր
աշխատանքներին

ուսանողների

մասնակցության

և

ակտիվության

գնահատման

արդյունքների միջինը գրանցվում է ամփոփիչ գնահատման տեղեկագրում:

1

Տես՝ «Ուսանողների արտալսարանային ինքնուրույն աշխատանքների կազմակերպման և կատարման
կարգ», հաստատված Համալսարանի գիտխորհրդի որոշմամբ (15.03.2013թ.)
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17.3.3. Դրական (8 և ավելի) գնահատականների միջինի դեպքում ամփոփիչ
գնահատման տեղեկագրում ուսանողին տրվում է 20 միավոր, իսկ 8-ից ցածր արդյունքի
դեպքում միավոր չի հատկացվում (տեղեկագրում գրվում է զրո):
17.4.

Ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից տեսության յուրացման

աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ դրական (8 և բարձր)
գնահատված քննությունների միջին գնահատականի կամ քննության ընթացքում այդ
միջինի բարձրացված արդյունքից (Գ4):
17.4.1. ընթացիկ քննությունների դրական գնահատականների միջինը
հաշվի է առնվում, եթե ուսանողի գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքները
գնահատված են դրական:
17.4.2. Տվյալ դասընթացի ընթացիկ քննություն(ներ)ից 8-ից ցածր միավոր
ստացած կամ ընթացիկ քննությանը չներկայացած ուսանողը հնարավորություն է
ստանում այն (վերա)հանձնելու հանրագումարային քննության օրվան նախորդող
աշխատանքային օրվա ընթացքում:
17.4.3. Բանավոր քննության

թույլատրվում են այն ուսանողները, որոնք

գրաֆիկով նշանակված ժամկետներում դրական գնահատականներով հանձնել են տվյալ
դասընթացի ընթացիկ քննությունները և ակնկալում են դրական գնահատված մասերի
համապատասխան

գնահատականի

բարձրացում

(հանրագումարային

քննության

նախորդ օրը ընթացիկ քննություն(ներ)ը հանձնած ուսանողը հանրագումարային
քննության չի թույլատրվում):
17.4.4. Քննությունները գնահատվում են առավելագույնը
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Վերջնական գնահատման ժամանակ քննությունների գնահատականը կլորացվում է:
17.4.5. Ընթացիկ և հանրագումարային քննությունների արդյունքները գրանցվում
են քննությունների տեղեկագրում:
17.5

Ուսանողի`

գիտելիքների

կիրառության

գործնական

հմտություններից (Գ5), որը գնահատվում է 1-10 միավորներով, եթե ուսանողը հանձնել է
քննությունն ու գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքները գնահատվել են 1120 միավորներով և

ինքնուրույն կատարվող աշխատանքները (անհատական

առաջադրանքները) գնահատվել են դրական (կախված դասընթացի բնույթից` ամբիոնի
որոշմամբ, առաջնայինը կարող է լինել ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների 11-20
միավորը):
17.5.1. 10-ից

բարձր

գնահատականի

դեպքում

գործնական

կարողությունների համար տրվում է 10-ը գերազանցող միավորներին հավասար
միավոր:
17.6.

Տվյալ դասընթացի (կրթական մոդուլի) ուսուցման արդյունքում

ուսանողի ձեռք բերած կարողությունների գնահատումից (Գ6), որին հատկացվում է
առավելագույնը 20 միավոր:
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17.6.1. Ուսանողի ձեռք բերած կարողությունները գնահատվում են 8-20
միավորներով/քննության միավորին համարժեք/, եթե ուսանողը հանձնել է քննությունն
ու գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքները գնահատվել են դրական և
ինքնուրույն

կատարվող

աշխատանքները

(անհատական

առաջադրանքները)

գնահատվել են դրական:
18.

Դասընթացի (կրթական մոդուլի) հանրագումարային միավորը

(գնահատականը)

հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով

վաստակած միավորների գումար`
Գքնն = Գ1+ Գ2 + Գ3 + Գ4+ Գ5 + Գ6
19.

Ստուգարքով

ավարտվող

դասընթացից

(կրթական

մոդուլից)

ուսանողի ստացած հանրագումարային/կիսամյակային միավորը (գնահատականը)
(Գստ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում ըստ հետևյալ բաղադրամասերի`
19.1.

դասընթացի

լսարանային

պարապմունքներին

ուսանողի

մասնակցության աստիճանից` Գ1, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը
վաստակում է 20 միավոր ( տես 17.1. կետը ):
19.2.

ինքնուրույն

կատարվող

աշխատանքների

(անհատական

առաջադրանքների) գնահատումից` Գ2, որին հատկացվում է 10 միավոր (տես 17.2 կետը :
19.3.

գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի

մասնակցությունից և
19.4.
ստուգման,

ակտիվությունից (Գ3), որին տրվում է 20 միավոր (տես 17.3 կետը):

ուսանողի կողմից ուսուցանվող նյութի յուրացման աստիճանի

ձեռքբերված

գործնական

հմտությունների

ու

գնահատման նպատակով

անցկացվող

2-4

ստուգումների դրական

ընթացիկ

կարողությունների

գնահատականների (8 և բարձր) արդյունքների միջին գնահատականից (Գ4):
19.4.1. Ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
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բալանոց համակարգով: Ստուգման արդյունքները գրանցվում են ստուգարքների
տեղեկագրում:
19.5.

Տվյալ դասընթացի (կրթական մոդուլի) ուսուցման ընթացքում

ուսանողի ձեռքբերած հմտությունների (Գ5) և կարողությունների (Գ6) գնահատումից: Այս
դեպքում նորից հմտություններն ու կարողությունները արժևորվում են

տեսական և

գործնական գիտելիքների դրական գնահատման դեպքում (տես 17. 5 և 17.6 կետերը):
20.

Դասընթացի

(կրթական

մոդուլի)

ընդհանուր

միավորը

(գնահատականը) հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով
վաստակած միավորների գումար`
Գստ. = Գ1 +Գ2+ Գ3+ Գ4+ Գ5 +Գ6
21.

Ընթացիկ քննություններից կամ ստուգումներից չառաջադիմող

ուսանողների հետ ամբիոնները պարտավոր են անցկացնել լրացուցիչ

և(կամ)

անհատական պարապմունքներ` ըստ ժամանակացույցի:
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22.

Կուրսային

աշխատանքի

կազմակերպումը,

գնահատումը

կարգավորվում է §ՎՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով կուրսային
աշխատանքների կազմակերպման, կատարման և գնահատման կարգ»-ով:
23.
սանդղակովª

Պրակտիկան գնահատվում է քննության ձևով` 100 միավորանոց
ըստ

մասնագիտական

կրթական

ծրագրի

կողմից

սահմանված

չափանիշների: Ուսումնական կամ արտադրական պրակտիկաների կազմակերպումը,
գնահատումը կարգավորվում է §Պրակտիկայի կազմակերպման կանոնակարգ» -ով:
24.

Ամփոփիչ

ատեստավորումն

իրականացվում

է

համաձայն

§Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում
շրջանավարտների

ամփոփիչ

ատեստավորման

անցկացման

մասին»

կարգի

(հաստատված ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011 թ. հոկտեմբերի 31-ի N
1197-Ն հրամանով):
IV. Կիրարկման ընթացակարգը
24.

Ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների ենթակա ուսումնական

նյութի բովանդակությունը, ստուգումների ձևերը, հարցաշարերը, թեսթային կամ այլ
առաջադրանքները և ստուգումների անցկացման ժամանակացույցը, ինչպես նաև
գնահատման մեթոդներն ու չափանիշներն ուսանողներին տրամադրվում են նախապես
(կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա

ընթացքում): Գրավոր ստուգման տարբերակում

յուրաքանչյուր հարցի համար պետք է նշվի գնահատման առավելագույն միավորը, իսկ
առաջադրանքի

ծավալը

համապատասխանի

հատկացվող

ժամանակահատվածին

(ընթացիկ քննության համար` առնվազն 120 րոպե): Ընթացիկ քննության հարցատոմսը
պետք է պարունակի առնվազն 8-միավորանոց թեստային առաջադրանք:
25.

Ընթացիկ

քննությունների

ու

ստուգումների,

ստուգարքների

ու

քննությունների ժամանակացույցերը կազմվում են ֆակուլտետներում, ներկայացվում
ուսումնական վարչություն

և հաստատվում ուսումնական աշխատանքների գծով

պրոռեկտորի կողմից:
26.

Արգելվում է առանց ռեկտորատի թույլտվության և ուսանողների

համաձայնության քննության վաղաժամկետ ընդունումը կամ հետաձգումը:
27. Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ըստ հաստատված ժամանակացույցի:
28.

Ընթացիկ քննության օրերին ուսանողներն ազատվում են այդ օրվա դասերից:
29. Ստուգարքով ավարտվող առարկայի ընթացիկ ստուգումներն անցկացվում են

ստուգումների

թվով

համամասնորեն

բաժանված

ժամանականահատվածներում:

Ընթացիկ ստուգումն անցկացվում է տվյալ առարկան դասավանդող դասախոսի կողմից`
դասացուցակով առարկային հատկացված ժամերին (ուսանողը դասերից չի ազատվում):
30. Ընթացիկ քննության կամ ստուգման քննարկումն անցկացվում է դասերից
հետո` անհատական աշխատանքների համար նախատեսված ժամերի շրջանակում`
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առարկան դասավանդող դասախոսի կամ ամբիոնի որոշմամբ` նույն առարկան
դասավանդող այլ դասախոսի կողմից` ստուգմանը հաջորդող աշխատանքային երկու
օրվա ընթացքում:
31. Գրավոր ստուգման արդյունքները վերջնական ամփոփումից հետո գրանցվում
են համապատասխան տեղեկագրում (արդյունքները փակցվում են ի տես բոլորի):
32. Հետագա մեկ օրվա ընթացքում ուսանողն իրավունք ունի որոշակի հարց(եր)ի
գնահատումը

բողոքարկելու

նպատակով

գրավոր

դիմելու

դեկանին,

որը

համապատասխան ամբիոնի վարիչի հետ կազմակերպում է բողոքի քննարկումը երեք
աշխատանքային օրվա ընթացքում:
33. Քննարկման արդյունքի մասին կազմվում է արձանագրություն, որը կցվում է
տեղեկագրին:
34. Ընթացիկ կամ հանրագումարային ստուգմանը (ստուգարքին, քննությանը)
դասախոսի բացակայության դեպքում ստուգումն իրականացվում է դեկանի գրավոր
կարգադրությամբ°

ըստ

ամբիոնի

վարիչի

առաջարկի

(այլ

դասախոսի

կամ

հանձնաժողով):
35. Ընթացիկ ստուգումից բացակայության դեպքում լրացուցիչ ստուգում չի
կազմակերպվում և տեղեկագրում գրանցվում է §չներկայացած»: Ուսանողը այն
վերահանձնում է ստուգարքների համար նախատեսված շաբաթվա ընթացքում:
V. Ստուգարքների ամփոփումը
36. Ստուգարքներն ամփոփվում են յուրաքանչյուր կիսամյակի ուսումնական
պարապմունքների վերջին շաբաթվա ընթացքում:
37. Ուսումնական

պարապմունքների

նախավերջին

շաբաթվա

ընթացքում

իրականացվում է բաց թողնված դասերի լրացում: Նախավերջին շաբաթում, ըստ
հաստատված ժամանակցույցի, լրացվում են բաց թողած լաբորատոր, գործնական
սեմինար պարապմունքները2 :
38. Եթե ուսանողը հանձնել է բոլոր ընթացիկ ստուգումները և ունի 58 կամ ավելի
միավոր, ապա տվյալ առարկայի ստուգարքը համարվում է հանձնված:
39.

0-57 միավորների դեպքում ուսանողը գնահատվում է §Չստուգված»:

VI. Քննությունների անցկացումը
40. Քննություններն անցկացվում են կիսամյակային քննաշրջան¬ներում` 19-20-րդ
շաբաթներումª ըստ հաստատված ժամանակցույցի:
2

Լաբորատոր, գործնական և սեմինար պարապմունքների լրացումը իրականացվում է դասախոսի
բեռնվածքի սահմաններում ինքնութւոյն աշխատանքի ղեկավարման համար հատկացված ժամերի
սահմաններում:
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41. Քննությունների
առաջադրմամբ,

անցկացման

կազմվում

է

ժամանակացույցը`

դեկանատներում,

ուսանողական

ներկայացվում

խմբերի

ուսումնական

վարչություն և հաստատվում ուսումնագիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի
կողմից քննաշրջանը սկսվելուց մեկ ամիս առաջ:
42. Քննություններն

անցկացվում

են

հարցատոմսերով,

թեստերով,

որոնք

հաստատվում են ամբիոնի նիստում քննաշրջանից մեկ ամիս առաջ:
43. Քննությունները կարող են կազմակերպվել համակարգչային տեխնիկայի
միջոցով:
44. Քննության ընթացքում տվյալ դասընթացից խնդիրներ կամ այլ գործնական
առաջադրանքներ տալու դեպքում դասախոսը պարտավոր է ուսանողներին ապահովել
խնդրագրքերով, առաջադրանքների կատարման համար անհրաժեշտ մեթոդական և
տեղեկատու ձեռնարկներով:
45. Կրթական յուրաքանչյուր մոդուլ գնահատվում է առանձին, և հարցատոմսերն
ընդգրկում են միայն տվյալ կիսամյակում դասավանդված թեմաները:
46. Բանավոր

քննության

անհամաձայնության

դեպքում

ընթացքում
ուսանողը

ստացած

գնահատականին

քննասենյակում

ուսանողի

հայտարարում

է,

որ

համաձայն չէ իր գնահատականին և անմիջապես այդ մասին գրավոր դիմում է դեկանին,
որն էլ համապատասխան ամբիոնի վարիչի (անհրաժեշտության դեպքում նաև
քննությունները վերահսկող հանձնաժողովի ներկայացուցչի) հետ կազմակերպում է
քննության քննարկումը, որի մասին կազմվում է համապատասխան արձանագրությունª
գնահատականը փոփոխելու կամ նույնը թողնելու վերաբերյալ:
47. Տվյալ առարկայից դրական գնահատական ( 58 և ավելի միավորներ) ունեցող
ուսանողը կարող է չմասնակցել այդ առարկայի քննությանը` պահպանելով իր
գնահատականը կամ մասնակցելով քննությանը` բարձրացնել դրական գնահատականը,
որը ենթակա չէ իջեցման:
48. Քննության (ստուգարքի) վերջում քննվող երեք ուսանողները քննասենյակից
դուրս են գալիս վերջին ուսանողի պատասխանից հետո:
49. Ուսումնական վարչության և դեկանի կողմից հաստատված տեղեկագիրը
դեկանը տրամադրում է դասախոսին

ստուգման օրը: Տեղեկագրի մեջ դեկանի կողմից

կարող են կատարվել հետևյալ գրառումները.
50. §Քննության չի թույլատրված» (թանաքով)՝ այն ուսանողների անվան դիմաց,
որոնք քննաշրջանին կամ տվյալ առարկայի քննությանը (ստուգարքին) մասնակցելու
թույլտվություն չունեն,
51. բազմագործոնային համակարգով դրական գնահատված քննության (կամ
ստուգարքի) գնահատականի նիշը և §Փոխանցվում է» գրառումը (թանաքով), եթե
ուսանողը տվյալ կրթական մոդուլից ունի դրական գնահատական (այլ բուհից
տեղափոխություն, ուսանողական իրավունքի վերականգնում և այլն) և չի ցանկանում
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մասնակցել այդ քննությանը (ստուգարքին), ինչի մասին նա նախօրոք գրավոր
տեղեկացնում է դեկանին:
52. Քննության ներկայանալիս ուսանողը պարտավոր է դասախոսին ներկայացնել
ստուգման գրքույկը: Դասախոսը քննական տեղեկագրում գրանցում է ուսանողի
ստուգման գրքույկի համարը, հարցատոմսի համարը, ուսանողի պատասխանից հետո`
բարձրաձայն հայտնում գնահատականը, որից հետո գրանցում է տեղեկագրում, դրական
գնահատականը նաև ստուգման գրքույկում: Կարգի խախտման դեպքում դասախոսը
ենթակա է նկատողության:
53. Ամփոփված քննական տեղեկագիրը դեկանատ է ներկայացվում քննության
ավարտից անմիջապես հետո:
54. Բանավոր քննությունը կազմակերպվում է մեկ օրվա ընթացքում մեկ ենթախմբի
համար:
VII. Գնահատման սանդղակը և նշագրումը
55. ՎՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար
կիրառվում է գնահատականների 100 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է

հավելված 2-ում:
56. Այն դասընթացներին, որոնցից ուսանողը վաստակել է 58-ից ցածր արդյունարար
միավոր կամ գնահատվել §չստուգված», կրեդիտներ չեն հատկացվում և ստուգարքային
գրքույկում նշում չի կատարվում:
57. Գնահատումը կատարվում է ըստ տվյալ դասընթացի գնահատման սահմանված
չափանիշների.


18-20 միավորները համարվում են դրական գնահատական



7 միավորները համարվում են բացասական (չի նշվում ուսանողի ստուգման գրքույկում):
58. Քննության ժամանակ կամ գրավոր աշխատանքի կատարման ընթացքում ուսանողի
անազնվությունը հայտնաբերելիս (ծածկաթերթիկից կամ այլ արգելված աղբյուրից
օգտվելու դեպքում) (տե°ս §Ակադեմիական ազնվության կարգ»ը) այդ ուսանողի
քննությունը (գրավոր աշխատանքը) դադարեցվում է և տեղեկագրում գրանցվում է 0
(զրո):
VIII. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը
59.

Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության

ցուցանիշներն

ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում

վավերագրելու համար դեկանատը յուրաքանչյուր ուսանողի համար, նրա ընդունման
պահից

սկսած,

վարում

է

ակադեմիական

տեղեկագիր,

որտեղ

յուրաքանչյուր

քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի ուսումնասիրած դասընթացները և
կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած հանրագումարային
գնահատականներն

ըստ

կրթական

մոդուլների

և

կիսամյակների:

Տեղեկագիրն
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արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական
ձեռքբերումների որակը (հավելված 3):
60. Ուսանողի վաստակած կրեդիտները վավերագրվում և կուտակվում են նրա
ակադեմիական տեղեկագրում և մնում են ուժի մեջ նրա ուսումնառության ողջ
ընթացքում` անկախ ուսումնառության ընդհատումից կամ ուսումնական ծրագրի
հետագա հնարավոր փոփոխություններից:
61. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու
համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են
տվյալ

կիսամյակի

և

մինչև

ուսման

տվյալ

ժամանակահատվածն

ուսանողի

առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4
քանակական ցուցանիշներ`


ծրագրային (գումարային) կրեդիտների (ԾԿ) քանակը



գնահատված կրեդիտների (ԳԿ) քանակը



վարկանիշային միավորները (ՎՄ)



միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ):
62. Ծրագրային (գումարային) կրեդիտը

(ԾԿ) կրթական ծրագրի ավարտական

պահանջները բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած բոլոր կրեդիտների
գումարն է:
63. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) այն դասընթացների կրեդիտների գումարն է, որոնք
գնահատված են.
ԳԿ = ∑ (Կրեդիտ)
64. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) բոլոր գնահատված կրեդիտների և դրանց
համապատասխանող ECTS գնահատականների արտադրյալների գումարն է.
ՎՄ = ∑ (Կրեդիտ x ԹԳ),
որտեղ ԹԳ-ն տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար ECTS թվային
գնահատականն է: Օրինակ, եթե 5 կրեդիտով դասընթացը գնահատվել է 72 միավոր,
ապա տվյալ դասընթացից վարկանիշային միավորը հավասար է 5 կրեդիտ x 72 = 360`
500 հնարավորից:
Միջին

որակական

գնահատականը

(ՄՈԳ)

կրեդիտներով

չափված

գնահատականների միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները
գնահատված կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 0,01
ճշտությամբ).

ՄՈԳ =

ՎՄ
ԳԿ
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65. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային
(հաշվարկված տվյալ կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման տվյալ
շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը:
66. Ուսանողի հիմնավորված պահանջի դեպքում բուհը պարտավոր է, համաձայն
բուհում գործող կարգի, տրամադրել նրա ակադեմիական տեղեկագիրը ավարտված
ուսումնառության կամ ուսումնական ծրագրի չավարտված մասի համար:
67. Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար
ուսումնական ծրագրով սահմանված բոլոր դասընթացների անհրաժեշտ կրեդիտները (30
կրեդիտª մեկ կիսամյակի համար):
68.

30 կրեդիտ չհավաքած ուսանողին հնարավորություն է տրվում ուղղելու

թերացումներն ու բացթողումները և ձեռք բերելու սահմանված կրեդիտները գործող
կարգի համաձայն3 :

X. Դասընթացի վերահանձնումը և կրկնումը
69. Դրական գնահատված դասընթացի քննության (ստուգման) կրկնում (վերահանձնում)
չի թույլատրվում:
70. Ստուգմանը, ստուգարքին կամ քննությանը չներկայանալը համարվում է հարգելիª
քննության

օրը

Համալսարանի

և

դրան

ընդհանուր

հաջորդող
բաժնում

երկու

աշխատանքային

գրանցված

բժշկական

օրերի

ընթացքում

տեղեկանքի

կամ

բացակայությունը հիմնավորող այլ փաստաթղթի առկայության դեպքում:
71. Սահմանված ժամկետներում ընթացիկ ստուգումներն ու քննությունն անհարգելի
պատճառով չհանձնած կամ արդյունարար նվազագույն 58 միավորը չհավաքած
(գտնվում է 0-57 միջակայքում) ուսանողներն իրավունք ունեն դրանք լրացնելու և
հանձնելու համաձայն գործող կարգի, ընդ որումª այս շրջանում ստացած դրական
գնահատականներով ուսանողը չի կարող մասնակցել նպաստների և ուսանողական
կրթաթոշակի հատկացման համար անցկացվող մրցույթին3:
72. Յուրաքանչյուր առարկայի քննության կամ ստուգարքի ակադեմիական պարտքը
թույլատրվում է վերահանձնել միայն երկու անգամ: Պարտքերի մարման համար
սահմանվում է երկու շրջանª ըստ ժամանակացույցի:
73. Պրակտիկային մասնակցած, բայց չորակավորված ուսանողների համար դեկանը
պրակտիկայի պարտքերի մարման համար հաստատում է ժամանակացույց:
74. Հաջողությամբ հանձնված դասընթացների կրեդիտները կուտակվում են ուսանողի
ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ` անկախ կիսամյակում ցածր
3

Տես «ՀՀ պետական բուհերի ուսանողներին նույն կուրսում կրկնակի ուսուցման թողնելու, հեռացման
(ազատման) և վերականգնման կարգի մասին» ՀՀ ԿԳ նախարարի՝ 17.08.2001թ. № 337-Մ հրամանը:
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առաջադիմությամբ կամ այլ պատճառներով պայմանավորված ուսման ընդհատման
հանգամանքից:
XI. Քննաշրջանի արդյունքների ամփոփումը
75. Քննաշրջանի արդյունքների ամփոփումը կատարվում է դեկանատներում և
ուսումնական վարչությունում:
76. Այն ուսանողները, որոնք հաջողությամբ կատարել են ուսումնական տարվա պլանով
նախատեսված բոլոր առաջադրանքները, դեկանի ներկայացմամբ և ռեկտորի հրամանով
փոխադրվում են հաջորդ կուրս:
77. Կիսամյակում գերազանցիկ է համարվում այն ուսանողը, որը տվյալ կիսամյակում
ստուգարքային

և

(նախագծերից),

քննական

առարկաներից,

պրակտիկաներից

հավաքել

է

կուրսային
86-100

աշխատանքներից

միավորներ

(ՙգերազանց՚

գնահատականներ ):
78. Քննաշրջանի արդյունքները ուսումնասիրվում և քննարկվում են ամբիոնների,
ֆակուլտետի

ուսումնամեթոդական

խորհրդի,

ռեկտորատի

և

Համալսարանի

գիտխորհրդի նիստերում:
XIII. Կրեդիտների փոխանցումը
79. Ակադեմիական կրեդիտների կուտակումը և փոխանցումը կատարվում է համաձայն
«Ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգով ուսումնական
գործընթացի կազմակերպման կանոնակարգի»:
XIV. Քննությունների և ստուգարքների անցկացման հսկողությունը
80.

Քննությունների

իրականացվում

է

և

ստուգարքների

ամբիոնի

վարիչի,

անցկացման
դեկանատի,

նկատմամբ

ուսումնական

հսկողությունն
վարչության

և

քննությունները վերահսկող հանձնաժողովի կողմից:
81. Քննությունները վերահսկող հանձնաժողովը ստեղծվում է ռեկտորի հրամանով և
հաշվետու է ռեկտորին ու ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորին:
82. Քննությունները վերահսկող հանձնաժողովը իրավասու է դեկանի գիտությամբ
ստուգելու ֆակուլտետում անցկացվող բոլոր տեսակի քննություններն ու ստուգարքները,
նրանց համապատասխանությունը սույն կանոնակարգին և լսելու ուսանող(ներ)ի
պատասխան(ներ)ը:
83.

Քննության

կամ

ստուգարքի

ընթացքի,

դասախոսի

կամ

ուսանողի

պարտականությունների կամ իրավունքների որևէ խախտում նկատելու դեպքում
հանձնաժողովի անդամներն իրավասու են միջամտելու և (դեկանի օգնությամբ)
կանխելու նկատված խախտումը:
84. Ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում հանձնաժողովի անդամներն իրավասու են,
անմիջապես

գրավոր

տեղյակ

պահելով

բուհի

ռեկտորին

կան

ուսումնական
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աշխատանքների

գծով

պրոռեկտորին,

դեկանից

պահանջելու

քննության

կամ

ստուգարքի դադարեցում: Քննության (ստուգարքի) շարունակման կամ դադարեցման և
նոր քննության (ստուգարքի) անցկացման մասին որոշումը կայացվում է Համալսարանի
ղեկավարության և դեկանի կողմից:

Հավելված 1
Դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության hամար
հատկացվող միավորները և համարժեք տոկոսները
Մասնակցության
աստիճանը
ասնակցության
աստիճանը %

Հատկացվող միավորը
Դասախոսություն

Գործնական
(սեմինար,
լաբորատոր)
աշխատանք

96-100

5

15

91-95

5

15

86-90

4

14

81-85

4

14

76-80

3

13

71-75

3

13

66-70

2

12
28

61-65

2

12

56-60

1

11

51-55

1

11

0-50

0

0

Հավելված 2
Ուսումնառության արդյունքների գգնահատման 100 -միավորանոց սանդղակ
Գնահատականը ըստ 5բալանոց համակարգի

Գնահատականը ըստ

Գնահատականը ըստ

100- բալանոց

ECTS համակարգի

համակարգի
«գերազանց» (5)

96-100

A+

«գերազանց» (5)

91-95

A

«գերազանց» (5)

86-90

A-

«լավ» (4)

81-85

B+

«լավ» (4)

76-80

B

« լավ» (4)

71-75

B-

«բավարար» (3)

67-70

C+

«բավարար» (3)

62-66

C

«բավարար» (3)

58-61

C-

«անբավարար»

0-57

D

«ստուգված»

58-100

S

«չստուգված»

0-57

U

Հավելված 3
Ակադեմիական տեղեկագիր
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Անձնական
համար

Անուն,հայրանուն,ազգանուն

Մասնագիտություն

Բակալավրի կրթական ծրագիր
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ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Անձնական

Անուն,հայրանուն,ազգանուն

համար

Մասնագիտություն

Բակալավրի կրթական ծրագիր
1-ին կիսամյակ
Թվանիշ

Դասընթացի

Կրեդիտ

անվանումը

Ծրագրային կրեդիտներ

Աշնանային կիսամյակ 2013թ.

Գնահատված կրեդիտներ

Գնահատական Թվային միավորներ

Վարկանիշային
միավորներ

Կիսամյակային ՄՈԳ

Ընդհանրացված արդյունքները 2013թ Աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված ծրագրային

Լրացված գնահատված

Վարկանիշային

կրեդիտներ

կրեդիտներ

միավորներ

2-րդ կիսամյակ

Ծրագրային կրեդիտներ

Ամփոփիչ ՄՈԳ

Գարնանային կիսամյակ 2014թ.

Գնահատված կրեդիտներ

Վարկանիշային
միավորներ

Կիսամյակային ՄՈԳ

Ընդհանրացված արդյունքները 2013թ Գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված ծրագրային

Լրացված գնահատված

Վարկանիշային

կրեդիտներ

կրեդիտներ

միավորներ

Ամփոփիչ ՄՈԳ
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ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Անձնական

Անուն,հայրանուն,ազգանուն

համար

Մասնագիտություն

Բակալավրի կրթական ծրագիր

Ամփոփիչ արդյունքներ
Ծրագրային կրեդիտներ

Գնահատված կրեդիտներ

120

69

Վարկանիշային
միավորներ

Ամփոփիչ ՄՈԳ

5837

84.59

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ ՎԵՐՋԸ
Անվավեր է առանց կնիքի
________________ ֆակուլտետի դեկան` _____________________/

/

17.àõëáõÙÝ³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ïáõÝ»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ
17.1.Îñ»¹Çï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áí ëáíáñáÕ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ áõëÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ûÅ³Ý¹³Ï»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí ý³ÏáõÉï»ïÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ïáõÝ»ñÇ (ÃÛáõÃáñÝ»ñÇ)
Í³é³ÛáõÃÛáõÝ, áñáõÙ ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇÝ ù³ç³ï»ÕÛ³Ï
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ:
17.2.àõëáõÙÝ³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ïáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù»Ï Ï³Ù
ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñ³ÏÇó Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí ¨ ÑëÏáõÙ Çñ»Ý Ïóí³Í áõë³ÝáÕÝ»ñÇ
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³é³çÁÝÃ³óÁ` ³é³çÇÝÇó ÙÇã¨ ³í³ñï³Ï³Ý Ïáõñë:
17.3.ÊáñÑñ¹³ïáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ï³ñ³µÝáõÛÃ Ñ³ñó»ñÇ ßáõñç Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ å³ñµ»ñ³µ³ñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ËÙµ³ÛÇÝ ¨ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ËáÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ:

18.àõë³ÝáÕÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
18.1. àõë³ÝáÕÁ å³ñï³íáñ ¿`
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Í³ÝáÃ³Ý³É Ïñ»¹Çï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áí áõëáõóÙ³Ý ëáõÛÝ Ï³ñ·ÇÝ ¨ Ëëïáñ»Ý Ñ»ï¨»É ¹ñ³
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ,
- Ï³ï³ñ»É áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ ¨ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ,
- Ï³ÝáÝ³íáñ Ñ³×³Ë»É Çñ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý Íñ³·ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í µáÉáñ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ,
18.2.àõë³ÝáÕÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ`
ÁÝïñ»Éáõ ïíÛ³É Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý (Ù³ëÝ³·Çï³óÙ³Ý) áõëáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ìäØÆ ÏáÕÙÇó
³é³ç³¹ñíáÕ Ï³ÙÁÝïñ³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ` áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý,
- ÙÇçµáõÑ³Ï³Ý ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý ¨/Ï³Ù ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý ß³ñÅáõÝáõÃÛ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý áñáß³ÏÇ ßñç³Ý (ÏÇë³ÙÛ³Ï, áõëï³ñÇ) áõëáõÙÝ³é»Éáõ ³ÛÉ µáõÑáõÙ (Ý»ñ³éÛ³É`
ûï³ñ»ñÏñÛ³),
- ÷áË³¹ñí»Éáõ Ù»Ï ³ÛÉ µáõÑ (Ý»ñ³éÛ³É` ûï³ñ»ñÏñÛ³)` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý
ë³ÑÙ³Ý³Í Ï³ñ·Ç,
- ÑÇÙÝ³íáñí³Í Ï»ñåáí ¹ÇÙ»Éáõ ¨ ëï³Ý³Éáõ Çñ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·ÇñÁ` ³í³ñïí³Í
áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý Ï³Ù áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ ã³í³ñïí³Í Ù³ëÇ Ñ³Ù³ñ,
- µ³Ï³É³íñÇ ³ëïÇ×³ÝÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñ³Ï³íáñáõÙÁ Ñ³ëï³ïáÕ å³ßïáÝ³Ï³Ý
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ (¹ÇåÉáÙÇ) Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ³Ýí×³ñ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³»íñáå³Ï³Ý ÝÙáõßÇ ¹ÇåÉáÙÇ
Ñ³í»Éí³Í (Ñ³Û»ñ»Ý ¨ ³Ý·É»ñ»Ý)` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñáßÙ³Ý:
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Ø³ë II. ¸²êÀÜÂ²òÜºðÆ îºÔºÎ²¶Æðø

1.î»Õ»Ï³·ñùÇ Ýå³ï³ÏÁ
¸³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³·ÇñùÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ
Çñ³Ï³Ý³óíáÕ µ³Ï³É³íñÇ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ
áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ, ¹³ë³Ëáë³Ï³Ý áõ í³ñã³Ï³Ý Ï³½ÙÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ É³ÛÝ Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ
Ù³ïã»ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¨ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ³Ù÷á÷ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ÇÝãå»ë ³é³ÝÓÇÝ
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ, ³Ûå»ë ¿É ¹ñ³Ýó µ³Õ³¹ñÇã ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ ¨
áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ùá¹áõÉÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: ²ÛÝ Ý»ñ³éáõÙ ¿.
- ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ` ßÝáñÑíáÕ áñ³Ï³íáñáõÙÁ, Íñ³·ñÇ
Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ¨ Ý³Ë³Ýßí³Í »Éù³ÛÇÝ ÏñÃ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, Íñ³·ñÇ µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ
Ï³½ÙÁ ¨ Ïñ»¹ÇïÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ, ³í³ñï³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ¨ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý Ó¨»ñÁ,
åñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ,
- ³é³ÝÓÇÝ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ùá¹áõÉÝ»ñÇ Ñ³ÏÇñ× ÝÏ³ñ³·ÇñÁ` ¹³ëÁÝÃ³óÇ
³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ÝáõÛÝ³óÙ³Ý Ãí³ÝÇßÁ, áõëáõóÙ³Ý ÏÇë³ÙÛ³ÏÁ, ¹³ëÁÝÃ³óÇÝ Ñ³ïÏ³óí³Í
Ïñ»¹ÇïÝ»ñÁ (Ý»ñ³éÛ³É ß³µ³Ã³Ï³Ý Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ Å³Ù³ù³Ý³ÏÝ»ñÝ Áëï å³ñ³åÙáõÝùÇ
Ó¨»ñÇ), ¹³ëÁÝÃ³óÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ` ³ñï³Ñ³Ûïí³Í »Éù³ÛÇÝ ÏñÃ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ¨
ëå³ëíáÕ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¨/Ï³Ù ÷áË³Ýó»ÉÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ¹³ëÁÝÃ³óÇ Ñ³ÏÇñ×
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, áõëáõóÙ³Ý ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÝ áõ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ:
6.
051300. «ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆե մասնագիտությամբ բակալավրի
պատրաստման հիմնական կրթական ծրագրի բովանդակության պարտադիր նվազագույնին
ներկայացվող պահանջները

Դասընթացների, մոդուլների, առարկաների անվանումը և դրանց
հիմնական բաժինները

Կրեդիտներ

մոդուլներ

Դասընթացներ և

Աղյուսակ 2
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I
Մոդուլ 1.1

Հումանիտար և սոցիալ – տնտեսագիտական առարկաներ
1.1.Հայոց պատմություն

2

«Հայոց պատմությունե առարկայի
ունի

դասավանդումը

ուսանողին գիտելիքներ տալ հայոց

պատմության

նպատակ
հին, միջին և

նոր շրջանների ազատագրական պայքարի պատմության, հատկապես`
հայոց

պետականության

պատմության

վերաբերյալ:

Դասընթացի

ուսումնասիրման ընթացքում ուսանողը պիտի գիտելիք ունենա 5-րդ
դարի ազատագրական պայքարից կինչև Արցախյան շարժում ընկած
ազատագրական պայքարի պատմության վերաբերյալ,
Առաջին

և

Երրորրդ

հանրապետությունների

Հայաստանի

հռչակման,

ներքին

արտաքին քաղաքականության և մի շարք կարևոր իրադարձությունների
մասին: Այս դասընթացին ուսանողը ուսումնասիրում է նաև «Մեծ Եղեռն ե
թեման:
Հայոց պատմության հիմնահարցեր առարկայի ուսումնասիրմամբ
ուսանողը

միաժամանակ

կշփվի

դիվանագիտութան

պատմության,

տրամաբանության, քաղաքագիտության և այլ գիտությունների հետ:
«Հայոց պատմությունե առարկան նախատեսված է ոչ դասավանդել ոչ
մասնագիտական

բաժիններում,

որպեսզի

ապագա

մանկավարժը

գիտելիներ ունենա իր ազգի պատմության ազատագրական պայքարի
վերաբերյալ:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողըպետք է
իմանա.
1. Հայ ազատագրական պայքարի պատմությունը 5-րդ դարից մինչև
1918թվականը
2. Հայոց Մեծ Եղեռնի պատմությունը
3. Հայաստանի
Առաջին
և
երրորդ
հանրապետությունների
պատմությունը
Հայոց զինանշանի, օրհներգի, դրոշի պատմությունը

կարողանա.
1
2
3

4

ձեռք բերած տեսական գիտեկիքները կիրառել գործնականում:
որոշ
գիտական
հարցերի
վերաբերյալ
ինքնուրույն
եզրահանգումներ կատարել:
ներկայացնել Հայ ազատագրական պայքարի պատմությունը 5-րդ
դարից մինչև 1918թվականը ներկայացնել հայ ազատագրական
շարժման առաջին քայլերը
ներկայացնել հայ ազատագրական շարժումը XVIIIդարի երկրորդ
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5

կեսին
ներկայացնել հայ ազատագրական շարժման նախադրյալները,
ազգային-ազատագրական
շարժման
գաղափարախոսության
սկզբնավորումը
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6.

ներկայացնել
Հայաստանի
Առաջին
հանրապետությունների պատմությունը

և

Երրորդ

տիրապետի.
1պատմական հետազոտությունների մեթոդներին
2.

Հայոց

պատմության

վերաբերյալ

խոր

և

համակողմանի

գիտելիքների

2

3. ձեռք բերած տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու
հմտություններին

1.2.Հայոց պատմություն
Բացահայտել միջնադարում և նոր ժամանակներում հայ ազգայինազատագրական

Մոդուլ 1.2

շարժման

առանձնահատկությունները,

սոցիալ-

տնտեսական, մշակութային և հոգևոր կյանքը, պետականությունների
անկման

պատճառները:

Արևելյան

Հայաստանի

միացումը

Ռուսաստանին, արևմտահայության վիճակը և 19-րդ դարի 2-րդ կեսի
ազգային

ազատագրական

միջազգայնացումը,Հայոց
հռչակումը,

շարժումները,

Մեծ

Խորհրդային

Հայաստանի

հայկական

1-ին

Եղեռնը,

հարցի

հանրապետության

պատմությունը,

Արցախյան

շարժումը և ՀՀ-ի հռչակումը:

Հայոց լեզու և գրականություն
2.1. Հայոց լեզու
Դասընթացում դիտարկվում են

հայոց լեզվի շրջանաբաժանումները,

լեզվի ուսումնասիրման մակարդակներն ու միավորները, գործնական
նշանակությունը:
Ժամանակակից հայոց լեզուն իբրև ազգային, պետական և գրական լեզու:
Նրա զարգացման փուլերը: Հնչյունաբանություն: Հնչյուն: Գիր: Այբուբեն:
Հնչյունափոխություն: Շեշտ: Ուղղագրություն: Բառագիտություն: Բառի
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ուղղակի և փոխաբերական իմաստները: Բազմիմաստություն: Բառատե-

Մոդուլ 2.1

սակներն

ըստ

իմաստի

և

ձևի:

Արդի

հայերենի

բառապաշարը:

Դարձվածքներ: Ձևաբանություն: Խոսքի մասեր. նրանց հետ կապված
ուղղագրությունը, նրանց կիրառությունը խոսքի մեջ: Շարահյուսություն:
Նախադասության անդամներ: Բազմակի և զեղչված անդամների կետադրությունը: Միջանկյալ կառույցներ: Մեջբերվող խոսքի կետադրությունը:
Նախադասության
արժանիքները:

անդամների
Լեզվի

համաձայնությունը:

պատկերավորման

Խոսք:

միջոցները:

Խոսքի
Հայերենի

գործառական ոճերը: Ուսուցչի խոսքը: Գործնական գրություններ (դիմում,
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ինքնակենսագրություն, ստացական):

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.

Գործնականում կիրառել ժամանակակից հայերենի կառուցվածքային
օրինաչափությունները, քերականական կանոնները:

. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.

Ժամանակակից

հայերենի

քերականական

կանոնները,

կառուցվածքային
համակարգերի

օրինաչափությունները,
և

ենթահամակարգերի

հարաբերակցությունը:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
ՀՀ պետական լեզվի գործառույթների, կիրառական
առանձնահատկությունների նորմերին:
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2.2. Հայ գրականություն
Ուսանողներին զինել հայ գրականության պատմությանը վերաբերող

գիտելիքներով՝ շեշտը դնելով գրապատմական շրջափուլերի առանցքային
հեղինակների և գործերի վրա: Սովորեցնել բնագրի վերլուծություն
կատարել, մսանակցել քննարկում-բանավեճերի, անգիր հատվածներ
հանձնարարել չափածո գրական գործերից: Գրականության զարգացման
պատմության մասին ընդհանուր պատկերացում ձևավորել՝ առնչակից
տեսական հարցերի պարզաբանումներն ամուր հիմքերի վրա դնելով,
ինչպես որոշ գրական ուղղություններ և մեթոդներ, գրական ժանրեր,
պատկերավորման միջոցներ, կրկնության շարահյուսական ֆիգուրներ:
Ընդհանուր պատկերացում գրական մեթոդների, սեռերի ու ժանրերի
մասին£
Համառոտ գիտելիքներ հայ գրակնության շրջափուլերի (հայ հին, նոր,
նորագույն և արդի¤ մասին£

Մոդուլ 2.2

Ժամանակակից գրական գործընթացի ընդհանուր պատկերացում
Գրական երկի վերլուծության ընդհանուր պատկերացում£
Պետք է իմանա.
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Տվյալ դասընթացն ավարտելուց հետո ուսանողը պետք է ունենա
առարկայի վերաբերյալ համապատասխան թեմաներից մշակումներ, գրի
առնվազն երկու ռեֆերատ, կարդացած լինի հանձնարարված
գեղարվեստական գրականությունը, լիարժեք պատկերացում ունենա հայ
գրականության ընթացքի և զարգացման վերաբերյալ, կարողանա ձեռք
բերած գիտելիքները կիրառել գործնականում: Միևնույն ժամանակ
ուսանողը պետք է անգիր հատվածներ իմանա հանձնարարված չափածո
գործերից, մասնակցած լինի բանավիճային քննարկումներին:

Պետք է կարողանա
 գրական վերլուծության ենթարկել անհրաժեշտ գեղարվեստական
երկերը,
 անգիր հատվածներ ասել պոեզիայից,
 զանազանել գրական մեթոդների և ուղղությունների տարբերակիչ
սկզբունքները, ժանրային կառուցվածքները,
 գրական գործընթացի վերաբերյալ ընդհանուր կարծիք հայտնել:

Պետք է տիրապետի գրական-գեղարվեստական գործերի վերլուծության
սկզբունքներին ու մեթոդներին, քննարման մասնակցելու կանոններին:
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I-ի 1-ին մոդուլի դասընթացների ուսումնասիրման արդյունքում
սովորողը պետք է՝
- ԳԻՏԵՆԱ`
Ժամանակակից հայոց լեզվի զարգացման փուլերը, արդի հայերեն լեզվի
բառապաշարը, խոսքի արժեքները և լեզվի պատկերավորման միջոցները:
Հին, նոր և նորագույն հայ գրականության շրջափուլերը:
- ԿԱՐՈՂԱՆԱ`
Կարողանա տրամաբանորեն, հիմնավորված և պարզ ձևակերպել
բանավոր և գրավոր խոսքը, տալ սահմանումներ, բերել
համապատասխան օրինակներ և փաստարկներ:
- ՏԻՐԱՊԵՏԻ`
Հասարակական ելույթների, երկխոսությունների հնարներին:

Մոդուլ 3.1.

Մասնագիտական ռուսաց լեզու
3.1. Ռուսաց լեզու

Մոդուլ 3.2.

Մոդուլ 3.3.

Մոդուլ 3.4.

1.1.
Содержание курса представлено определенным объемом
лексико-грамматического материала, который сгруппирован на
функционально-семантической основе с выделением основных типов
логико-грамматических,
понятийных
отношений
(субъектнопредикативных, объектных, обстоятельственных, определительных) в
каждой из лексических тем и предполагает выполнение системы
упражнений на материале текста.
Каждая тема предусматривает различные формы реализации
коммуникативных задач в нерусской аудитории в четырех видах
речевой деятельности: аудировании, чтении, говорении, письме.
Лексико-грамматический материал в каждой теме курса дан избыточно
для того, чтобы преподаватель мог выбрать необходимый материал с
различным уровнем подготовленности студентов.

2

Разговорные темы указывают на круг текстов(микротем) для
развития устной речи с учетом будущей профессии студентов, для
развития познавательной активности будущих учителей, их творческого
педагогического мышления, воспитания любви к профессии учителя,
формирования профессионально-педагогических навыков.
Задания по аудированию и чтению предполагают подготовку
специальных
материалов,
подбор
текстов
для
чтения
из
художественной, научно-публицистической и др. литературы силами
кафедры. В программе отражены также учебные ситуации, связанные с
речевой темой. В зависимости от уровня подготовки и количества
учебного времени ситуациии могут быть изменены, а количество их

2
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увеличено или сокращено.
Программа включает орфоэпический и орфографический
материал, представляющий трудности при обучении студентов
нерусской аудитории. При составлении рабочих программ в каждом
конкретном случае он может быть расширен или сокращен. Работа над
пунктуацией носит также сопутствующий характер и ведется при
отработке синтаксических структур.
Все виды речевой деятельности - аудирование, чтение,
говорение и письмо - должны совершенствоваться как на материале
бытового и общественно- политического характера, так и на
общенаучных текстах. Практическая работа выполняется на материале
текстов по микроязыку специальности конкретных факультетов с учетом
конструкций, характерных для научного стиля речи. Лексическая
наполняемость конструкций также непосредственно связана с будущей
специальностью студентов.

2

Предполагается значительный объем самостоятельной работы
студентов, в ходе которой совершенствуются навыки и умения по
аудированию, чтению и письму, составлению планов, аннотаций,
резюме, рецензий, написанию статей, рефератов, эссе, докладов и т.д.
Курс в целом предполагает максимально интерактивный режим
преподавания.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
 основные значения изученных лексических единиц,
обслуживающих ситуации русскоязычного общения в учебнопрофессиональной, бытовой и социально-культурной сферах
деятельности;
 основные грамматические явления, конструкции и структуры,
используемые в устном и письменном общении данного этапа
обучения;
 элементарные нормы русскоязычного речевого поведения;
 опорные моменты артикуляции русских звуков;
 основные правила чтения;
место ударения в наиболее употребительных словах.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:

- читать текст с установкой на общий охват его содержания;
- определять тему текста;
- понять с достаточной полнотой и точностью основную информацию
текста;
- различать прямое и переносное значение слова,употреблять
синонимы, антонимы, паронимы, омонимы и многозначные слова,
фразеологизмы в речи;
- самостоятельно продуцировать связные, логичные высказывания по
изученной тематике в соответствии с коммуникативно-заданной
установкой;
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- строить монологическое высказывание репродуктивного типа на
основе
прослушанного или прочитанного текста различной
формально-смысловой
структуры
(повествование,
описание,
сообщение),
специально
составленного
сюжетного
текста,
построенного на основе лексико-грамматического материала,
соответствующего данному уровню;
- составлять диалоги;
- употреблять прямую и косвенную речь;
- понять на слух тему и главную информацию, содержащуюся в
монологическом выказывании;
- понять на слух содержание высказывания собеседника, его
коммуникативные намерения;

2

- переводить тексты;
уметь строить:
- письменное
монологическое
высказывание
с
элементами
продукции по изученной тематике в соответствии с коммуникативной
установкой и с опорой на вопросы;
- письменное
монологическое
высказывание
репродуктивного
характера на основе прочитанного текста в соответствии с
коммуникативно-заданной установкой.
В результате изучения дисциплины студент должен владеть:
- всеми видами речевой деятельности;
- элементарными приемами (стратегиями и тактиками) приобретения и
совершенствования автономных умений пользования русским языком в
сферах и ситуациях учебно-профессионального общения;
- культурой мышления;
способностью к грамотной устной речи;
- логическому изложению сущности проблемы;
- готовностью работать с информацией из различных источников;
- способностью к практическому анализу различного рода рассуждений;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики;
- умением структурировать знания из различных областей
профессиональной деятельности;
- обладать способностью творчески использовать знания для решения
профессиональных задач;
- навыками разбора текста как.

41

2

Մասնագիտական օտար լեզու
4.1. Այլ արտասահմանյան լեզուներ (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն)
Ծրագրայի շրջանակներում գործնականում տիրապետել օտար լեզվի
խոսքի մասերին և նրանց քերականական կարգերին: Համատեքստում
հստակ տարբերակել բառակազմական, ձևաբանական և շարահյուսական
երևույթները: Տիրապետել մասնագիտական կողմնորոշման բառանյութի
նվազագույնին: Տարբերակել գիտական, քաղաքական, գեղարվեստական,
առօրեական ոճերը: Զարգացնել գրավոր և բանավոր թարգմանչական
հմտություններ:
Դասընթացն իր մեջ ներառում է գործնական պարապմունքներ, որոնց
նպատակն

է

ուսանողի

մոտ

ձևավորել

բանավոր

և

գրավոր

հաղորդակցական կարողություններ, լեզվական իրազեկություն

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.

2



անգլերեն
լեզվի
բառակազմական
և
քերականական
կառուցվածքների
մասին, որն անհրաժեշտ է լեզվի սահուն
կիրառման համար
 խոսակցական և գրական խոսքում
բառապաշարի ու
քերականության առանձնահատկությունները
լեզվական կայուն հմտություններ՝ դրսևորման բանավոր և գրավոր
ձևերում:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.

2



կատարել ինքնուրույն եզրակացություններ, համեմատություններ,
զուգահեռներ անցկացնել դրանց միջև
 ցուցաբերել համապատասխան լեզվամտածողություն
ձեռք բերել ուսուցանվող լեզվով հաղորդակցվելու հմտություններ և
կարողություններ:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
1. Լեզվական գիտելիքների
2. Ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտությունների
2
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Մոդուլ 4.1

Մոդուլ 4.2

I-ի 2-րդ մոդուլի դասընթացների ուսումնասիրման արդյունքում սովորողը
պետք է՝
-ԳԻՏԵՆԱ`

Մոդուլ 4.3

Լեզվի բնագավառում պետական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները, լեզուների ոճերը և խոսքային մոդելները: Օտար լեզուներին
գործնականում տիրապետելու անհրաժեշտությունը մասնագետի և
ժամանակակից քաղաքացու կայացման գործում: Ապագա
մասնագիտության հիմնական հասկացություններին և դրույթներին
համարժեք արտասահմանյան ենթալեզու, գրավոր և բանավոր խոսքի
ժանրային և ոճային առանձնահատկությունները, խոսքային տեսակների
լեզվական նորմերը:
- ԿԱՐՈՂԱՆԱ
Կարդալ և իմաստավորել մասնագիտական կողմնորոշման տեքստեր
բառարանի օգնությամբ, շարադրել ռեֆերատներ, կուրսային
աշխատանքներ և ամփոփումներ, բանավոր հաղորդակցվել
մասնագիտական և առօրեական թեմաների շուրջ, գրավոր շարադրել
գործնական, աշխատանքային և անձնական բնույթի նամակներ:
- ՏԻՐԱՊԵՏԻ`
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Մոդուլ 4.4

Հասարակական

ելույթների,

երկխոսությունների,

մանկավարժական

հետազոտությունների հնարներին: Ընթերցածը բանավոր վերարտադրելու
և գրավոր շարադրելու հնարներին:

Մոդուլ 5

5.Փիլիսոփայություն

4

Փիլիսոփայություն առարկայի

դասավանդումընպատակ

ունի

ուսանողին գիտելիքներ տալ աշխարհայացքի, նրա տարատեսակների և
ձևերի

մասին,

բացահայտել

իրականության

սկզբնապատճառը,

զարգացման օրենքներն ու օրինաչափությունները, մեկնաբանել շարժման
մեխանիզմը,

ձևերը

և

դրանց

դերը

զարգացման

գործընթացում:

Ուսանողները գիտելիքներ են ստանում նաև հասարակության, նրա
առանձնահատկությունների

և գործառույթների

մասին: Դասընթացը

ներկայացնում է փիլիսոփայյական գիտելիքների պատմականությունը,
ուսումնասիրման
նորագույն

ընթացքում

շրջանի

ուսանողը

պիտի

փիլիոփափայական

գաղփար

ունենա

տեսությունների

և

ուղղությունների, հայ փիլիսոփայական մտքի զարգացման շրջանների
մասին:
Առարկայի ուսումնասիրումը հնարավորություն կտա կատարել
ընդհանրացումներ

աշխարհայացքի,

տարբեր

գաղափարական

հոսանքների, տեսությունների և հիմնադրույթների վերաբերյալ:
Փիլիսոփայություն
միաժամանակ

առարկայի

կշփվի

ուսումնասիրմամբ

տրամաբանության,

ուսանողը

մշակութաբանության,

քաղաքագիտության և այլ գիտությունների հետ:

Փիլիսոփայություն

առարկան նախատեսված է ներկայացնել բոլոր բաժինների համար,
որպեսզի

ապագա

մանկավարժի

մոտ

ձևավովի

իրականության

վերաբերյալ ընդհանրական գիտելիքներից եզրահանգումներ կատարելու
հմտությունը և կարողությունը::
Ծրագրով նախատեսված են դասախոսություններ և գործնական
պարապմունքներ լսարաններում:
Փիլիսոփայության
աշխարհայացքի

առարկան,
տեսական

փիլիսոփայությունը
ձև:

որպես

Փիլիսոփայության

փոխհարա-

բերությունները կրոնի, արվեստի և գիտության հետ: Փիլիսոփայության
տեղը

գիտական

Փիլիսոփայության

իմաստության
ձևավորումը,

և

մշակույթի

անտիկ

համակարգում:

փիլիսոփայությունը,

փիլիսոփայական միտքը միջնադարում և վերածննի

դարաշրջանում:

Փիլիսոփայությունը, նոր դարաշրջանում: Ժամանակակից փիլիսոփայության ընդհանուր բնութագիրը: Փիլիսոփայական միտքը Հայաստանում:
Գոյաբանություն,

աշխարհի

փիլիսոփայական

բացատրությունը:

Փիլիսոփայական կատեգորիաները: Իմացության ձևերը, կառուցվածքը:
Գիտելիքի, գիտության հասկացությունը: Մեթոդաբանություն: Մարդու
հիմնահարցը

փիլիսոփայության

մեջ:

Մարդկային

գոյությունը,
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անձնավորություն,

անձի

իրավունքներն

ու

պարտավորությունները:

Կամքի ազատության հիմնահարցը, Բարին և չարը, էգոիզմ և ալտրուիզմ,
կոնֆորմիզմ և պրագմատիզմ: Հոգեկանի, գիտակցության, լեզվի և մտածողության փիլիսոփայական ըմբռնումները: Նշան և նշանակություն,
բացատրություն

և

հասկացություն,

Հասարակությունը

որպես

հերմենևտիկայի

փիլիսոփայության

հայեցակարգը:

ուսումնասիրության

առարկա: Հասարակության կառուցվածքը` տնտեսական, ընկերային,
քաղաքական և հոգևոր ոլորտներ: Տնտեսության, քաղաքականության,
իրավունքի,

պետության,

բարոյականության

հիմնահարցերի

վերլուծությունը: Մշակույթի փիլիսոփայական ըմբռնումը: Արժեքաբանություն, փիլիսոփայական արժեքաբանության նշանակությունը:
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
մասնագիտական

գիտությունների

և

փիլիսոփայության

կապի

առանձնահատկությունները
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.
մասնագիտական

գիտելիքները

խորացնել

տեսականորեն

նոր

հարցադրումներ առաջ քաշել
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրաետի .
փիլիսոփայության

հետազոտության

հասարակագիտական

կրթության

մեթոդներին,

կազմակերպման

բուհում

ժամանակակից

մոտեցումներին և առանձնահատկություններին, բուն մասնագիտական
գործնական կարողությունների, գնահատման գործիքների կիրառելու
հմտությանը

Բուհական բաղադրիչ
3
1.Տնտեսագիտություն
Տնտեսագիտություն

առարկան

մեթոդոլոգիական,

ճանաչողական

գիտություն է: Այն առանձնանում է իրեն բնորոշ կատեգորիաներով,
օրենքներով և օրինաչափություններով: Սա մյուս գիտություններից
տարբերվում է նրանով, որ ավելի շատ է առնչվում հասարակության ամեն
մի անդամի կենսական շահերի հետ:
Առարկան ուսումնասիրում է տնտեսական հարաբերությունների
համակարգը, տնտեսական կատեգորիաներն ու օրենքները շուկայական
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հարաբերությունների պայմաններում, ապրանքային արտադրությունը,
փողը և նրա գործառույթները, գնագոյացման մեխանիզմը, ծախքերի
տեսությունը, սեփականության սոցիալ-տնտեսական բովանդակությունը
և ձևերը: :
Տեսական

տնտեսագիտության

առարկան

և

մեթոդը:

Տնտեսական

համակարգեր: Ապրանք և փող: Շուկայի էությունը և կառուցվածքը:
Պահանջարկ

և

առաջարկ:

Գին

և

գնագոյացում:

Շուկայական

մրցակցություն և մենաշնորհ: Ձեռնարկատիրական գործունեություն:
Բնական ռեսուրսների աշխատանքի, կապիտալի շուկաներ: Տնտեսական
աճ: Ֆինանսական համակարգ և հարկաբյուջետային քաղաքականություն:
Տնտեսական տատանումներ և կայունացում: Պետության տնտեսական
դերը:

Համաշխարհային

տնտեսական

տնտեսության

ինտեգրացիա:

համակարգը:

Միջազգային

արժեքային

Միջազգային
համակարգ:

Արտաքին առևտուր:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
 տնտեսական կատեգորիաներն ու օրենքները
 տնտեսագիտական գիտելիքների դերը և գործառույթները
տնտեսության տարբեր ոլորտներում
 առարկայի
կարևորությունը
հասարակական
տնտեսական
հարաբերությունների բնագավառում
հասարակության զարգացման պատմական փուլերի տնտեսական

Մոդուլ 1.

առանձնահատկությունները

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.
 մեկնաբանել տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները,
դրանց պատճառահետևանքային կապերը
 կարողանա կատարել ճիշտ եզրահանգումներ
ճիշտ
ներկայացնել
մարդ-տնտեսություն-տնտեսական
քաղաքականություն փոխհարաբերությունը

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
 տնտեսագիտություն առարկային, մեթոդներին և խնդիրներին
 շուկայական հարաբերությունների օրինաչափություններին
 այն բոլոր մեթոդներին, որոնք անհրաժեշտ են տնտեսական
հավասարակշռություն և համաչափություն պահպանելու համար

Կամընտրական դասընթացներ

1.Իրավագիտություն
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Իրավագիտությունը առաջնակարգ տեղ է գրավում բուհական
կրթության համակարգում: Այն սովորողներին զինում է հասարակության
պետաիրավական կյանքի առավել ընդհանուր օրինաչափությունների
մասին գիտելիքներով: Ունենալով մեթոդաբանական նշանակություն`
իրավաբանական մյուս գիտությունների համար, այն մեծ չափով
նպաստում է ճյուղային իրավաբանական գիտությունների յուրացմանը:
Այս
դասընթացի
շրջաանկներում
ձեռք
բերած
գիտելիքները
սովորողներին հնարավորություն են տալիս ճանաչել հասարակության
պետաիրավական կյանքի բարդ երևույթները, բացահայտել դրանց
էությունը, հասկանալ պետության և իրավունքի սոցիալական
նշանակությունը, տեղը և դերը հասարակության քաղաքական
համակարգում:

Իրավագիտության հետազոտության օբյեկտը և առարկան, խնդիրները և
մեթոդները: Հասարակություն, պետություն և քաղաքական իշխանություն
հասկացությունները: Պետություն և քաղաքացիական հասարակարգ:
Իրավական
խնդիրներն

պետություն.
ու

իրավական

ուղիները:

Իրավունք,

պետության
իրավունքի

կազմավորման
նորմերը,

ձևերը,

կիրառման ոլորտները և կառուցվածքը: Սահմանադրությունը որպես պետության և հասարակության հիմնական օրենք: Սահմանադրական կարգի
հիմունքները,

քաղաքացիական,

աշխատանքային

և

ընտանեկան

իրավունքի հիմունքները: Իրավական հարաբերություններ, ֆիզիկական և
իրավական

անձեր,

նրանց

իրավունքները

և

իրավական

կարողությունները: Կրթական համակարգի և մշակույթի ոլորտների
իրավական հիմունքները, միջազգային իրավական նորմերը, ուսանողի
գործունեության

կազմակերպման

իրավական

հիմունքները,

նրա

իրավունքների պաշտպանության իրականացման մեխանիզմները:
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
Իրավագիտության ուսումնասիրության օբյեկտը և առարկան:
Պետության հասկացությունը և էությունը: Իրավական պետությունը և նրա
հիմնական բնութագրերը: Պետության տիպերը և ձևերը: Պետության
մեխանիզմը: Պետության գործառույթները: Պետությունը հասարակության
քաղաքական համակարգում: Իրավունքի հասկացությունն ու էությունը:
Իրավունքի ձևերը (աղբյուրները): Իրավունքը սոցիալական նորմերի
համակարգում: Իրավագիտակցություն: Իրավունքի սկզբունքները և
գործառույթները: Իրավունքի նորմ: Նորմատիվ իրավական ակտերը և
նրանց համակարգումը: Իրավունքի նորմի մեկնաբանումը: Իրավունքի
իրացումը: Իրավական հարաբերություններ: Իրավաչափ վարքագիծ և
իրավախախտում:
Իրավաբանական
պատասխանատվություն:
Իրավունքի համակարգը: Օրինականություն և իրավակարգ:
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է
կարողանա.
 հստակ պատկերացնել պետության և իրավունքի ծագման
ընդհանուր օրինաչափությունները գործառույթները
 ինքնուրույն կողմնորոշվել տարբեր տեսակետներում
 որոշ տեսական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն
եզրահանգումներ
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Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.





իրավագիտության կարևորագույն խնդիրներին, առարկայի
նպատակներին, նրա տեղին ու դերին
բուհում
իրավագիտական
կրթության
կազմակերպման
ժամանակակից մոտեցումներին և առանձնահատկություններին
բուն մասնագիտական գործնական կարողությունների
գնահատման գործիքներ կիրառելու հմտությանը

2.Քաղաքագիտություն

Մոդուլ 1.

«Քաղաքագիտությունե առարկայի դասընթացը նպատակ ունի
ուսանողին տալ գիտելիքներ հասարակության քաղաքական կյանքի
վերաբերյալ, այն ուսանողին հնարավորություն է տալիս պատկերացում
կազմելու քաղաքական համակարգի, նրա էության ու բնույթի մասին,
պետության կառավարման բնույթի, քաղաքական
կազմակերպությունների գործունեության վերաբերյալ օգնում է կապ
հաստատելու տնտեսության և քաղաքականության միջև:
Քաղաքագիտություն
առարկան
և
հետազոտության
մեթոդները:
Քաղաքական գիտության գործառույթները: Իշխանություն և իշխանական
հարաբերություններ:
Պետությունը

Հասարակության

որպես

Քաղաքական

քաղաքական

ռեժիմներ

կուսակցություններ

և

առաջնորդներ և

քաղաքական
համակարգի

/վարչակարգեր/

կուսակցական

:

համակարգեր:

համակարգը:
ինստիտուտ

:

Քաղաքական
Քաղաքական

էլիտաներ: Քաղաքացիական հասարակություն և

պետւթյուն: Քաղաքական մշակույթ: Քաղաքական գործընթացներ:Ազգեր
և ազգայնություն: Քաղաքական կոնֆլիկտներ:
Երկրաքաղաքականություն և երկրքաղաքական իրադրությունը մերօրյա
Հայաստանի

շուրջ:

Քաղաքական

պրոգնոզավորումը

գլոբալացման

պայմաններում: Քաղաքական մենեջմենթ և տեխնոլոգիաններ:
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Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
Քաղաքագիտության
ուսումնասիրման
օբյեկտը,
կատեգորիալ
համակարգը,

հետազոտության

մեթոդները,

ֆունկցիաները,

քաղաքագիտության

գիտությունների

կապը,

և

համաշխարհային

քաղաքագիտության

հասարակական

մյուս

քաղաքական

մտքի

պարբերացման սկզբունքը:
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.
Հստակորեն պատկերացում կազմելու քաղաքականության, նրա էության
ու
կառուցվածքի
վերաբերյալ,
կատարել
վերլուծություններ,
համեմատություններ քաղաքագիտության բոլոր հարցերի վերաբերյալ,
նորացնել և փոխանցել մասնագիտական գիտելիքը, նոր գաղափարներ
առաջ քաշի, աշխատի թիմում
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
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Քաղաքագիտություն առարկայի կարևորագույն խնդիրներին, առարկայի
նպատակներին, նրա տեղին ու դերին, Բուհում հասարակագիտական
կրթության
կազմակերպման
ժամանակակից
մոտեցումներին
և
առանձնահատկություններին, Գնահատման գործիքների կիրառելու
հմտությանը:

Մշակութաբանություն
Դասընթացը նախատեսված` բակալավրի երկրորդ կուրսի բոլոր
բաժինների ուսանողների համար: Այն ուսանողին տալիս է բավականի
խոր և բազմակողմանի գիտելիքներ՝ մշակույթի, նրա տարրերի,
տեսակների, կառուցվածքի, ծագման, նախադրյալների, զարգացման
օրինաչափությունների և այլ իրողությունների մասին: Բավականին
ծավալուն նյութը ներկայացվում է գիտակարգի 2 հիմնական բաժինների
տեսքով՝ մշակույթի տեսություն և մշակույթի պատմություն, որով
ներկայացվում են մի կողմից մշակույթին առնչվող տեսական
հիմնախնդիրները, մյուս կողմից դրանք խարսխվում են համաշխարհային
մշակույթի պատմության հենքի վրա՝ ըստ պատմական դարաշրջանների
պարբերացման՝ ստեղծելով ամբողջական պատկերացում մշակույթ
կոչվող խոր, հարուստ և բազմաբովանդակ երևույթի վերաբերյալ:
Ուսանողին ներկայացվում են նաև մշակութաբանության հոտազոտական
մեթոդները, մշակույթի գործառույթները, հոգևոր գործունեության
մշակութային ձևերը, քաղաքակրթության և մշակույթի
ընդհանրություններն ու տարբերությունները, զանգվածային և էլիտար
մշակույթները և վերը նշված խնդիրներին հարակից այլ հարցեր,
հասկացություններ և կատեգորիաներ:
Դասընթացի ուսումնասիրությունը բավարար չափով
արդյունավետ է նաև այն առումով, որ ուսանողն արդեն իսկ
ուսումնասիրել է փիլիսոփայություն, պատմություն, գեղագիտության և
բարոյագիտության հիմունքներ: Ծրագրով նախատեսվում են
դասախոսություններ և սեմինար պարապմունքներ:
Մշակույթ
Մշակույթի

և

մշակույթի
էությունն

նշանակությունը:

մասին

ու

գիտություն`

իմաստը,

Մշակույթի

նրա

մշակութաբանություն:

առաջացումը,

տիպաբանությունը,

նրա

դերն

ու

ազգային,

համամարդկային և սոցիոլոգիական չափանիշները: Սոցիոմշակութային
դինամիկա:

Մշակութաբանական

չափանիշների

փոփոխությունը:

Մշակույթը որպես բազմաշերտ համակարգ` կուլտուրա-կոնտրկուլտուրասուբկուլտուրա:
կողմնորոշումներ:

Մշակույթների
Մշակույթի

բազմազանությունը,
լեզուն:

Արվեստը

մշակութային

որպես

մշակույթի

երևույթ: Էթիկա և կուլտուրա: Կրոնը, գիտությունն ու փիլիսոփայությունը
մշակույթի

համատեքստում:

Տեխնիկայի

զարգացումը

և

մշակույթի
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ճակատագիրը: Մշակույթ և քաղաքակրթություն:

. Դասընթացի ուսումնասիրությունից հետո պետք է իմանա
 մշակույթի բնորոշումը, ծագումը, զարգացման
օրինաչափությունները, նյութական և հոգևոր մշակույթների
առանձնահատկությունները, մշակույթի նեղ և լայն առումները

5.2. Պետք է կարողանա
 ինքնուրույն տարբերակել հոգևոր և նյութական մշակույթները,
նկատել նրանց փոխադարձ անցումները և տարրերի
փոխներթափանցումները
 ընտրել մշակութային իրողությունների գնահատման չափանիշները
 ճանաչել մշակույթի զարգացման օրինաչափությունները
 մշակույթի առանձին դրսևորումները պատկերացնել
համաշխարհային մշակույթի զարգացման համատեքստում
 ճանաչել և առանձնացնել լոկալ մշակույթների տիպերը (ըստ
տարածքի, ժամանակաշրջանի, ազգայինի և մշակույթի տվյալ տիպի)

5.3. Պետք է տիրապետի
մշակութաբանության հետազոտական-վերլուծական հինգ մեթոդներին:

Մոդուլ 2

Հայ պատմամշակութային հուշարձաններ
Դասընթացը վերաբերում է Հայաստանի պատմական հուշարձաններին:
Դասընթացը տալիս է գիտելիքներ դրանց դասավանդման նպատակների,
ուսումնասիրման խնդիրների, դրանց տեսակների և ուսումնասիրման
մեթոդների ու հնարների մասին:
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
Հայաստանի

պատմական

ուսումնասիրման

հուշարձանների

խնդիրները,

պատմությունը,

նպատակները,

դրանց

տեսակները,

պատկերացում ունենա դրանցից յուրաքանչյուրի մասին:
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի .
Հայաստանի

պատմական

հուշարձանների

հիմնական

խնդիրները,

հասկացությունները, բնույթը, առարկան, ուսումնասիրման մեթոդներն ու
հնարները, ուսումնասիրման առանձնահատկությունները
Տրամաբանություն
Տրամաբանություն առարկան դասավանդվում է հումանիտար
ֆակուլտետի
մտածողության

երկրորդ

կուրսերում:

օրենքների

և

Դասընթացի

նպատակը

օրինաչափությունների,

մտքի

քերականության կանոնների յուրացումն ու ճիշտ օգտագործման շնորհիվ,
գիտելիքների միջոցով նոր գիտելիքների, այլև ստանալն ու յուրացնելն է
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ոչ միայն մտածողության, այլև դրա շնորհիվ իրականության մասին
ընդհանրապես: Այս իմաստով անհրաժեշտ է և պարտադիր: Առարկայի
ուսումնասիրումը հնարավորություն կտա պատկերացում կազմել հայ
ժողովրդի մշակութային նվաճումների մասին, գնահատել գեղեցիկն ու
մշակութային արժեքները:
Տրամաբանություն գիտության նպատակն է ցույց տալ. թե ինչպես
շաղկապել մտքերը, որպեսզի ճշմարիտ նախադրյալներից ստանանք
ճշմարիտ եզրակացություն: Փաստորեն տրամաբանությունը մտքի
քերականությունն է: Ահա թե ինչու դպրոցում և բուհում դասավանդվող
առարկաների
դասավանդման
և
յուրացման
մակարդակը
պայմանավորված
է
դասվանդողի
տրամաբանական
պատրաստվածությամբ:
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.Տվյալ
գիտության օրենքները կատեգորիալ ապարատը և մեթոդները
Կարողանա.
Տրամաբանության
կիրառման

օրենքների,

շնորհիվ

կատեգորիալ

նյութականի

ապարատի

իդեալականացման

մեէոդները,
,օբյեկտիվը

սուբյեկտիվականացնելու և սուբյեկտիվն էլ օբյեկտիվացնելու հիմանակն
սկզբունքներին:
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Սոցիոլոգիա
Սոցիոլոգիայի առարկան, սոցիոլոգիական գիտելիքների զարգացումը,

Մոդուլ 4

դրանց

առանձնահատկությունները:

Սոցիոլոգիայի
Հասարակության
զարգացումը,

Սոցիոլոգիայի

միջառարկայական

կապերն

սահմանումը,

կառուցվածքը:

նրա

տիպաբանությունն

ու
ու

մեթոդները:
կառուցվածքը:

Հասարակության
աստիճանները:

Անձնավորություն, անձնավորության սոցիալականացումը: Սոցիալական
կարգավիճակներ և դերեր: Սոցիալական ստրատիֆիկացիայի բաղադրա-
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մասերը: Սոցիալական խմբերի կազմավորումը, դասակարգեր և դասեր:
Սոցիալական

կազմակերպություններ:

հարկադրական

արտահոսքեր,

Սոցիալական

գաղթականներ,

տեղաշարժեր`

փախստականներ,

մարգինալներ: Սոցիալական ինստիտուտներ, նրանց ֆունկցիաներն ու
դինամիկան: Սոցիալական վերահսկողություն: Շեղված վարքաձևեր: Սոցիալական կոնֆլիկտներ: Ընտանիքի ինստիտուտը, մինչամուսնական
վարքը,

ամուսնություն,

ընտանիքի

տիպերը,

ամուսնալուծություն:

Հասարակության քաղաքական ինստիտուտները, նրանց պատմական
դրսևորումները: Պետություն: Կառավարման ձևերն ու քաղաքական
ռեժիմները:

Ընտրությունները

որպես

քաղաքական

ինստիտուտ:

Ժողովրդավարություն, քաղաքացիական հասարակություն, իրավական
պետություն:
ԳԻՏԵՆԱ`

Մոդուլ 5

Հասարակությունն իբրև համակարգ, դրա հիմնական տարրերը, դրանց
միջև փոխկախվածության գործընթացները և վերահսկողության
մեխանիզմները:
- ԿԱՐՈՂԱՆԱ`
Նախագծել սոցիալական որևէ երևույթի ուսումնասիրմանն ուղղված
սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիր:
- ՏԻՐԱՊԵՏԻ`
Սոցիոլոգիական հետազոտության մշակման հիմնական
մեթոդներին, գործիքներին, վերլուծության եղանակներին:
Կրթության սոցիոլոգիա

ձևերին,

Կրթության սոցիոլոգիան հատուկ սոցիոլոգիական գիտություն է,
որն ուսումնասիրում է կրթության համակարգը հասարակության այլ
համակարգերի հետ կապի տեսանկյունից: Կրթության սոցիոլոգիայի
շրջանակներում կրթությունը քննվում է որպես սոցիոմշակութային
իրականություն,

հատուկ

արդյունք,

իր

ինչն

հմտությունների

հերթին

շղթա:

պայմանավորվեց
անհրաժեշտությամբ,

փոխազդեցության
ձևավորում

Կրթության

այնպիսի
որոնք

և
է

2

փոխգործունեության
գիտելիքի,

սոցիոլոգիայի
պրոբլեմների

ուղղակիրորեն

փորձի

և

զարգացումը
վերլուծման

առնչվում

էին

հասարակության մեջ կրթության դերի, նշանակության և ֆունկցիաների
բացահայտման հետ: Այսօր` կրթական համակարգի բարեփոխումների
անընդհատ գործընթացում, զգալիորեն աճել է կրթության սոցիոլոգիայի
դերը և հետևաբար` դրա նկատմամբ հետաքրքրությունը:

Կրթական և

տնտեսական

ըստ

համակարգերը

երկխոսության

բերելու,

պահանջարկի հիման վրա կրթությունը կազմակերպելու,

այդմ,

վերջինիս

արդյունքները չափելի դարձնելու խնդիրներին է ուղղված գիտության
ներկայիս ուսումնասիրության ֆոկուսը:
Այս դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք
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կբերի ինֆորմացիա կրթության, որպես ինստիտուտի գործառնության
վերաբերյալ,

կրթության

տարբեր

ձևերում

իրականացվող

հետազոտությունների վերաբերյալ, աշխատաշուկայի մշտադիտարկման
վերաբերյալ:

Այն

կօժանդակի

կրթության

անընդհատ

աճող

դերի

գիտակցման ամրապնդմանը, իբրև կրթություն ստացող` շահագրգիռ կողմ
հանդիսանալու փաստի ընկալմանը,
դերի յուրացմանը:

ներգրավված ակտիվ մասնակցի

Ոսանողը կսովորի օբյեկտիվորեն չափել իր կողմից

ստացվող գիտելիքը` հիմք ընդունելով աշխատաշուկայի պահանջները:
5.Վերջնարդյունքներ.
- ԳԻՏԵՆԱ`
Կրթության

ինստիտուտի

սահմաններում`

այլ

դերը

հասարակության

ինստիտուտների

հետ

գործառնության

փոխկախվածության

տեսանկյունից:
-ԿԱՐՈՂԱՆԱ`
Կազմակերպել

կրթական

գործընթացի

արդյունավետության

գնահատմանն ուղղված սոցիոլոգիական հետազոտություն:
-ՏԻՐԱՊԵՏԻ`

Մոդուլ 6

Կրթության

սոցիոլոգիական

հետազոտման

հիմնական

մեթոդներին,

գործիքների մշակման ձևերին, վերլուծության հիմնական եղանակներին:
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II

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական առարկաներ

Մոդուլ 1

Ինֆորմատիկա
Մեր

ժամանակը

տեխնոլոգիաների

բնորոշ

բուռն

է

ինֆորմատիկայի

զարգացմամբ

ու

ու

մարդու

ինֆորմացիոն

հասարակական

գործունեության ամենատարբեր բնագավառներում նրանց նվաճումների
շեշտակի կիրառմամբ: Ցանկացած մասնագիտության գծով լիարժեք
մասնագետ պատրաստելու համար նրան պետք է բացի մասնագիտական
գիտելիքներից, պետք է զինել
տեխնիկայի

ու

2

նաև ինֆորմատիկայի, հաշվողական

ինֆորմացիոն

տեխնոլոգիաների

անհրաժեշտ

գիտելիքներով, որով նա կկարողանա իր մասնագիտության ոլորտում
հասնել մեծ հաջողությունների:
Առարկայի ուսուցման արդյունքում նախատեսնվում է քոմփյութերի
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վրա աշխատանքի պրակտիկ ունակությունների ու հմտությունների ձեռք
բերում,

որը

հնարավոություն

ուսումնասիրություններ
օգտագործելով

կտա

ու

հետազոտություններ

ինֆորմատիկայի,

տեխնոլոգիաների

մասնագիտական

ու

ժամանակակից

բնույթի
կատարել

ինֆորմացիոն

քոմփյութերային

տեխնիկայի

հնարավորությունները:
Գիտության,
նվաճումները

տեխնիկայի

և

արտադրության

պայմանավորված

են

բնագավառում

Ժամանակակից

նոր

ինֆորմացիոն

տեխնոլոգիաների նպատակասլաց արմատավորմամբ: Եվ այդ գործում
ԷՀՄ-երը, ինֆորմատիկայի և ծրագրավորման միջոցները ունեն որոշիչ
դեր, իսկ այդ ուղղությամբ մասնագետների պատրաստումը և տարբեր
մասնագետներին քոմփյութերային գրագիտության գիտելիքներով զինելը
դառնում է առաջնահերթ խնդիր :
“Ինֆորմատիկա”

առարկայի

ուսանողներին

տալ

ժամանակակից

միջոցների,

դասավանդման

գիտելիքներ
նրանց

նպատակն

համակարգչային
առանձին

է

տեխնիկայի

հարմարանքների

և

Ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների վերաբերյալ, նրանց
աշխատանքի սկզբունքների և կիրառության ոլորտների վերաբերյալ:
Պրակտիկ ունակություններ ձեռք բերելու համար կատարվում են
լաբորատոր աշխատանքներ համակարգիչների վրա:
Համառոտ

տեղեկություններ

ԷՀՄ-ի

Գաղափար

ինֆորմացիայի

մասին,

համակարգիչը
հաղորդման

որպես
գործիք:

ինֆորմացիայի
Համակարգչի

զարգացման

պատմությունից:

ինֆորմացիոն

համակարգեր,

պահպանման,
կառուցվածքը,

մշակման

և

ծայրամասային

սարքավորումներ, ղեկավարման սկզբունքը, հիմնական բնութագրիչները
և դասերը, սերունդները: Սիմվոլային կոդավորում: Տեղեկություններ
հաշվման դիրքային 2-ական, 8-ական համակարգի մասին: Հիշողության
միավորները:
համակարգ:

Օպերացիոն
Word

և

Excel

համակարգեր:
ծրագրային

Windows

օպերացիոն

փաթեթներ:

Աշխատանք

աղյուսակների և դիագրամների հետ: Paint (Corel Draw, Photo Shop ...) գրաֆիկական խմբագրիչ: Թողարկումը, հիմնական մենյուն: Գործիքների
վահանակը:

Աշխատանքների

կատարում:

Կիրառական

ծրագրերի

փաթեթներ: Աշխատանք ծայրամասային սարքերի հետ: Տեղային և գլոբալ
ցանցեր, էլեկտրոնային աղյուսակներ:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
Windows 7 օպերացիոն համակարգը, Ms. Word , Ms Excel , Ms Power
Point ծրագրեր

Բ2-ի 10-ին մոդուլի դասընթացների ուսումնասիրման արդյունքում
սովորողը պետք է՝
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- 1.1. ԳԻՏԵՆԱ`
ԷՀՄ –ի (քոմփյութերի) զարգացման պատմությունը:
ԷՀՄ

–ի

միջոցով

փոխակերպման

և

տեղեկատվության
պատկերային

և

տեղեկատվության
օգտագործման
ներկայացման

այլ

ձևերը:

ստացման,

միջոցների

տեղափոխման,

մասին:

տեքստային,

Գիտենա

Հասկանա

աղյուսակային,

տեղեկատվության

չափման

տեխնիկական միավորները` բիթ, բայթ, կկիլո–մեգա-գիգաբայթ դրանց
հարաբերությունները:
- ԿԱՐՈՂԱՆԱ`
Աշխատել Windows օպերացիոն համակարգում, կատարի աշխատանքներ
աղյուսակների, դիագրամների, գրաֆիկական խմբագրիչների հետ (Paint,
Corel Draw, Photo Shop...): Կարողանա ChemOffice (քիմիայի համար
նախատեսված)

ծրագրային

փաթեթի

օգտագործմամբ

ներկայացնել

քիմիական ռեակցիաների կառուցվածքները: Օգտվել տեղային, գլոբալ
ցանցերից և էլեկտրոնային աղյուսակներից:
- ՏԻՐԱՊԵՏԻ`
ԷՀՄ

–ի

կառուցվածքին,

հնարավորություններին

և

ծայրամասային

օգտագործման

ձևերին,

սարքավորումների
Word

և

Excel

ծրագրային փաթեթներին:
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Էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքներ
Համամոլորակային

մասշտաբով

էկոլոգիական

ճգնաժամային

իրավիճակը ողջ աշխարհում առաջացրել է սոցիալական լարվածություն և
մարդկության

լուրջ

մտահոգության

առարկա

դարձել:

Առկա

էկոլոգիական հիմնախնդիրների առաջացման պատճառների վերլուծությունը

ցույց

է

տալիս,

որ

դրանք

հետևանք

են

տնտեսական

գործունեություն ծավալելու ընթացքում մարդու կողմից բնության կենդան
և

անկենդան

բաղադրամասերի

օրինաչափությունների

անտեսման

և

նորմալ
արդեն

գործունեության

իրական

վտանգ

են

ներկայացնում Երկիր մոլորակի վրա կյանքի հետագա գոյությանը: Այսօր
առաջնահերթ

նշանակություն

է

անդամների

էկոլոգիական

կրթության

իրականացումը,

էկոլոգիական

ստանում

հասարակության
և

կուլտուրայի

բոլոր

դաստիարակության
և

մտածելակերպի

ձևավորումը: Նման մոտեցումը կապահովի մարդու կողմից շրջակա
միջավայրի նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի դրսևորումը,
սեփական
օրենքներին
բնության

վարքն

ու

տնտեսական

համապատասխանեցնելու
խելամիտ

օգտագործման

գործունեությունը
ունակության
սկզբունքների

բնության

ձևավորումը,
ամրապնդումը:

2

Մանկավարժական համալսարանի ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների
շրջանավարտների` ապագա մանկավարժի էկոլոգիական կրթությունը
հետապնդում է հետևյալ նպատակները:
1. Համակարգված գիտելիքներ ձեռք բերել բնության, մարդու և հասարակության
էկոլոգիական
փոխհարաբերությունների,
ժամանակակից
էկոլոգիական հիմնախնդիրների և դրանց լուծման ուղիների վերաբերյալ:
2. Բնությանը վերաբերվել որպես կարևորագույն կենսական և բարոյագեղագիտական արժեքի, դրսևորեն էկոլոգիապես նպատակահարմար
վարք և գործունեություն, շրջակա միջավայրի ակտիվ պահպանության և
վերականգման ձգտում, բնության և մարդկանց հետ հաղորդակցվելիս
ըստ խղճի գործելու ունակություն:
Զարգացնել էկոլոգիական իրավիճակների առաջացման պատճառների
վերլուծության,

էկոլոգիական

հիմնախնդիրների

լուծման

այլընտրանքային եղանակների ընտրության ունակությունը:

Քաղպաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր

2

ՔՊևԱԻհիմնահարցերառարկանմեթոդոլոգիական,
ճանաչողականգիտությունէ:
Այնառանձնանումէիրենբնորոշկատեգորիաներով,
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օրենքներովևօրինաչափություններով:
Այնմյուսգիտություններիցտարբերվումէնրանով,
որավելիշատէառնչվումհասարակությանկենսականշահերիհետ:
Առարկանուսումնասիրումէաղետներիհամակարգը,
առաջացմանպատճառները,բնակչությանպաշտպանությանուղիները:
Բնագիտություն և հումանիտար մշակույթներ: Բնագիտության պատմությունը: Ժամանակակից բնագիտության զարգացման միտումները: Բնության

նկարագրման

կորպուսկուլյար

(մասնիկային)

և

կոնտինուալ

(ամբողջական) հայեցակարգերը: Կարգավորվածություն և քաոս բնական
համակարգերում:

Նյութերի

կազմավորման

կառուցվածքային

մակարդակները: Միկրո, մակրո և մեգաաշխարհներ: Տարածություն,
ժամանակ:

Հարաբերականության

սկզբունքները:

Համաչափության

սկզբունքը և պահպանման ու փոխազդման օրենքները: Էնտրոպիայի
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(անկայունության) աճման սկզբունքները: Քիմիական պրոցեսները և
նյութերի

ռեակցիոնունակությունը:

Երկրի

ներքին

կառուցվածքը

և

երկրաբանական զարգացման պատմությունը: Երկրոլորտի թաղանթների
զարգացման ժամանակակից հայեցակարգը: ԼիթոսՖերան որպես կյանքի
աբիոտիկ հիմք: ԼիթոսՖերայի էկոլոգիական Ֆունկցիաները: Երկրի
ռեսուրսային,
թաղանթ:

գեոդինամիկական,

Նյութի

կազմավորման

առանձնահատկությունները:
համակարգերի

գեոՖիզիկական-գեոքիմիական
կենսաբանական

Էվոլյուցիայի

վերարտադրությունը

և

մակարդակի

սկզբունքները:
զարգացումը:

Կենդան
Կենդանի

օրգանիզմների բազմազանությունը, որպես կենսոլորտի ձևավորման և
կայունության հիմք: Գենետիկա և էվոլյուցիա: Մարդ: Ֆիզիոլոգիա,
առողջություն,

հույզեր:

Ստեղծագործություն,

աշխատունակություն:

Բիոէթիկա, մարդ, կենսոլորտ և տիեզերական ցիկլեր: Ժամանակի
անդարձելիությունը:

Անկենդան

և

կենդան

բնության

ինքնակարգավորումը: Հասկացություն նոոսՖերայի մասին:

Առարկայիուսուցմանարդյունքումուսանողըպետքէիմանա.
- ըմբռնելու նորի, առաջավորի կիրառումը, որը նպաստում է տվյալ
գիտության առաջընթացին,
-հասարակության ընդհանուր հասարակական-պատմական զարգացումը
իր բոլոր կողմերով:

Առարկայիու սուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.
1.տիրապետի անհատական ևբժշկական պաշտպանության միջոցներից
օգտվելու կանոններին,
2.իրականացնի ուսուցումը դպրոցներում աղետների առաջացման
պատճառների և հնարավոր հետևանքների

վերացման
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մասին,
3.գնահատել ստեղծված իրավիճակը համապատասխան ստացած
մասնագիտության,
4.կազմակերպել և իրականացնել փրկարարական աշխատանքները
վնասման օջախներում,
5.մեկնաբանել աղետաբեր երևույթներն ու գօրծընթացները, դրանց
առաջացման հնարավոր պատճառները, կատարել ճիշտ
եզրահանգումներ,
6.կարողանալ դասավանդել ՔՊ ևԱԻ հիմնահարցեր առարկան ցածր
դասարաններում:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
1.մասնագիտականգիտելիքներըխորացնելուևփոխանցելու հմտությանը
2.նորգաղափարներառաջքաշելուն
3.թիմումաշխատելու կարողությանը
4.գնահատմանգործիքներիկիրառմանը
5.նախագիծպլանավորելուն ևիրականացնելուն

Տարիքային անատոմիա և ֆիզիոլոգիա
Տարիքային անատոմիայի և ֆիզիոլոգիայի դասընթացը համարվում է
կրթական ծրագրի բաղադրիչներից մեկը, որի ուսումնասիրությունը
ուսանողներից պահանջում է գիտելիքներ օրգանիզմի անատոմիական և
ֆիզիոլոգիական և տարիքային առանձնահատկությունների վերաբերյալ /
սաղմի

զարգացման

առանձնահատկություններ,

տարիքային

պարբերացում, աճի և զարգացման գործընթացներ, տարբեր օրգան
համակարգերի

կառուցվածքագործառական

առանձնահատկություններ,

բարձրագույն

և

նյարդային

տարիքայի
գործունեության

տարիքային առանձնահատկություններ/ իմացությանը:

Տարիքային անատոմիա, ֆիզիոլոգիա և հիգիենա դասընթացի առարկան և
բովանդակությունը:

Օրգանիզմի

օրինաչափությունները:

աճի

Նյարդային

և

զարգացման

համակարգի

ընդհանուր

անատոմիա

և

ֆիզիոլոգիա: Բարձրագույն նյարդային գործունեություն: Մարդու վարքի
նեյրոֆիզիոլոգիական հիմունքները: Սենսոր համակարգի անատոմիա,
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ֆիզիոլոգիա և առողջապահություն: Ներզատիչ գեղձերի անատոմիա և
ֆիզիոլոգիա: Հենաշարժողական համակարգի անատոմիա, ֆիզիոլոգիա և
հիգիենա:

Հիգիենիկ

պահանջները

դպրոցների

սարքավորումների

նկատմամբ: Մարսողական օրգանների անատոմիա և ֆիզիոլոգիա:
Նյութերի

և

էներգիայի

առանձնահատկությունները:

փոխանակությունը:
Սրտանոթային

Արյան

տարիքային

և

շնչառական

համակարգերի անատոմիա, ֆիզիոլոգիա և հիգիենա: Հագուստի և
կոշիկների հիգիենա: Երեխաների և դեռահասների առողջական վիճակը:
Հիգիենիկ պահանջները դպրոցական շենքի և բակի նկատմամբ:
 օրգանիզմի
սաղմանյին
և
պտղային
զարգացման
փուլերը,
առանձնահատկությունները
 տարիքային պարբերացումը,
 աճի և զարգացման հիմնական օրինաչափությունները,
 նյարդային համակարգի կառուցվածքագործառական և տարիքային
առանձնահատկությունները,
 բարձրագույն
նյարդային
գործունեության
տարիքային
առանձնահատկությունները,
 զգայական համակարգերի տարիքային առանձնահատկությունները,
 ներզատական համակարգի, հորմոնների ազդեցության բնույթը,
ազդեցությունը աճի և զարգացման գործընթացների վրա,
 հենա-շարժողական
համակարգի
տարիքային
առանձնահատկությունները,
 արյան,
սիրտ-անոթային
համակարգի
տարիքային
առանձնահատկությունները,
 շնչառական համակարգի տարիքային առանձնահատկությունները,
 մարսողական համակարգի տարիքային առանձնահատկությունները,
 նյութերի
և
էներգիայի
փոխանակության
հիմնական
օրինաչափությունները,
 արտազատական
համակարգի
տարիքային
առանձնահատկությունները:

Մոդուլ 4

Պետք է կարողանա
կարողություններ/

3

/Բուն մասնագիտական գործնական

 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում,
 տիրապետել տարիքային անատոմիայի և ֆիզիոլոգիայի
ուսումնասիրման մեթոդներին,
 կարողանա կատարել ինքնուրույն փորձեր,
 ըրոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն
եզրահանգումներ,
 հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել ռեֆերատներ,
 կարբեր թեմաների մշակում,
Պետք է տիրապետի
 փորձարարական աշխատանքների կատարման մեթոդներին
 վերլուծություն կատարելու մեթոդական հմտություններին :

II-ի .1.-4 րդ մոդուլի դասընթացների ուսումնասիրման արդյունքում
սովորողը պետք է՝
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2.1 - ԳԻՏԵՆԱ`
Միջավայրի էկոլոգիական գործոնների ազդեցության դերը օրգանիզմների
զարգացման և ձևավորման վրա: Կենսաերկրացենոզների բաղադրության,
կառուցվածքի և կայունության պահպանման մեխանիզմները: Երկիր
մոլորակի

և

տիեզերական

կառուցվածքը:

Երկրի

օրգանիզմների

դերը

այլ

կեղևի
այդ

մարմինների
ձևավորման

գործում,

իբրև

բաղադրությունն
փուլերը

նյութերի

և

ու

կենդան

շրջապտույտի

կարևորագույն օղակ: Գիտելիքները մարդու կենսաբանական ծագման և
անձի ձևավորման սոցիալական նախադրյալների մասին:
- ԿԱՐՈՂԱՆԱ`
Վերլուծել և գնահատել անձի և հասարակության զարգացման գործում
բնապահպանության և ռացիոնալ բնօգտագործման կարևորությունը, իբրև
կայուն զարգացման երաշխիք:
Կարողանա մասնակցել արդի ժամանակաշրջանի գլոբալ էկոլոգիական
խնդիրների վերլուծությանը, որպես համամոլորակային հիմնահարց:
Ինտերնետային կապի միջոցով ձեռք բերել և ստեղծել տվյալների բազա
հետագայում այն վերլուծելու, տեղայնացնելու և կիրառելու ակնկալիքով:
- ՏԻՐԱՊԵՏԻ`
Կենսաբանական, բնապահպանական և էկոլոգիական ծամանակակից
կայուն

գիտելիքների:

Գիտելիքները,

տվյալների

համակարգչային

վերլուծության միջոցով, գործնականում կիրառելու և մոնիտորինգի
արդյունքները
էկոլոգիական

մոդելավորելու

մեթոդներին:Գլոբալ

հիմնախնդիրներրին

և

դրանց

և

լուծման

տեղային
հնարավոր

տարբերակներին:

Կամընտրական դասընթացներ

Բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության պահպանում
Բժշկագիտության հիմունքներ առարկան ճանաչողական գիտություն է:
Սա մյուս գիտություններից տարբերվում է նրանով, որ ավելի շատ է
առնչվում հասարակության ամեն մի անդամի առողջական և կենսական
շահերի հետ:
Առարկան ուսումնասիրում է հիվանդությունների առաջացման
պատճառները, նպաստող գործոնները, հիվանդությունների
դասակարգումը, պատճառագիտությունը, փուլայնությունը ,բուժման
եղանակները, առաջին բուժօգնության եղանակները,սննդակարգերը,
առողջ ապրելակերպի կանոնները ,կանխարգելիչ միջոցառումները:
Հիվանդների խնամքի նշանակությունը: Դեղորայքային օգնության
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հիմնական սկզբունքները: Շնչառական օրգանների հիվանդություններ:
Սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդություններ: Մարսողական
օրգանների, էնդոկրին համակարգի և նյութափոխանակության
հիվանդություններ: Միզասեռական համակարգի հիվանդություններ:
Նյարդահոգեկան խանգարումներ: Ճառագայթային ախտահարումներ:
Թունավոր նյութերով ախտահարումներ: Անհետաձգելի բուժ. օգնությունը
թունավորումների ժամանակ: Հականեխություն և աննեխություն:
Դեսմուրգիա, անշարժացումներ: Ցավազրկում, վերակենդանացումը
արտակարգ իրավիճակների բժշկական էվակուացիայի էտապներում:
Արյունահոսություն: Արյան և նրա փոխարինող հեղուկների
փոխներարկում: Տրավմատիկ շոկ: Վնասվածքներ: Մանկական
տրավմատիզմ: Ջրահեղձում: Փակ վնասվածքներ. երկարատև ճնշման
սինդրոմ: Բաց վնասվածքներ: Վերքեր: Վերքային սինդրոմ: Այրվածքներ,
էլեկտրահարում, ցրտահարություններ: Ոսկրերի կոտրվածքներ: Գլխի,
պարանոցի և ողնաշարի վնասվածքներ: Փորի և կոնքի վնասվածքներ:
Կրծքավանդակի վնասվածքներ: Զուգակցված և համակցված
վնասվածքներ: Համաճարակագիտության հիմունքներ: Դիզինֆեկցիա,
դիզինսեկցիա, դեռատիզացիա: Իմոնիտետ և պատվաստումներ: ՁԻԱՀ:
Վարակիչ հիվանդություններ, տեսակները: Կենսաբանական օջախ:
Հատուկ վտանգավոր վարակներ: Մարտական թունավոր նյութեր:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
 Հիվանդությունների առաջացման պատճառները և կանխարգելիչ
միջոցառումները
 Արտակարգ իրավիճակներում կողմնորոշված և ճիշտ բուժօգնություն
կազմակերպելու կանոնները
Առողջ ապրելակերպի կանոնները

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.
 Ձեռք բերված տեսական և գործնական գիտելիքների կիրառում:
 Տիրապետի առաջին օգնության կազմակերպման կանոններին
 Կատարել ստամոքսի լվացում, վիրակապում, բեկակալների
տեղադրում, հոգնա,
 Ջերմաչափում, պուլսի որոշում, զ/ճ չափում
 Այրվածքի մակերեսի և խորության որոշում
 Առաջին օգնության կազմակերպում ցրտահարված տուժվածի մոտ
 Լարանի ճիշտ տեղադրում

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.

2

 Կարողանա գիտական հարցերի վերբերյալ կատարել ինքնուրույն
եզրահանգումներ
 Տիրապետի Առողջ ապրելակերպի կանոններին
 Տիրապետի արտակարգ իրավիճակներում և կենցաղում ճիշտ ,
գրագետ , արագ բուժգնություն կազմակերպելու կանոներին
 Տիրապետի հիգիենայի
կանոններին
 Տիրապետի հիվանդի/ տուժվածի/ խնամքի կանոններին :

Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն
Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն
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առարկան գիտություն է, որ ավելի շատ է առնչվում հասարակության
ամեն մի անդամի առողջական և կենսական և անվտանգության
պահպանման շահերի հետ:
Առարկան ուսումնասիրում է արտակարգ և պատերազմական
իրավիճակներում տուժածներին առաջին օգնություն ցույց տալու
կանոնները, տուժածների տեղափոխման, վիճակի վերահսկման,
հիվանդությունների առաջացման պատճառների, նպաստող գործոնների,
հիվանդությունների դասակարգման,բուժման եղանակների, առաջին
բուժօգնության եղանակների,սննդակարգերի, առողջ ապրելակերպի
կանոնների ,կանխարգելիչ միջոցառումների մասին :
Բնական աղետներ, համաճարակներ, սպառնալիքներ: ԱԻ
դասակարգումը, բնութագրումը, կանխարգելման միջոցառումները,
բնական, էկոլոգիական, տեխնածին աղետներից, հիվանդություններից
համաճարակներից պաշտպանվելու միջոցառումները: Անհատական և
կոլեկտիվ պաշտպանական միջոցներ:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
 Տուժածի վիճակը վերահսկելու կանոնները
 Հիվանդությունների առաջացման պատճառները և կանխարգելիչ
միջոցառումները
 Արտակարգ իրավիճակներում կողմնորոշված և ճիշտ բուժօգնություն
կազմակերպելու կանոնները

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.
 Ձեռք բերված տեսական և գործնական գիտելիքների կիրառում:
 Տիրապետի առաջին օգնության կազմակերպման կանոններին
 Կատարել վիրակապում, լարանի տեղադրում, բեկակալների
տեղադրում
 Կատարել ստամոքսի լվացում, հոգնա,
 Ջերմաչափում, պուլսի որոշում, զ/ճ չափում
 Այրվածքի մակերեսի և խորության որոշում
 Առաջին օգնության կազմակերպում ցրտահարված տուժվածի մոտ
Տուժածի տեղափոխում

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
 Կարողանա գիտական հարցերի վերբերյալ կատարել ինքնուրույն
եզրահանգումներ
 Տիրապետի Առողջ ապրելակերպի կանոններին
 Տիրապետի արտակարգ իրավիճակներում և կենցաղում ճիշտ ,
գրագետ , արագ բուժգնություն կազմակերպելու կանոներին
 Տիրապետի հիգիենայի պահպանման
կանոններին
 Տիրապետի տուժվածի խնամքի կանոններին
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Մոդուլ 2

III
Մոդուլ 1

Ընդհանուր մասնագիտական առարկաներ
Մասնագիտության ներածություն
Սոց.մանկավարժի
մասնագիտությունը
համեմատաբար
նոր
մասնագիտություն է, ելնելով մի շարք գրական աղբյուրներից և
տեղեկագրերից` կարելի է ասել այն սկիզբ է առել 1990-ական
թվականներից: Սոց.մանկավարժն իրականացնում է սոցիալմանկավարժական
գործունեություն
բնակչության
տարբեր
տարիքային խմբերի հետ` երեխաներ, դեռահասներ, երիտասարդներ,
մեծահասակներ: Նա կոչված է ստեղծելու բարենպաստ պայմաններ
անձնավորության զարգացման և սոցիալիզացիայի համար:
Սոց.մանկավարժը համարվում է այցելուի և նրա շրջապատի
միջև կապող օղակ; անձնավորության, ընտանիքի, հասարակության
փոխազդեցության համակարգում միջնորդ: Նա ղեկավարում է ոչ
միայն այցելուին, այլ նաև անհրաժեշտ իրադրության ժամանակ
սոցիումի մեջ հաղորդակցվում ու ազդում է մի շարք այլ մարդկանց
վրա: Այդ իսկ պատճառով սոց.մանկավարժին ներկայացվում են
կարևոր պահանջներ, որոնք առնչվում են էթիկայի և մասնագիտական
կարողությունների հետ: Նա պարտավոր է ունենալ բարձր հոգևոր և
կուլտուրական,
հաղորդակցական
և
կազմակերպչական
ընդունակություներ:
Յուրաքանչյուր մասնագիտություն մարդուց պահանջում է
որոշակի հատկություններ: Մարդը հաջողությամբ կարող է աշխատել
այս կամ այն մասնագիտությամբ միայն այն ժամանակ, երբ նա
օժտված
է
տվյալ
մասնագիտությանը
համապատասխանող
անհատական, հոգեբանական հատկություններով: Եվ ընդհակառակը՝
մասնագիտությունն էլ մարդու վրա է դնում իր որակական կնիքը,
ձևավորում է որոշակի տիպի մասնագետ: Այլ կերպ ասած, ստացվում
է անձնային «բնավորությանե և մասնագիտական «բնավորությանե
ներդաշնակություն:

3

5.1. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
Սոց.մանկավարժի

մասնագիտությունը:

«սոց.աշխատողե

մասնագիտությունների

Սոց.մանկավարժի

հիմնական

«Սոց.մանկավարժե

և

տարբերությունները:

կարողությունները:

Սոց.մանկավարժի
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էթիկական

և

պրոֆեսիոնալ

կոդեքսը:

Սոց.մանկավարժի

կոմպետենցիաները: Խնդրառուի կոմպետեցիաները: Մասնագիտական
կոմպետենտություն:

Սոց.մանկավարժի

գործառույթները:

Սոց.մանկավարժի դերերը: Սոց.մանկավարժի գործունեության գլխավոր
ոլորտը:

Սոց.մանկավարժական

ոլորտները:

Սոցիալական

գործունեության
պատրաստման

գործունեության

ոլորտներից

ոլորտները:
համար

կախված

Սոց.մակավարժի

անընդհատության

պատրաստման

երկու

համակարգը:

նախնական

հիմնական

սոց.մանկավարժի
մասնագիտական
Սոց.մանկավարժի

մասնագիտական,

միջին

մասնագիտական կրթության հաստատությունների բացակայությունը ՀՀում:

ՀՀ-ում

բարձրագույն

ուսումնական

հաստատությունները:

Բարձրագույն կրթության կառավարումը: Ուսանողների

ինքնուրույն

աշխատանքի նպատակները և խնդիրները: Ինքնուրույն աշխատանքի
ձևերը:

Ուսանողների

ինքնուրույն

աշխատանքի

պլանավորումը:

Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի կառուցվածքը: Ուսանողների
ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպչական-մեթոդական ապահովումը:
Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի ստուգման համակարգը: ԲՈՒՀ-ի
կրթադաստիարակչական
գործունեության

գործընթացը:

ձևերն

հետազոտությունները:

ու

մեթոդները:

Կուրսային

ինքնադաստիարակության

Ուսումնաճանաչողական

հիմնահարցը

Ուսումնական

աշխատանք:
մանկավարժության

Անձի
և

հոգեբանության մեջ: Ինքնաճանաչումը որպես ինքնադաստիարակության
ելակետ: Ինքնադաստիարակություն, ինքնակրթություն

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.
 ներկայացնել և բնութագրել սոց.մանկավարժի մասնագիտությունը,
 տարբերակել
սոց.մանկավարժի
և
սոց.աշխատողի
մասնագիտությունները,
 կազմել սոց.մանկավարժի պրոֆեսիոգրաման,
 խմբավորել սոց.մանկավարժի կոմպետենցիաները,
 իրավիճակից կախված որոշել սոց.մանկավարժի գործունեության
ոլորտը,
 գրել
ռեֆերատներ`
որպես
բուհական
գիտահետազոտական
աշխատանքի ձևեր:

. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
 սոց.մանկավարժության ոլորտի եզրաբառերին,
 սոց.մանկավարժական նախագիտելիքներին,
գիտահետազոտական աշխատանքների նախնական ձևերին:

2.1. Մանկավարժության տեսություն
Ծրագիրը

նվիրված

է

դիդակտիկայի

6
գիտական

հիմունքների
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բացահայտմանը:
Մանկավարժական գիտությունը ուսումնասիրում, հետազոտում է
դաստիարակությունը և կրթությունը իր ամբողջության մեջ, որպես
առանձնահատուկ սոցիալական նպատակաուղղված գործունեություն,
որը ուղղված է աճող սերնդին հաղորդակից դարձնել հասարակական
կյանքին: Մանկավարժության այն բաժինը, որը ուսումնասիրում է
ուսուցումը տեսականորեն ավելի ընդհանուր մակարդակով, կոչվում է
դիդակտիկա, դիդակտիկան ուսմունք է այն մասին, թե մարդը ինչ չափով
է ճանաչում շրջապատող իրականությունը: Դիդակտիկան ուսուցման
տեսություն է, որը տալիս է նրա բովանդակության, մեթոդների և
կազմակերպման ձևերի հիմնավորումը: Դիդակտիկան պատասխանում է
2 ընդհանուր մեծ հարցերի «ինչ սովորեցնելե և «ինչպես սովորեցնելե:
Սակայն այս երկու հարցերի ճանապարհին առաջանում են ոչ պակաս
կարևորություն ունեցող հարցեր, ինչպեսիք են «ինչպես է ընթանում
ուսուցումըե, «ում սովորեցնելե, «ինչպիսի օրինաչափություններ են նրան
հատուկե և «ինչի համրա սովորեցնելե:

. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
 Դպրոցի

կառավարման տեսությունն ու պրակտիկան դպրոցի
գործունեության գնահատման չափանիշներ:
 Դպրոցի
ուսումնադաստիարակչական
աշխատանքների
կառավարումը: Դպրոցի ուսուցիչը: Նրա անձնային և մասնագիտական
որակները:
 Դպրոցի
ուսումնադաստիարակչական
աշխատանքների
պլանավորումը:
Մեթոդական աշխատանքի կազմակերպումը դպրոցում:
 Դպրոցի առաջավոր և նորարական

փորձի ուսումնասիրումը և

օգտագործումը:
 Դիդակտիկան որպես գիտություն և ուսումնական առարկա:
Դիդակտիկայի օբյեկտը, առարկան, հասկացությունները,խնդիրները:
Անընդմեջ կրթության համակարգը Կրթության բովանդակությունը,
ազգային կրթության էությունը ,առանձնահատկությունները:
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.
ներկայացնել դիդակատիկայի ժամանակից
խնդիրները,
 հիմնական հասկացությունները,
 ուսուցչին ներկայացվող պահանջները,
մանակավարժական ընդունակությունները:


Մոդուլ 2.1

կարևորագույն

. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
 դիդակատիկայի հիմնական հասկացությունների բնութագրմանը,
 տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելուն,
 ուսուցման նպատակի սահմանման գործընթացին,
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 մանկավարժական վարպետությանը:

2.2.Մանկավարժության տեսություն
Մանկավարժության

տեսությունը

6
կոչված

է

բացահայտելու

անձի

համակողմանի, հարմոնիկ զարգացման և ձևավորման կարևորագույն
պայմանը,

զբաղվում

կատարելագործման

է

նրա

հարցերով:

մեթոդների,
Պրակտիկ

սկզբունքների,
փորձից

ձևերի

կատարում

է

տեսական ընդհանրացումներ:
«Մանկավարժության տեսությունե դասընթացը ուսանողների մոտ
ձևավորում է սովորողների հետ աշխատելու, նրանց համակողմանի
դաստիարակությունը
հմտություններով:

ճիշտ

կազմակերպելու

Հնարավորություն

է

կարողություններով
ստեղծում

և

տարբեր

կոլեկտիվներում դրսևորելու համապատասխան վարքագիծ:
Մանկավարժության տեսություն առարկայի դասավանդումը առաջադրում
է մի շարք նպատակների իրագործում. սովորողներին նախապատրաստել
տեսական

գիտելիքները

մասնագիտական

գործունեության

մեջ

իրագործելու աշխատանքին, նրանց մեջ զարգացնել դաստիարակչական
խնդիրները

տեսնելու

մարդասիրական

և

լուծելու

դիրքորոշում

կարողություն,

դաստիարակության

ձևավորել
գործընթացի

նկատմամբ:
Կուրսի դասավանդման մեթոդներն են՝ դասախոսությունները, որոնք
կազմվել են յուրաքանչյուր թեմայի հիմնական հասկացությունների վրա:
Սեմինար

և

գործնական

պարապմունքները

կազմակերպվում

են

ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաներով և ինտերակտիվ
/փոխներգործուն/ մեթոդների կիրառմամբ ( գաղափարի քարտեզագրման,
Վենի դիագրամ և այլն):
Յուրաքանչյուր թեմայի համար առաջադրվում են ռեֆերատի թեմաներ՝
ուսումնասիրված հարցերը խորացնելու նպատակով:

. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
 մանկավարժության օբյեկտը, առարկան և մեթոդները
 դաստիարակության նպատակի հիմնախնդիրը,
 դաստիարակության
գործընթացի

էությունը,

առանձնահատկությունները,
 դաստիարակության օրինաչափությունները, սկզբունքները,
 դաստիարակության մեթոդները և կազմակերպման ձևերը,
 կոլեկտիվի դերը անձնավորության զարգացման և ձևավորման գործում
 դաստիարակության բաղադրամասերը,
5.2. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.
 տարբերակել գիտության օբյեկտը և առարկան
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 վերլուծել

դաստիարակության
տեսության
հիմնական
հասկացություները,
 Տարբերակել դաստիարակություն, ինքնադաստիարակություն և
վերադաստիարակություն հասկացությունները,
 կիրառել
դաստիարակության
կազմակերպման
տարբեր
ձևերը,մեթոդները և միջոցները
 Տարբերակել վերջնարդյունքը և կոմպետենտցիան
 արագ
կողմնորոշվել
տարաբնույթ
դաստիարակչական
իրավիճակներում,
5.3. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
 մանկավարժության հիմնական հասկացությունների բնութագրերին,
 տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելուն
 մանկավարժական վարպետությանը
 Դաստիարակչական իրավիճակներ ստեղծելու և լուծելու արվեստին
 Սանի
հետ
տարբեր
հարաբերություններ
ձևավորելու

տեխնոլոգիաներին
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Մանկավարժական տեխնոլոգիաներ
Մանկավարժական
հաջորդական

տեխնոլոգիան

քայլերի

նպատակամետ

նպատակամետ

իրականցման

գործունեության

ուրվագծումը,

դրանց

տեխնոլոգիական

եղանակների

գործունեության
համախումբն

հաջորդական

կատարման

կանոնները,

է,

գործընթացների

վերաբերյալ

հրահանգները,

պահանջները,

մոդելները,

գծապատկերները: Մանկավարժական տեխնոլոգիան ընկալվում է որպես
մանկավարժի շաղկապված, հաջորդական գործունեության համակարգ`
ուղղված մանկավարժական խնդիրների լուծմանը կամ էլ պլանավորված,
հաջորդաբար, նախօրոք նախանշված մանկավարժական գործընթացի
իրականացումն է պրակտիկայում: Մանավարժական

տեխնոլոգիան

մանկավարժական գործընթացի խիստ գիտականորեն պլանավորումն ու
կատարումն

է`

երաշխավորելով

գործընթացի

հաջողությունը:

Մանկավարժական տեխնոլոգիան փոխադարձ կապի մեջ է գտնվում
մանկավարժական

վարպետության

հետ:

Մանկավարժական

տեխնոլոգիան իր մեջ ներառում է նաև ինտերակտիվ ուսուցում,
համագործակցություն,

հետադարձ

կապի

ապահովում:

Մանկավարժական տեխնոլոգիայի լիարժեք, կատարյալ տիրապետումը
մանկավարժական վարպետությունն է:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
 տեխնոլոգիայի նշանակությունը, կարևորությունը մանկավարժական
գործընթացում,
 մանկավարժական
տեխնոլոգիայի
և
մանկավարժական
վարպետության փոխադարձ կապը,
 մանկավարժական տեխնոլոգիայի տարրերը,
 ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաները,
 դաստիարակության տեխնոլոգիան,
սոց.մանկավարժի մասնագիտական գործունեության կատարելագործման
տեխնոլոգիան:

. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.
 տեխնոլոգիական մոտեցմամբ լուծել մանկավարժական խնդիրներ,
 տարբերակել
«տեխնոլոգիաե,
«տեխնիկաե,
«մեթոդիկաե
հասկացությունները,
 իմաստավորել
ուսուցման
ժամանակակից
տեխնոլոգիաների
առավելությունները և թերությունները,
նախագծել տեխնոլոգիական քայլեր և պատրաստել տեխնոլոգիական
քարտեր:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
 տեխնոլոգիական ցիկլում ախտորոշման գործընթացին,
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Կրթության և մանկավարժական մտքի պատմություն
Մանկավարժության

պատմության

առարկան

դաստիարակության,

մանկավարժական

մտքի

ուսումնասիրում
ու

դպրոցի

է

4

ծագման

հարցերն ու օրինաչափություները հնագույն ժամանակներից մինչև մեր
օրերը,

մանկավարժների

կյանքն

ու

գործը:

Մանկավարժության

պատմության առարկան բացահայտում է դաստիարակության, կրթության
և ուսուցման տեսականի ու գործնականի, դպրոցի, անձնավորության
ձևավորման ու զարգացման համընդհանուր ընթացքը` մանկավարժական
մտքի

ականավոր

գործիչների

գործունեությամբ

ու

գնահատմամբ:

Մանկավարժության պատմության դասընթացի ընթացքում պետք է
ընդգծվեն դաստիարակության տեսության ու գործնականի սերտ կապը ու
զարգացումը, ցույց տրվեն մանկավարժական մտքի, լուսավորության
բնագավառի գործիչների հայացքները:
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.

Մոդուլ 6.1




Դաստիարակության պատմական բնույթը
Մանկավարժական գործունեության հիմնակնա բնութագրերը
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.


Բացահայտել դաստիարակության, կրթության և ուսուցման
տեսականի ու գործնականի, դպրոցի զարգացման ընթացքը`
մանկավարժական մտքի ականավոր գործիչների գործունեությամբ

Բացատրել և հիմնավորել դաստիարակության պատմական բնույթը

Ընդգծել դաստիարակության տեսության գործնականի սերտ կապը ու
զարգացումը

Ցույց տալ մանկավարժական մտքի զարգացման որակական
փոփոխությունները, լուսավորության բնագավառի գործիչների
հայացքները լուսաբանելիս և զատել այն դրականը, որը կնպաստի
մանկավարժության տեսության առաջընթացի
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.



Ուսուցչի մասնագիտության ժամանակակից խնդիրներին
Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքները ավելի արդյունավետ
դարձնելու կարողություերին և հմտություններին

Ժամանակակից մանկավարժական տեսություններին

Ճիշտ իմաստավորել անցյալի մանկավարժական փորձը և այն
կիրառել ստեղծագործաբար
Բուհում ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքների ձևերին, իրավունքներին
և պարտականություններին

Շտկող մանկավարժություն

4

Շտկող մաննկավարժության գործունեությունը իրենից ներկայացնում է
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ստեղծագործական մի գործընթաց, որը հիմնված է ընդհանուր, հատուկ
մանկավարժության, հոգեբանության նվաճումների օգտագործման վրա:
Այն նախատեսում է աշխատանքի նկատմամբ հետազոտական մոտեցում,
առաջավոր

փորձի

մշտական

ուսումնասիրություն,

սեփական

աշխատանքի վերլուծություն և կիրառում:
Շտկող մանկավարժությունը կոչված է.
 ուսումնասիրել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք
ունեցող (կույր, թույլ տեսնող, խուլ, թույլ լսող, սակավամիտ, լեզվական,
հենաշարժողական օրգանների, վարքի զարգացման խանգարումներ)
երեխաների
հոգեֆիզոլոգիական
զարգացման
առանձնահատկությունները,
նրանց
կրթության,
ուսուցման
և
դաստիարակության օրինաչափությունները և օրենքները:
 ձևավորել
մանկավարժական
մոտեցումներ,
մտածողություն,
աշարհայացք, հմտություններ և կարողություններ հատուկ, շտկող,
ներառական կրթություն իրականացնելու գործընթացում:
 կատարել երեխաների կրթության ընդհանուր և հատուկ անալիզ
 որոշել հատուկ, կորրեկցիոն զարգացնող ձեռնարկությունների, սոց
ապահովության կենտրոնների, վերականգնողական կենտրոնների
գործունեության նպատակները, խնդիրները և հիմնական ուղղությունները
 ստեղծել ուսուցիչների նախապատրաստման ուսումնա-մեթոդական
բազա
 հետազոտել և կիրառել ինտեգրացիան կրթության և սոցիալմշակութային բնագավառում, իրականացնել ծնողների հոգեբանամանկավարժական նախապատրաստումը:
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա..
 շտկող մանկավարժության հիմնական հասկացությունների
իմացություն,
 շտկող մանկավարժության առարկայի օբյեկտի, խնդիրների,
սկզբունքի, նպատակի բացահայտում,
 շտկող մանկավարժության տեսության, զարգացման պատմության,
դիդակտիկայի հիմունքները,
 զարգացման շեղումներ ունեցող երեխաների հետ տարվող
շտկողավերականգնողական աշխատանքների հիմունքները,
 շտկողամանկավարժական գործունեության մանկավարժական
կազմակերպչական հիմունքները,
 ներառական կրթության հիմնախնդիրները:
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.

 շտկող
մանկավարժության
առարկայական
բնագավառների
տարբերակում, իմացություն,
 զարգացման շեղումեր ունեցող երեխաների
հետ տարվող
շտկողական, վերականգնողական աշխատանքների իմացություն,
 շտկողամանկավարժական
գործունեության
մանկավարժական,
կազմակերպչական աշխատանքների հիմունքների իմացություն,
 ներառական կրթության հիմնախնդրի իմացություն,
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 մասնագիտական
գրականության
ուսումնասիրման,
վերապատրաստման,
վերլուծման
իմացություն,
ժամանակակից
տեխնոլոգիաների կիրառում:

ներկայացնել դաստիարակության հիմնական հասկացություները,
 իմաստավորել ինքնադաստիարակության կարևորությունը,
 իմաստավորել դաստիարակության կազմակերպման ձևերը,
 ներկայացնել դաստիարակության տեխնոլոգիաները,
կարևորել
դաստիարակին ներկայացվող գործառույթները, կոմպետենցիաները,
 տրամաբանել մասնագիտական կոմպետենտության ձեռքբերման
պահանջները
 արագ
կողմնորոշվել
տարաբնույթ
դաստիարակչական
իրավիճակներում,
 տիրապետի մանկավարժական տեխնիկային,
 տիրապետի կոլեկտիվի տեսական հիմունքներին,
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
 կրթության
առանձնահատուկ
պայմանների
կարիք
ունեցող
երեխաների շեղումների պատճառներին, կանխարգելման, շտկման
ուղիներին, ուսուցման, դաստիարակության, հանրօգուտ աշխատանքին
նախապատրաստելու ներառման գործընթացի հիմնախնդիրներին,
 պատճառաբանված ձևով կբացահայտեն երեխաների հետ տարվող
վերականգնողական, շտկողական աշխատանքների յուրահատկությունը,
 կկարողանան տիրապետել շտկման մեթոդներին, ձևերին,
 շտկող մանկավարժության վերականգնող մեթոդների կիրառմամբ
կկարողանան ճիշտ տարբերակել զարգացման մտավոր և ֆիզիկական
խնդիրներ ունեցող երեխաների կրթական կարիքը,
 հատուկ, ինտեգրացված, ներառական կրթություն իրականացնելիս
կկարողանան աշխատել գիտական, մեթոդական գրականությամբ,
ժամանակակից տեխնոլոգիաներով:
 Մանկավարժական վարպետությանը
6.1.Հոգեբանամանկավարժական պրակտիկում

2

«Հոգեբանամանկավարժական
պրակտիկումե
առարկայի
նշանակությունը պայմանավորված է նրանով, որ ինչպես տեսական,
այնպես էլ գործնական հոգեբանության մեջ փորձարարական
հետազոտության
կարևորագույն
գործիք
են
համարվում
փորձարարական
տվյալներ
հավաքելու
մեթոդիկաները:
«Հոգեբանամանկավարժական
պրակտիկումե
առարկան
ունի
բացառիկ
նշանակություն
հոգեբանական
փորձարարական
հետազոտության տեսական, մեթոդական և տեխնիկական կողմերին
տիրապետելու գործում: «Հոգեբանամանկավարժական պրակտիկումե
դասընթացի յուրացումը կօգնի ուսանողներին տիրապետել այն
տեսական գիտելիքներին և գործնական հմտություններին, որոնք
անհրաժեշտ են փորձարարական հոգեբանական հետազոտության
անցկացման համար:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
1. Հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդաբանության
մասին
2. Փորձարարական
հետազոտությունների
անցկացման
հիմնական մեթոդական միջոցների մասին
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3. Հոգեբանական
հետազոտությունների
բարոյագիտական պահանջների մասին

անցկացման

5.2. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է
կարողանա.

1.

Փորձարարական հետազոտության կազմակերպման և

պլանավորման կարողություններ, արդյունքների մշակման և
վերլուծության, ամփոփումների ձևակերպման կարողություններ,
2.

Հոգեբանական

հետազոտության

հիմնական

էմպիրիկ

մեթոդների կիրառման կարողություններ,
3.

Էմպիրիկ հետազոտության մեթոդական վերլուծության

կարողություններ,
4.

Հիմնական

տեխնիկայի

մեթոդիկաների

և

օգտագործման

տվյալների

հավաքելու

կարողություններ,որոնք

պահանջվում են հետազոտական և գործնական աշխատանքում:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
1. Տիրապետել
հոգեբանական
բնութագրերի
կազմման
սկզբունքներին
2. Տիրապետել հոգեբանական հետազոտությունների արդյունքների
վերլուծության, մեկնաբանման, ամփոփումների ձևակերպման
առանձնահատկություններին
3. Տիրապետել
հոգեբանական
հետազոտության
տեսական,
մեթոդական, տեխնիկական կողմերին
Այս ամենը կնպաստի հետազոտող հոգեբանի և պրակտիկ հոգեբանի
մեթոդական կուլտուրայի ձևավորմանը:
6.2.Հոգեբանամանկավարժական պրակտիկում
«Հոգեբանամանկավարժական
պրակտիկումե
առարկայի
նշանակությունը պայմանավորված է նրանով, որ ինչպես տեսական,
այնպես էլ գործնական հոգեբանության մեջ փորձարարական
հետազոտության
կարևորագույն
գործիք
են
համարվում
փորձարարական
տվյալներ
հավաքելու
մեթոդիկաները:
«Հոգեբանամանկավարժական
պրակտիկումե
առարկան
ունի
բացառիկ
նշանակություն
հոգեբանական
փորձարարական
հետազոտության տեսական, մեթոդական և տեխնիկական կողմերին
տիրապետելու գործում: «Հոգեբանամանկավարժական պրակտիկումե
դասընթացի յուրացումը կօգնի ուսանողներին տիրապետել այն
տեսական գիտելիքներին և գործնական հմտություններին, որոնք
անհրաժեշտ են փորձարարական հոգեբանական հետազոտության
անցկացման համար:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
4. Հոգեբանական
մասին

հետազոտությունների

մեթոդաբանության
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5. Փորձարարական
հետազոտությունների
հիմնական մեթոդական միջոցների մասին
6. Հոգեբանական
հետազոտությունների
բարոյագիտական պահանջների մասին

անցկացման
անցկացման

5.2. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է
կարողանա.

1.

Փորձարարական հետազոտության կազմակերպման և

պլանավորման կարողություններ, արդյունքների մշակման և
վերլուծության, ամփոփումների ձևակերպման կարողություններ,
2.

Հոգեբանական

հետազոտության

հիմնական

էմպիրիկ

մեթոդների կիրառման կարողություններ,
3.

Էմպիրիկ հետազոտության մեթոդական վերլուծության

կարողություններ,
4.

Հիմնական

տեխնիկայի

մեթոդիկաների
օգտագործման

և

տվյալների

հավաքելու

կարողություններ,որոնք

պահանջվում են հետազոտական և գործնական աշխատանքում:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
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4. Տիրապետել
հոգեբանական
բնութագրերի
կազմման
սկզբունքներին
5. Տիրապետել հոգեբանական հետազոտությունների արդյունքների
վերլուծության, մեկնաբանման, ամփոփումների ձևակերպման
առանձնահատկություններին
6. Տիրապետել
հոգեբանական
հետազոտության
տեսական,
մեթոդական, տեխնիկական կողմերին
Այս ամենը կնպաստի հետազոտող հոգեբանի և պրակտիկ հոգեբանի
մեթոդական կուլտուրայի ձևավորմանը:
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7.1.Սոցիալական մանկավարժություն
Մոդուլի

նպատակն

է

սովորողի

մոտ

ձևավորել

տեսական

պատկերացումներ սոցիալական մանկավարժության ուսումնասիրության
օբյեկտի,

առարկայի

ամբողջական

և

հիմնական

պատկերացում

հասկացությունների

տալ

մասին,

(անհատի)

երեխայի

սոցիալականացման գործընթացների և օրինաչափությունների մասին:

Մոդուլ 8

Սոցիալական

մանկավարժության

Սոցիալական

մանկավարժությունը

գիտության

առանձին

տեսական
որպես

ճյուղ:

հիմունքները:

մանկավարժական

Սոցիալ-մանկավարժական

գիտահետազոտական մեթոդները: Սոցիալականացումը որպես
սոցիալ-մանկավարժական

և

հոգեբանական

հիմնախնդիր:

Ընտանիքը որպես սոցիալականացման ինստիտուտ և ընտանիքի
հետ

սոցիալ-մանկավարժական

աշխատանքի

առանձնահատկությունները:
Սոցիալական
մանկավարժի
աշխատանքը հանրակրթական դպրոցում: Հասկացություն ռիսկի
խմբերի

մասին

և

աշխատանքի

նրանց

հետ

սոցիալ-մանկավարժական

առանձնահատկությունները:

մանկավարժական

գործունեության

Սոցիալ-

առանձնահատկությունները

հատուկ դպրոցում: Սոցիալական մանկավարժի աշխատանքը
համայնքում:

Սոցիալական

մանկավարժի

աշխատանքը

երեխաների ժամանցի և հանգստի կազմակերպման գործում:
Սոցիալական

մանկավարժի

աշխատանքի

առանձնահատկությունները

օժտված

Սոցիալական

աշխատանքի

մանկավարժի

երեխաների

կազմակերպումը,

առանձնահատկությունները
հնարավորություններով

հետ:

սահմանափակ

անձանց

և

հաշմանդամների

հետ:

Ներառական կրթությունը որպես զարգացման սահմանափակ
հնարավորություններով
Սոցիալական

երեխաների
մանկավարժի

առանձնահատկությունները,
երեխաների

ինտեգրման

հետ:

գործառույթները

Սոցիալական

մանկավարժի

միջոց:

աշխատանքի
մանկատան
աշխատանքը

այլընտրանքային խնամքի կազմակերպման գործում: Սոցիալական
մանկավարժի աշխատանքի առանձնահատկությունները «դժվարե
երեխաների

հետ:

Սոցիալական

մանկավարժի

աշխատանքի

առանձնահատկությունները շեղվող վարքով երեխաների հետ:
Սոցիալ-մանկավարժական
աշխատանքը
առանձնահատուկ
կոլեկտիվներում: Երեխաների և մանկության պաշտպանության
սոցիալ-մանկավարժական

և

իրավական

ապահովումը:
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Սոցիալական

հարմարումը

(ադապտացիան)

որպես

սոցիալ-

մանկավարժական և հոգեբանական գործընթաց:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա..
1. համակողմանի և համակարգված գիտելիքներ մասնագիտական
ոլորտում,
2. մասնագիտացման ոլորտի նորագույն տեսությունները և դրանց
մեկնաբանությունները,
3.կառավարել և վերափոխել աշխատանքին կամ ուսումնասիրությանն
առնչվող բարդ, անկանխատեսելի համատեքստեր, որոնք պահանջում են
նոր ռազմավարական մոտեցումներ,
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.

Մոդուլ 9.1


լուծել
սոցիալ-մանկավարժական
և
սոցիալ-հոգեբանական
խնդիրներ,

ձևակերպել և հետազոտել նոր խնդիրներ սոցիալական
մանկավարժության և հարակից ոլորտներում

հետևել մանկավարժության տեսությունների զարգացմանը և
քննադատական վերլուծություն կատարել,

առարկայական ոլորտների պարզ և միջին բարդության
հիմնախնդիրները
վերաձևակերպելու
մանկավարժության
և
հոգեբանության եզրույթներով /տերմիններով/ և լուծելու դրանք,

ստանձնել պատասխանատվություն աշխատանքային թիմերի
մասնագիտական գիտելիքի և պրակտիկ աշխատանքին նպաստելու
հնարավորությունների զարգացմանը:

կարողանա մեկնաբանել հետազոտության արդյունքները,
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
 համակարգչային ծրագրավորման կամ ծրագրային ապահովման
լեզուներին և ունակ լինի դրանք օգտագործելու խնդիրներ լուծելիսֈ
 նորագույն մեթոդներին և տեխնիկական միջոցներին,
 ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին ,
 վերլուծելու և համադրելու ունակությանը,
 կազմակերպելու և պլանավորելու ունակությանը,
 հենքային և ընդհանուր գիտելիքներին,
 սոցիալականացման ոլորտի տեղեկատվությամբ
(տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնելու և վերլուծելու ունակություն)
7.2.Սոցիալական մանկավարժություն
Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել և ամբողջական
պատկերացում

տալ

երեխայի

(անհատի)

սոցիալականացման

գործընթացների և օրինաչափությունների մասին, ձևավորել գործնական
հմտություններ երեխաների, տարբեր խմբերի, ընտանիքի հետ սոցիալ-
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մանկավարժական գործունեության իրականացման համար:
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա..
1. համակողմանի և համակարգված գիտելիքներ մասնագիտական
ոլորտում,
2. մասնագիտացման ոլորտի նորագույն տեսությունները և դրանց
մեկնաբանությունները,
3.կառավարել և վերափոխել աշխատանքին կամ ուսումնասիրությանն
առնչվող բարդ, անկանխատեսելի համատեքստեր, որոնք պահանջում են
նոր ռազմավարական մոտեցումներ,
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.

լուծել
սոցիալ-մանկավարժական
և
սոցիալ-հոգեբանական
խնդիրներ,

ձևակերպել և հետազոտել նոր խնդիրներ սոցիալական
մանկավարժության և հարակից ոլորտներում

հետևել մանկավարժության տեսությունների զարգացմանը և
քննադատական վերլուծություն կատարել,

առարկայական ոլորտների պարզ և միջին բարդության
հիմնախնդիրները
վերաձևակերպելու
մանկավարժության
և
հոգեբանության եզրույթներով /տերմիններով/ և լուծելու դրանք,

ստանձնել պատասխանատվություն աշխատանքային թիմերի
մասնագիտական գիտելիքի և պրակտիկ աշխատանքին նպաստելու
հնարավորությունների զարգացմանը:

կարողանա մեկնաբանել հետազոտության արդյունքները,
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
 համակարգչային ծրագրավորման կամ ծրագրային ապահովման
լեզուներին և ունակ լինի դրանք օգտագործելու խնդիրներ լուծելիսֈ
 նորագույն մեթոդներին և տեխնիկական միջոցներին,
 ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին ,
 վերլուծելու և համադրելու ունակությանը,
 կազմակերպելու և պլանավորելու ունակությանը,
 հենքային և ընդհանուր գիտելիքներին,
սոցիալականացման ոլորտի
տեղեկատվությամբ
(տարբեր
աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնելու և վերլուծելու ունակություն),
Սոցիալ- մանկավարժական տեխնոլոգիաներ
Սոցիալական աշխատանքը որպես գիտություն իրենից ներկայացնում է
մարդկային գործունեության ոլորտ, որի գործառույթը կայանում է
որոշակի իրականության` սոցիալական ոլորտի և առանձնահատուկ
սոցիալական գործունեության մասին օբյեկտիվ գիտելիքների մշակման ու
տեսականորեն համակարգման մեջ:

4

Սոցիալական տեխնոլոգիան

հանդես է գալիս որպես որոշակի, հատուկ մշակված և հաջորդականորեն
իրականացվող գործունեություն, որն ուղղված է սոցիալական պրոբլեմի
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լուծմանը: Սոցիալական աշխատանքի տեխնոլոգիաների մեջ մեթոդները
հանդես են գալիս որպես նրանց բաղադրամասեր` ապահովելով պրոբլեմի
լուծումը: Մեթոդը սոցիալական աշխատանքի մեջ հանդես է գալիս որպես
մարդու կամ խմբի որոշակի պրոբլեմների լուծման ճանապարհ /միջոց/:
Ընդ որում հայտնի

է, որ մարդու պրոբլեմների լուծումը հնարավոր է

միայն օգտագործելով մարդու հնարավորությունների ներուժը, այսինքն`
մարդու պրոբլեմների լուծման աղբյուրը հենց ինքը` մարդն է:

Մոդուլ 9.2

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
ընդհանուր

տիպի կիրառական; մասնավոր

տիպի կիրառական;

տիպային; ախտորոշման; օբյեկտի գնահատման և չափման; սոցիալմանկավարժական կանխատեսման; օբյեկտի մոդելավորման; սոցիալմանկավարժական նախագծման; սոցիալ-մանկավարժական ծրագրման;
պլանավորման;

պլանի

սոց.մանկավարժական

իրականացման;

տեղեկատվական;

հետադարձ

կապի;

ախտորոշիչ-կանխորոշիչ;

սոցիալ-մանկավարժական գործունեության օպտիմալ; փորձագիտականգնահատող;

ռիսկի

խմբի

երեխաների;

ավագ

դասարանցիների

պրոֆկողմնորոշման; անբարենպաստ ընտանիքների; սահամանափակ
հնարավորություններով երեխաներին դաստիարակող ընտանիքների հետ
տարվող; դեռահասների թմրամոլության դեմ պայքարի սոցիալական
աշխատանքի;

ուղղիչ

աշխատանքային

գաղութներում

տարվող

տեխնոլոգիաները:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.
 արժևորել տեխնոլոգիայի դերն օպտիմալ և ժամանակի պահանջներին
համահունչ սոց.մանկավարժական գործընթաց կազմակերպելու գործում,
 կազմել գծապատկերներ, մոդելներ, սխեմաներ, որոնք կօգնեն
տեխնոլոգիական մոտեցմամբ լուծել մանկավարժական խնդիրներ:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
 սոց.մանկավարժական խնդիրները տեխնոլոգիական ցիկլի միջոցով
լուծելուն,
 սոց.մանկավարժական տեխնոլոգիաների տիպաբանությանը:
9.1.Սոցիալական մանկավարժության խորհրդատվություն

5

Սոցմանկավարժական խորհրդատվություն առարկան իր ուրույն տեղն
ունի սոցմանկավարժական առարկաների շարքում և նպաստում է
լիարժեք մասնագետի կայացման գործին ` զինելով նրանց գործնական
հմտություններով և կարողություններով:
Սոցմանկավարժական
սոցմանկավարժական
անձնական

խորհրդատվությունը

գործունեություն

պրոբլեմի

լուծման

է,

առաջ

որը

այնպիսի

հասցեագրված

կանգնած

է

կոնկրետ

անձնավորության, այնպիսի պրոբլեմի, որն առաջացել է սոցիալական,

82

հասարակության մեջ ինտեգրվելու գործընթացում:
Սույն առարկան հնարավորություն
հստակ

է տալիս ուսանողին ավելի

պատկերացնել

առանձնահատկությունները,

իր

առավել

մասնագիտության

մանրակրկիտ

ուսումնասիրել

սոցմանկավարժի գործունեության ոլորտները և դրանցում հանդիպող
դժվարությունները:
Սոցմանկավարժական
հստակեցնում

խորհրդատվություն

սոցմանկավարժ-

առարկան

մասնագետի

ավելի

է

կարևորությունը`ցույց

տալով գործունեության սահմանները և անհրաժեշտությունը կյանքի
գրեթե բոլոր ոլորտներում:
Առարկայի
հոգեբանական

յուրացումը

պահանջում

առարկաների

խոր

է

մանկավարժական

իմացություն`

շեշտը

և

դնելով

տարիքային մանկավարժության և հոգեբանության վրա:
Առարկայի իմացությունն անհրաժեշտ է սոցմանկավարժություն,
սոցհոգեբանություն,

սոցաշխատանք,

սոցհոգեբանական

խորհրդատվություն ուսումնական առարկաների ուսուցման համար:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
խորհրդառուի հետ իրականացվող խորհրդատվության հնարավոր
դժվարությունները,

մանկան,

դերահասի,

օժտված

երեխաների,

սահմանափակ հնարավորություններով և մանկատան երեխաների հետ
աշխատելու հմտություններ, սոցմանկավարժական խորհրդատվություն
իրականացնելու
սոցինստիտուտների
խորհրդառուների

Մոդուլ 10

մոդելների

կիրառման

համագործակցության
նկատմամբ

կիրառվող

կարողություններ,
ձևերի

իմացություն,

ներգործության

և

թելադրողական մեթոդների իմացություն:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.
 հստակ ներկայացնել իր մասնագիտական պարտականությունները
 ստույգ ախտորոշել խնդրի պատճառները
 ճիշտ ընտրել իրեն դիմած խորհրդառուի հետ աշխատելու մոդելը

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
 սոց.մանկավարժական խնդիրների ախտորոշման մեթոդներին և
լուծման մոդելներին,
ներգործության և թելադրողական մեթոդներին
9.2.Սոցիալական մանկավարժության խորհրդատվություն

Սոցմանկավարժական խորհրդատվություն առարկան իր ուրույն տեղն
ունի սոցմանկավարժական առարկաների շարքում և նպաստում է
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լիարժեք մասնագետի կայացման գործին ` զինելով նրանց գործնական
հմտություններով և կարողություններով:
Սոցմանկավարժական
սոցմանկավարժական
անձնական

խորհրդատվությունը

գործունեություն

պրոբլեմի

լուծման

է,

որը

առաջ

այնպիսի

հասցեագրված

կանգնած

է

կոնկրետ

անձնավորության, այնպիսի պրոբլեմի, որն առաջացել է սոցիալական,
հասարակության մեջ ինտեգրվելու գործընթացում:
Սույն առարկան հնարավորություն
հստակ

է տալիս ուսանողին ավելի

պատկերացնել

առանձնահատկությունները,

իր

առավել

մասնագիտության

մանրակրկիտ

ուսումնասիրել

սոցմանկավարժի գործունեության ոլորտները և դրանցում հանդիպող
դժվարությունները:
Սոցմանկավարժական
հստակեցնում

խորհրդատվություն

սոցմանկավարժ-

առարկան

մասնագետի

ավելի

է

կարևորությունը`ցույց

տալով գործունեության սահմանները և անհրաժեշտությունը կյանքի
գրեթե բոլոր ոլորտներում:
Առարկայի
հոգեբանական

յուրացումը

պահանջում

առարկաների

խոր

է

մանկավարժական

իմացություն`

շեշտը

և

դնելով

տարիքային մանկավարժության և հոգեբանության վրա:
Առարկայի իմացությունն անհրաժեշտ է սոցմանկավարժություն,
սոցհոգեբանություն,

սոցաշխատանք,

սոցհոգեբանական

խորհրդատվություն ուսումնական առարկաների ուսուցման համար:
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Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
խորհրդառուի հետ իրականացվող խորհրդատվության հնարավոր
դժվարությունները,

մանկան,

դերահասի,

օժտված

երեխաների,

սահմանափակ հնարավորություններով և մանկատան երեխաների հետ
աշխատելու հմտություններ, սոցմանկավարժական խորհրդատվություն
իրականացնելու
սոցինստիտուտների
խորհրդառուների

մոդելների

կիրառման

համագործակցության
նկատմամբ

կիրառվող

կարողություններ,
ձևերի

իմացություն,

ներգործության

և

թելադրողական մեթոդների իմացություն:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.
 հստակ ներկայացնել իր մասնագիտական պարտականությունները
 ստույգ ախտորոշել խնդրի պատճառները
 ճիշտ ընտրել իրեն դիմած խորհրդառուի հետ աշխատելու մոդելը

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
 սոց.մանկավարժական խնդիրների ախտորոշման մեթոդներին և
լուծման մոդելներին,
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ներգործության և թելադրողական մեթոդներին

Ընդանուր հոգեբանության հիմունքներ
Հոգեբանությունը ներկայումս առավել զարգացող և կարևորագույն
գիտություններից մեկն է : Հայաստանը , ցավոք , մեծապես հետ է մնացել
համաշխարհային մակարդակից , ինչպես այդ գիտության դասավանդման
, այնպես էլ հետազոտական աշխատանքի հնարավորինս կայացման
գործում : Այս լուրջ թերությունը վերացնելու հիմնական միջոցներից մեկը
բուհերում հոգեբանությոն առարկայի դասավանդման բարելավումն է ,
այդ գործը որոկական և քանակական տեսակետից միջազգային
մակարդակին մոտեցնելը : Առարկան ընդգրկում է և տեսական հիմքեր , և
հետազոտական լուրջ հիմնավորումներ : Այն կազմված է անձի հոգեկան
գործունեության
մակարդակներին
նվիրված
բաժիններից
,
ստեղծագործական մտածողությանը , երևակայությանը , կամքին և
ֆրուստրացիային և պաշտպանական մեխանիզմներին վերաբերող
մասերց :
ԳԻՏԵՆԱ`
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Հոգեբանության ուսումնասիրման առարկան , տիրապետի ներհոգեկան
գործընթացների և վարքի մեխանիզմներին , դրանց միջև գոյություն
ունեցող կապերի, հոգեկան գործընթացների վրա միջավայրի գործոնների
և օրգանիզմի վիճակների ազդեցությունը :

Տարիքային հոգեբանություն
Դասընթացում

դիտարկվում

մեխանիզմների

և

է

մարդու

օրինաչափությունների,

հոգեկանի

զարգացման

հոգեկան

զարգացման

տարիքային դինամիկայի, օնտոգենեզում մարդու անձի զարգացման
հոգեկան

օրինաչափությունների

և

տարիքային

առանձնահատկությունները, որի նպատակն է

հոգեբանական

ուսանողներին զինել

գիտելիքներով օնտոգենեզում հոգեկանի զարգացման մեխանիզմների և
օրինաչափությունների,

մարդու

առանձնահատկությունների

անձի
և

հոգեկան

տարիքային

զարգացման
հոգեբանական

առանձնահատկությունների մասին: Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների
ընդհանուր

տեսական,

Ուսանողներին

կիրառական

գաղափար

օրինաչափությունների
հոգեբանության

և

տալ

և

մեթոդական

գիտելիքները:

մարդու

հոգեկան

զարգացման

դինամիկայի

մասին:

Տարիքային

բնագավառում

ձեռք

բերած
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գիտելիքներն

և

ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ` հատկապես
երեխաների հետ աշխատանքում: Նախապատրաստել

հոգեբանական

գիտությունների ցիկլի առարկաների (մանկավարժական հոգեբանություն,
սոցիալական

հոգեբանություն, սպորտի

հոգեբանություն,

և այլն)

հետագա ուսումնասիրություններին:
ԳԻՏԵՆԱ`
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 հոգեկանի
զարգացման
օրինաչափություններն
ու
նորագոյացությունները,
 յուրաքանչյուր տարիքային փուլի հոգեբանական բնութագիրը,
 ուսուցման և դաստիարակության կազմակերպման և իրականացման
օպտիմալ եղանակները
 սոցիալական միջավայրի դերն ու ազդեցությունը անձի ձևավորման
վրա:
- ԿԱՐՈՂԱՆԱ`
 բացահայտել հասարակության մեջ տեղ գտած բացասական
երևույթները և ուսումնասիրել դրանց դրսևորման պատճառները,
 անցկացնել հոգեբանամանկավարժական հետազոտություն,
 խորհրդատվական աշխատանք իրականացնել չառաջադիմող և
«դժվարե աշակերտների հետ,
կատարել անձի հոգեբանական վերլուծություն,
 կազմել աշակերտի
բնութագիրը:
- ՏԻՐԱՊԵՏԻ`

և

դասարանային

կոլեկտիվի

հոգեբանական

 տարիքային հոգեբանության առարկային
 տարիքային հոգեբանության ժամանակակից մեթոդներին,
 հոգեբանամանկավարժական
հետազոտության
առանձնահատկություններին,
 երեխաների հետ աշխատանքի առանձնահատկություններին

Մանկավարժական հոգեբանություն
Դասընթացը դիտարկվում է որպես մանկավարժական
մասնագիտությունների ցիկլի հիմնական առարկաներից մեկը: Նրա
նպատակն է ուսանողներին զինել գիտելիքներով ուսումնական
գործունեության հոգեբանական մեխանիզմների և
օրինաչափությունների, կառուցվածքի, տարիքային տարբեր փուլերում
կազմակերպման եղանակների մասին: Սովորողների դաստիարակման
հիմնախնդիրների լուծման, վարքի շեղումների շտկման մասին:
Մանկավարժից պահանջվող մասնագիտական և անձնային
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հատկանիշների կառուցվածքի, ուսուցիչ-աշակերտ
փոխհարաբերությունների մասին: Խորացնել գիտելիքները
գործնականում հոգեբանական հիմնահարցեր լուծելու ուղղությամբ:
Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, կիրառական
և մեթոդական գիտելիքները: Ուսանողներին գաղափար տալ տարբեր
տարիքային փուլերում անձի զարգացման առանձնահատկությունների
մասին: Հոգեբանության բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն և
ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ:
Նախապատրաստել հոգեբանական գիտությունների ցիկլի
առարկաների(տարիքային հոգեբանություն, մանկավարժական
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հոգեբանություն, սոցիալական հոգեբանություն, սպորտի հոգեբանություն,
և այլն) հետագա ուսումնասիրություններին:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
 մանկավարժական հոգեբանության սահմանումը,խնդիրները,
առարկան և մեթոդները
 մանկավարժական հոգեբանության կողմից լուծվող հիմնական
խնդիրները,
 մանկավարժական հոգեբանության դերը հասարակական զարգացման
և մանկավարժական գործունեության ոլորտում:
 մանկավարժի մասնագիտության կառուցվածքը,
 ուսուցիչ-աշակերտ փոխհարաբերությունների կառուցվածքը:
 իմացական գործընթացների` զգայություն, ընկալում, ուշադրություն,
հիշողություն, մտածողություն, երևակայություն զարգացումը ուսուցման և
դաստիարակության ազդեցությամբ
 Ուսուցման և հոգեկանի զարգացաման վերաբերյալ տեսությունների
հիմնական դրույթները,
 Տարքային փուլերում ուսումնական գործունեության և անձի
զարգացման առանձնահատկությունները:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում,
 կիրառել ընդհանուր հոգեբանության հետազոտության մեթոդները,
 որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն
եզրահանգումներ:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
 Տիրապետում է մանկավարժական հոգեբանություն գիտաճյուղի
առարկային, մեթոդներին և խնդիրներին:
 Տիրապետում է մանկավարժական գործունեության կառուցվածքի
մասին գիտելիքներին:
 Ունի անհրաժեշտ գիտելիքներ տարբեր տարիքային փուլերի
երեխաների հետ հոգեբանակն աշխատանքներ տանելու վերաբերյալ:
 Ունի անրաժեշտ գիտելիքներ կրթական միջավայրի և ժամանակակից
մեթոդների կիրառման դերի վերաբերյալ:

Հատուկ հոգեբանություն
Դասընթացում դիտարկվում են հատուկ հոգեբանության տեսական
հիմքերի,
հոգեշտկման
հիմնական
ուղղությունների,
երեխայի
զարգացման
մեջ
տեղ
գտած
շեղումների
մեխանիզմների
և
օրինաչափությունների,
դինամիկայի,
հոգեբանական
առանձնահատկությունների մասին առանցքային հարցեր: Հատուկ
հոգեբանությունը կարելի է սահմանել որպես առանձնահատուկ
վիճակների հոգեբանություն, որոնք գերազանցապես առաջանում են
մանկական և դեռահասության տարիքում գործոնների տարբեր խմբերի
ազդեցության տակ և դրսևորվում են երեխայի հոգեսոցիալական
զարգացման
արտահայտված
դանդաղեցման
կամ
էլ
առանձնահատկության ձևով, որը բարդացնում է նրա սոցիալ-
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հոգեբանական ադապտացիան (հարմարումը), ներգրավումը կրթական
դաշտի մեջ և հետագա մասնագիտական կողմնորոշման հարցերը:
Հատուկ հոգեբանության ուշադրության կենտրոնում են հոգեկան,
սոմատիկ,
սենսորային,
ինտելեկտուալ,
անձնային-սոցիալական
զարգացման
ոլորտում
տարբեր
շեղումներով
երեխաները
և
դեռահասները, նաև ավագ տարիքի մարդիկ, ովքեր առողջական
խնդիրներով պայմանավորված ունեն հատուկ կարիքներ կրթության մեջ:
Գիտենա`
 Հատուկ հոգեբանության սահմանումը, առարկան, խնդիրները,
հիմնական մեթոդները:
 Հատուկ հոգեբանության կողմից լուծվող հիմնական խնդիրները:
 Հատուկ հոգեբանության դերը հասարակական զարգացմնա և
մանկավարժական գործունեության ոլորտում:
 Հատուկ հոգեբանության ճյուղերը:
 Զանազան խախտումներով անձանց իմացական ոլորտի
առանձնահատկությունները:
 Զանազան խախտումներով անձանց հուզակամային ոլորտի
առանձնահատկությունները:
 Զանազան խախտումներով անձանց գործունեության
առանձնահատկությունները:
 Հատուկ հոգեբանության կիրառական խնդիրները:
Կարողանա`
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում,
 կիրառել հատուկ հոգեբանության հետազոտության մեթոդները,
 որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն
եզրահանգումներ:
Տիրապետի`
 Հատուկ հոգեբանության գիտության առարկային, մեթոդներին և
խնդիրներին:
 Անձի և գործունեության կառուցվածքի մասին գիտելիքներին:
 Ունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ իմացական գործընթացների
վերաբերյալ:
Ունենա անրաժեշտ գիտելիքներ հուզակամային գործընթացների
վերաբերյալ:

Ընտանիքի հոգեբան. հիմունք. և խորհրդատվություն
. Հանրահայտ է ընտանիքի տեղն ու դերը հասարակության զարգացման ,
նրա արժեքների ստեղծման ու վերարտադրման գործում : Ընտանիքի “
որպես
հասարակության
բջջի
ու
մանրակերտի
ներքին
հարաբերություններով ու վիճակով է զգալիորեն պայմանավորված
հասարակության
հոգևոր
և
նյութական
դիմագիծը
,
նրա
կենսունակությունը : Առարկան բաղկացած է երկու բաժիններից , որոնք
մատուցվում են ուսանողներին և համապատասխանաբար ստուգվում 2
միջանկյալների միջոցով : « Ընտանիքի հոգեբանությունը ե ամփոփում է
ընտանիքի պատմական ընթացքը և սոցիալական կարևորությունը սոցիալ
– հոգեբանական համակարգը , ընտանիքի տեսակների պատմական
զարգացումը և ընտանեկան դերերը , , գործառույթները , ամուսնության
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գործընէացը,
ընտանեկան
բախումը
և
ճգնաժամերը
ամուսնալուծությունը
և
դրա
հետևանքները
:
Երկրորդ
խորհրդատվության բաժինը ընտանեկան խորհրդատվության ձևերի
առանձնահատկությունների , խորհրդատվական դիրքորոշումների
խմբային կորրեկցիոն աշխատանքի գործընթացների մեկնաբանումն է :
ԳԻՏԵՆԱ`

,
,
,
,

Ընտանիքի հոգեբանության և խորհրդատվության ուսումնասիրման
առարկան , տիրապետի ներհոգեկան գործընթացների և վարքի
մեխանիզմներին , դրանց միջև գոյություն ունեցող կապերի, հոգեկան
գործընթացների վրա միջավայրի գործոնների և օրգանիզմի վիճակների
ազդեցությունը :
- ԿԱՐՈՂԱՆԱ`
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում,
 կիրառել ընդհանուր հոգեբանության հետազոտության մեթոդները,
 որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն
եզրահանգումներ:
- ՏԻՐԱՊԵՏԻ`
 Տիրապետում է հոգեբանություն գիտության առարկային, մեթոդներին և
խնդիրներին:
 Տիրապետում է անձի և գործունեության կառուցվածքի մասին
գիտելիքներին:
 Ունի
անհրաժեշտ
գիտելիքներ
իմացական
գործընթացների
վերաբերյալ:
 Ունի անրաժեշտ գիտելիքներ հուզակամային գործընթացների
վերաբերյալ:

3
15.1.Սոցիալական հոգեբանություն
Դասընթացում դիտարկվում են հաղորդակցման կառուցվածքը, խմբի
սոցիալ- հոգեբանական առանձնահատկությունները, դրանց տարբեր
տեսակների

բնութագրերը,

առանձնահատկությունները

անձի

սոցիալ-հոգեբանական

պայմանավորված

նրա

անդամությամբ

տարբեր սոցիալական խմբերին, սոցիալականացման և սոցիալական
դիրքորոշման առնաձնահատկությունները:: Ըստ այդմ, քննության են
առնվում

հաղորդակցման

փոխանակամն,

ընթացքոււմ

փոխգործողության,

կատարվող
մարդու

ինֆորմացիայի

կողմից

մարդու

փոխըմբռնման, տարբեր տեսակի խմբերի և անձի սոցիալ-հոգեբանական
առանձնահատկությունները:
ԳԻՏԵՆԱ`
Սոցիալական հոգեբանության խնդիրները, նրա ուսումնասիրության
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առարկան, նպատակը և խնդիրները, խմբի սոցիալ-հոգեբանական
առանձնահատկությունները:
- ԿԱՐՈՂԱՆԱ`
ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում և որոշ
գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ:
- ՏԻՐԱՊԵՏԻ`
Սոցիալ-հոգեբանական հետազոտության մշակման հիմնական ձևերին,
մեթոդներին, գործիքներին, վերլուծության եղանակներին:
15.2.Սոցիալական հոգեբանություն
Դասընթացում դիտարկվում են հաղորդակցման կառուցվածքը, խմբի
սոցիալ- հոգեբանական առանձնահատկությունները, դրանց տարբեր
տեսակների

բնութագրերը,

առանձնահատկությունները

անձի

սոցիալ-հոգեբանական

պայմանավորված

նրա

անդամությամբ

տարբեր սոցիալական խմբերին, սոցիալականացման և սոցիալական
դիրքորոշման առնաձնահատկությունները:: Ըստ այդմ, քննության են
առնվում

հաղորդակցման

փոխանակամն,

ընթացքոււմ

փոխգործողության,

կատարվող
մարդու

ինֆորմացիայի

կողմից

մարդու

փոխըմբռնման, տարբեր տեսակի խմբերի և անձի սոցիալ-հոգեբանական
առանձնահատկությունները:
ԳԻՏԵՆԱ`
Սոցիալական հոգեբանության խնդիրները, նրա ուսումնասիրության
առարկան, նպատակը և խնդիրները, խմբի սոցիալ-հոգեբանական
առանձնահատկությունները:
- ԿԱՐՈՂԱՆԱ`
ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում և որոշ
գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ:
- ՏԻՐԱՊԵՏԻ`
4
Սոցիալ-հոգեբանական հետազոտության մշակման հիմնական ձևերին,
մեթոդներին, գործիքներին, վերլուծության եղանակներին:

Սոցիալական քաղաքականություն
Քաղաքանություն

հասկացության էությունը: Վարչական

5
հարցեր

և
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գնահատման

համակարգեր:

Պետական

քաղաքականություն:Քաղաքականության

և

սոցիալական

տարբեր

ըմբռնումները:

Սոցիալական քաղաքականությունը որպես հասարակական տեսություն և
պրակտիկա: Քաղաքականության վերլուծության մեթոդները: Արժեքները
սոցիալական

քաղաքականությունում:

կուսակցությունների
գործիքները:

դասակարգումը:

Սոցիալական

Հայկական

քաղաքական

Քաղաքականության

շերտավորում,

մշակում,

աղքատության

սահմանումները: Սոցիալական ապահովում: Ընտանեկան նպաստների
համակարգը

ՀՀ-ում:Բնակչության

քաղաքականության

զբաղվածությունը:Սոցիալական

գենդերայի

ասպեկտները:Կրթության

քաղաքականություն:

պետք է`
-ԳԻՏԵՆԱ`

Քաղաքանություն

հասկացության

էությունը.

քաղաքականության տարբեր ըմբռնումները, արժեքները սոցիալական
քաղաքականությունում:
-ԿԱՐՈՂԱՆԱ`

տարբերակել,

համեմատել

սոցիալական

քաղաքականության տարբեր հասկացությունները, սահմանումները:
-ՏԻՐԱՊԵՏԻ`քաղաքականության վերլուծության մեթոդներին:

Սոցիալական համակարգի ղեկավարում

Մարդու

իրավունքների

մարդասիրական

հասկացությունը:

իրավունքի

Միջազգային

խախտման

համար

պատասխանատվությունը: Մարդու իրավունքների ծագումը:
Միջազգային մարդասիրական իրավունքը և մարդու իրավունքների
պաշտպանության կառույցները: Անձի իրավական կարգավիճակի
հասկացությունն

ու

պաշտպանությունը
համակարգում:

տարրերը:

միջազգային

Մարդու

իրավունքների

մարդասիրական

Իրավունքների

և

իրավունքի

ազատությունների

սահմանափակումը: Միջազգային մարդասիրական իրավունքի
հասկացությունը, աղբյուրները և գործողության ոլորտը: Մարդու

4

իրավունքների միջազգային պաշտպանության հասկացությունն ու
բովանդակությունը: Քաղաքացիության հասկացությունը: Մարդու
իրավունքների

վերաբերյալ

Քաղաքացիության
պաշտպանությունը
դադարեցումը:
կոնվենցիոն

միջազգային

փաստաթղթերը:

ձեռքբերումը:
Մարդու
իրավունքների
ՄԱԿ-ի համակարգում: Քաղաքացիության

Մարդու

իրավունքների

մեխանիզմները:

բազմաքաղաքացիություն

և

պաշտպանության

Երկքաղաքացիության,
ապաքաղաքացիություն:
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Երեխաների սոցիալական պաշտպանության իրավական և
նյութա-տնտեսական

բազան:

Նախադպրոցականների

և

դպրոցականների սոցիալական պաշտպանությունը: Մանկատների
երեխաների սոցիալական պաշտպանության և սոցիալականացման
առանձնահատկությունները:

Փախստական

երեխաների

հիմնախնդիրը սոցիալական աշխատանքում: Նոր բնակավայրի,
պետության և հասարակության պայմաններին նրանց հարմարման
համար

սոցիալական

Հասկացություն
շահագործման

աշխատանքի

միգրացիայի

մասին:

կանխարգելումը

և

տեխնոլոգիաները:

Երեխաների

սոցիալական

սեռական

ինտեգրումը:

Մանկական մարմնավաճառության պատճառները, հետևանքները:
Ծնողներից հոգեբանական օտարացումը որպես տանից հեռանալու
և

մարմնավաճառությամբ

առևտրային

սեռական

գենդերային

զբաղվելու

Երեխաների

խթանող

գործոնները.

շահագործումը

անհավասարություն

աղքատություն,

պատճառ:

սեռական

և

խտրականություն,

ծառայությունների

պահանջարկ,

անբարենպաստ ընտանիքներ, երեխայի նկատմամբ բռնությունը
ընտանիքում, պատերազմ և հասարակության անկայունություն:
Հասկացություն
վերաբերյալ:

սեռական

Սոցիալական

կանխարգելման,

նպատակով
աշխատանքը

հաղթահարման

զբոսաշրջության
նման

գործում:

երևույթների
Երեխաների

թրաֆիքինգը և սեռական չարաշահումը խթանող գործոնները, այդ
երևույթների միջազգային չափանիշները:

Սոցիալական մանկավարժության պատմություն
Դասընթացը կօգնի ապագա սոցիալական մանկավարժներին,
հասարակական աշխատողներին ընդարձակելու սոցիալմանկավարժական մտահորիզոնը, կձևավորի հասարակական
մտածողություն և վարքագիծ: Սոցիալական ոլորտի աշխատողների
մասնագիտական–մանկավարժական նախապատրաստման գործում
առաջատար է դառնում ուսանողի անհատականության զարգացումը,
նրանց մասնագիտական մտածողության, ստեղծագործական
կարողությունների զարգացումը: Այն հնարավոր չէ առանց գիտակցելու և
պատկերացնելու սոցիալական մանկավարժության զարգացման կապը
համընդհանուր մշակութային, մանկավարժական գործընթացի
հետ:Մարդկային պատմական փորձի իմաստավորումը կրթության,
դաստիարակության և ուսուցման բնագավառում կօգնեն ապագա
սոցիալական մանկավարժին հասկանալու յուրաքանչյուր ուսուցչի,
սոցիալական բնագավառների աշխատողների անհատական ոճը և
կկարողանան ստեղծագործաբար օգտվել դրանից

5

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
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 ըմբռնելու նորի, առաջավորի կիրառումը, որը նպաստում է տվյալ
գիտության առաջընթացին,
հասարակության ընդհանուր հասարակական-պատմական զարգացումը
իր բոլոր կողմերով:
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.
 հստակ պատկերացում կազմի սոցիալական մանկավարժության
պատմության կողմից բացահայտված փաստերի և տվյալների
վերլուծության մասին,
հմտորեն
ներկայացնի
պատմության
տրված
դեպքերի

և

իրադարձությունների պատկերները:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
 մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և փոխանցելու
հմտությանը
 նոր գաղափարներ առաջ քաշելուն
 թիմում աշխատելու կարողությանը
 գնահատման գործիքների կիրառմանը
նախագիծ պլանավորելուն և իրականացնելուն
Կամընտրական դասընթացներ

Մոդուլ 1.1

1.1.Էթնոմանկավարժություն
Ապագա հետազոտող-մանկավարժների առջև ծառացած են բազմաթիվ
դաստիարակչական խնդիրներ, այդ թվում և ազգային ավանդույթների
հենքի

վրա

մանկավարժական-մասնագիտական

գործիմացության

ձևավորումը:
Այս դեպքում էթնոմանկավարժությունը վճռական դեր է կատարում`
տալով գիտելիքներ դաստիարակության վերաբերյալ ժողովրդի փորձի,
ազգային դաստիարակչական ավանդույթների մասին, հետազոտում է
ազգային բնավորության և ժողովրդի մանկավարժական մշակույթի
առանձնահատկությունները:

Մանկավարժի

աշխատանքի

չի

կարող
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արդյունավետ լինել, եթե հաշվի չառնվեն ազգային ավանդույթների,
հոգեբանության

առանձնահատկությունների,

մտածելակերպի

կարևորագույն գործոնները:
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
1. էթնոմանկավարժության
կառուցվածքը

առանձնահատկությունները,

խնդիրները,

2. էթնոմանկավարժության հիմնական հասկացությունները
3. էթնոմանկավարժության

տեղը

և

դերը

մարդաբանական
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գիտությունների համակարգում
4. ժողովրդի բազմադարյան փորձի, բարոյական արժեքների սերնդե
սերունդ փոխանցման կարևորությունը
5. ժողովրդական մանկավարժության մեջ օգտագործվող ավանդական
մեթոդների և միջոցների վերածնման կարևորությունը:
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.
1. մանկավարժական տարբեր իրավիճակներում կիրառել յուրացված
տեսական գիտելիքները
2. ձևակերպել սեփական տեսակետը ժողովրդական մանկավարժության
հիմնախնդրի վերաբերյալ
3. արտահայտել և հիմնավորել սեփական տեսակետը ժողովրդի
մշակութային անցյալի արժեվորման մասին:
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
1. էթնոմանկավարժական գիտելիքների անհրաժեշտ մակարդակին
2. էթնոմանկավարժության հիմնական հասկացությունների համակարգին
3. ժողովրդական մանկավարժության ժամանակակից միջոցներին:

Մոդուլ1.2

1.2.Շեղվող վարքի մանկավարժություն
Դասընթացի ուսումնասիրման ոլորտը այն երեխաներն են, որոնց մոտ
նկատելի

են

զարգացման

և

ուսումնասիրության նյութն են լինելու

վարքի

շեղումներ:

Այս

խնդրի

դժվար ճակատագրեր, հուզական

անկայունություն, անհավասարակշռված, ագրեսիվ վարք ցուցաբերող
երեխաները: Ամեն օր ուսուցիչները մտահոգված են այն հարցով, թե
ինչպես վարվել այն երեխաների հետ, ում վարքը դուրս է եկել
հասարակության կողմից ընդունված նորմերի սահմաններից:Դասընթացի
ժամանակ դուք կգտնեք այն հիմնական տեսական դրույթները, որոնք
անհրաժեշտ են հասկանալու երեխաներին օգնություն ցույց տալու
էության, բովանդակության, կազմակերպման բազմաբարդ գործընթացը:
Յուրաքանչյուր

բաժին

հարցերով,լրացուցիչ
գրականություն:

ավարտվում

ուսումնասիրման
Յուրաքանչյուր

է

համար

թեմային

3

ինքնաստուգման
առաջադրվում

է

համապատասխան

ներկայացված են կարևվոր հասկացությունները և տերմինները, որոնք
կօգնեն արագ հիշելու հիմնական դրույթները և ուսումնասիրվող նյութի
կառուցվածքը:

Կհեշտացնեն

հասկանալու

բարդ

կախվածությունները,կհամակարգեն և կամրապնդեն այն:
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.

դժվար
դաստիարակվող
երեխաների
դաստիարակության
առանձնահատկությունների, ախտորոշման, և օգնություն ցուցաբերելու
մանկավարժական ուղիները,

ընդհանուր տեսական, մեթոդական և ախտորոշիչ - շտկողական
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մեթոդիկաները,

անձնավորության զարգացման օրինաչափությունները և շեղվող
վարքով երեխաներին,

շեղվող վարքի մանկավարժություն առարկայի օբյեկտի, խնդիրների,
սկզբունքի, նպատակի բացահայտումը,

շեղվող վարքի մանկավարժություն առարկայի հասկացությունները
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.
1.
Դժվար
դաստիարակվող
երեխաների
հետ
տարվող
աշխատանքների մասին ձեռք բերած գիտելիքները և ունակությունները
կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ
2.
Ախտորոշել
դժվար
երեխաներին
և
իրականացնել
մանկավարժական օգնություն
3.
Իրականացնել
շտկողական
խորհրդատվություն
ծնողների,
մանակվարժների և այլ մեծահասակների հետ,
Իրականացնել
անհատական
և
խմբակային
շտկողական
խորհրդատվություն, աշխատանք ըստ պահանջի
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
- «դժվարե դաստիարակվող երեխաների առաջացման պատճառների,
տեսակների, հետևանքների մասին անհրաժեշտ գիտելիքներին:
- շնորհալի և «դժվարե դաստիարակվող երեխաներին բացահայտող
ախտորոշիչ մեթոդիկաներին:
անհրաժեշտ հոգեբանամանկավարժական հիմունքներին` «դժվարե
դաստիարակվող երեխաների շտկողական աշխատանքներին:

Մոդուլ2.1

2.1.Էթնոհոգեբանություն
Ներկայումս

մարդկային

գործունեության

մի

շարք

բնագավառներում սրվել է էթնոհոգեբանական գիտելիքների կիրառության
անհրաժեշտությունը: Այս առումով մասնավորապես հատկանշական է
մանկավարժական

գործունեության

ոլորտը:

Այդ

պատճառով

էթնոհոգեբանական գիտելիքի տեղն ու դերն անփոխարինելի է, և նրա
ուսուցումը բխում է Հիմնական կրթական ծրագրի պահանջներից և
վերջինիս խնդիրների իրականացման գործում առաջնային տեղերից մեկն
է զբաղեցնում: Այն ընդգրկում է տեսական դասաժամեր և սեմինարներ
պարապմունքներ, որոնց ընթացքում ուսանողը գիտելիքներ է ձեռք բերում
էթնոհոգեբանության հիմնախնդիրների` էթնոս, ժողովուրդ, ցեղ, ազգ
հասկացությունների, միջէթնիկական հարաբերությունների, Էթնիկական
ինքնագիտակցության

և

ինքնապաշտպանության
մեխանիզմների

և

ինքնիմացության,
խնդիրների,

բարդույթների,

Էթնոսի

մշակույթի

և

Էթնոպաշտպան

հոգեբանական

միջէթնիկական

մրցակցության,

պաշտպանական բարդույթների և ագրեսիվ ինքնապաշտպանության,
Էթնիկական

(ազգային)

սիմվոլների,

Էթնիկական

ստերեոտիպերի,

էթնոցենտրիզմի և էթնոքաղաքականության, Էթնիկական հոգեկերտվածքի
և մտածելակերպի, ազգային (էթնիկական) բնավորության, ազգային
բնավորության առանձին գծերի և բարդույթների, մարգինալ դիրքի,
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հարմարվողական ռազմավարությունների և ձուլման (ասիմիլյացիա),
Էթնոգենեզի հոգեբանական մեխանիզմների ու օրինաչափությունների
մասին:
ԳԻՏԵՆԱ`
Հասարակությունն իբրև համակարգ, դրա հիմնական տարրերը, դրանց
միջև փոխկախվածության գործընթացները և վերահսկողության
մեխանիզմները:
- ԿԱՐՈՂԱՆԱ`
Նախագծել էթնոհոգեբանական որևէ երևույթի ուսումնասիրմանն
ուղղված էթնոհոգեբանական հետազոտության ծրագիր:
- ՏԻՐԱՊԵՏԻ`
էթնոհոգեբանական հետազոտության մշակման հիմնական
մեթոդներին, գործիքներին, վերլուծության եղանակներին:

Մոդուլ2.2

ձևերին,

2.2.Կրթության սոցիոլոգիա
Կրթության սոցիոլոգիան հատուկ սոցիոլոգիական գիտություն է, որն
ուսումնասիրում

է

կրթության

համակարգը

հասարակության

այլ

համակարգերի հետ կապի տեսանկյունից: Կրթության սոցիոլոգիայի
շրջանակներում կրթությունը քննվում է որպես սոցիոմշակութային
իրականություն,

հատուկ

արդյունք,

իր

ինչն

հմտությունների

հերթին

շղթա:

պայմանավորվեց

փոխազդեցության
ձևավորում

Կրթության
որոնք

է

փոխգործունեության
գիտելիքի,

սոցիոլոգիայի

այնպիսի

անհրաժեշտությամբ,

և

և

զարգացումը

պրոբլեմների
ուղղակիրորեն

փորձի

վերլուծման
առնչվում

էին

հասարակության մեջ կրթության դերի, նշանակության և ֆունկցիաների
բացահայտման հետ: Այսօր` կրթական համակարգի բարեփոխումների
անընդհատ գործընթացում, զգալիորեն աճել է կրթության սոցիոլոգիայի
դերը և հետևաբար` դրա նկատմամբ հետաքրքրությունը:

Կրթական և

տնտեսական

ըստ

համակարգերը

երկխոսության

բերելու,

պահանջարկի հիման վրա կրթությունը կազմակերպելու,

3

այդմ,

վերջինիս

արդյունքները չափելի դարձնելու խնդիրներին է ուղղված գիտության
ներկայիս ուսումնասիրության ֆոկուսը:
Այս դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք
կբերի ինֆորմացիա կրթության, որպես ինստիտուտի գործառնության
վերաբերյալ,

կրթության

տարբեր

ձևերում

իրականացվող

հետազոտությունների վերաբերյալ, աշխատաշուկայի մշտադիտարկման
վերաբերյալ:

Այն

կօժանդակի

կրթության

անընդհատ

աճող

դերի

գիտակցման ամրապնդմանը, իբրև կրթություն ստացող` շահագրգիռ կողմ
հանդիսանալու փաստի ընկալմանը,

ներգրավված ակտիվ մասնակցի
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դերի յուրացմանը:

Ոսանողը կսովորի օբյեկտիվորեն չափել իր կողմից

ստացվող գիտելիքը` հիմք ընդունելով աշխատաշուկայի պահանջները:
Դասընթացում

դիտարկվում

է

կրթական

մշակութայինևսոցիո-տնտեսական
տեսանկյունից:

Ըստայդմ,
սոցիալական

տեսանկյունից,

կրթության

ևսոցիալակ
գլոբալ

կոնտեքստի

քննության

ինստիտուտը

այլ

հնարավորութունները,

են

ինստիտուտների

ինչպես

կրթության
հետ

ձևերը,

նաև`

խնդիրները,

կրթության

վերոհիշ

յալ

կապի

կրթության

վերարտադրության

ժամանակակից

սոցիո-

համադրման

առնվում

աստիճանակարգված

անանհավասարության
աշխարհում

համակարգը`

դաշտի

երեւույթների

սոցիոլոգիական չափման եղանակները, ինչը հնարավորություն կտա
ուսանողին առավե լօբյեկտիվ դիտարկել կրթական համակարգում տեղի
ունեցող

պրոցեսները՝դրանք

գնահատելով

փոխկախվածության

եւ

փոխներգործության տեսանկյունից:
- ԳԻՏԵՆԱ`
Կրթության

ինստիտուտի

սահմաններում`

այլ

դերը

հասարակության

ինստիտուտների

հետ

գործառնության

փոխկախվածության

տեսանկյունից:
-ԿԱՐՈՂԱՆԱ`
Կազմակերպել

կրթական

գործընթացի

արդյունավետության

գնահատմանն ուղղված սոցիոլոգիական հետազոտություն:
-ՏԻՐԱՊԵՏԻ`
Կրթության

սոցիոլոգիական

հետազոտման

հիմնական

մեթոդներին,

գործիքների մշակման ձևերին, վերլուծության հիմնական եղանակներին:

Մոդուլ3.1

3.1.Պենիտենցիար մանկավարժություն
Պենիտենցիար մանկավարժությունը առաջ է քաշում արդիական հարցեր
և, որ կարևոր է, նշում է այդ հարցերի լուծման օպտիմալ ճանապարհները:
Այն պատկերացում է տալիս պենիտենցիար մանկավարժության, որպես
ինքնուրույն գիտության մասին:
2
Սույն առարկան շոշափում է մի շարք արդիական խնդիրներ, որոնք
կապված

են

«դժվար

դաստիարակության

և

դաստիարակվողե
կրթության

երեխաների

խնդիրների

հետ:

ուսուցման,
Դասընթացի

նպատակն է
Պենիտենցիար
իրականացումը

մանկավարժության
հնարավորություն

սկզբունքների
կտա

հաշվառումը

և

անչափահաս
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դատապարտյալներին
աշխատանքի,
Դասընթացի

«վերադառնալուե

դառնալու

հասարակական

հասարակության

բովանդակությունը

կազմում

լիարժեք

հանրօգուտ
անդամներ:

«Պենիտենցիար

են

մանկավարժություն կամ ուղղիչ-աշխատանքային մանկավարժությունե
առարկային տիրապետելու անհրաժեշտ գիտելիքներ:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
o պենիտենցիար
մանկավարժության
մեթոդոլոգիական
հիմքերը,
հետազոտությունների չափորոշիչները
o դատապարտյաի հետ աշխատելու առանձնահատկությունները և
դժվարությունները
o դատապարտյալի վերադաստիարակության սկզբունքները
o Մակարենկոյի կոլեկտիվի տեսությունը

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.
 ուսումնասիրել դատապարտյալի ներաշխարհը
 կազմակերպել կրթության գործընթացը դատապարտյալների համար
 ճիշտ կիրառել դատապարտյալների ֆիզիկական , բարոյական,
աշխատանքային և իրավական դաստիարակության մեթոդները

. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.


 դատապարտյալների հետ փոխհարաբերությունների հաստատման
մեխանիզմին
 վերադաստիարակության ձևերին և իրականացման եղանակներին
 Մակարենկոյի տեսության կիրառման մեխանիզմին:

Մոդուլ3.2

3.2.Համեմատական մանկավարժություն
Համեմատական

մանկավարժությունն

ուսումնասիրում

է

տարբեր

երկրների կրթահամակարգերը, նրանց յուրահատկությունները, ազգային
նրբերանգները, դրական և բացասական կողմերը և վերցնել այն դրականը,
առաջադեմը,

որն

անհրաժեշտ

է

սեփական

կրթահամակարգը

բարելավելու համար, դարձնելու այն առավել ճկուն, գործուն և կենսունակ
:
Մարդկությանը միշտ էլ հետաքրքրել է այլ երկրների աճող սերնդի
ուսուցման,

դաստիարակության

ձևերը,

մեթոդներն

կրթության բովանդակությունը: Համեմատական

ու

միջոցները,

մանկավարժությունն

ինքնուրույն գիտական ճյուղ է, որն ունի իր ուսումնասիրության օբյեկտը,
առարկան և խնդիրները: Այս գիտաճյուղը լավագույնս է կատարում
վերլուծություններ՝ միմյանց հակադրելով աշխարհում գործող տարբեր
երկրների կրթական համակարգերի նոր միտումները, նրանց զարգացման
օրինաչափությունները, բացահայտում է համընդհանուր և ազգային
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օրինաչափությունները,

նույնիսկ

առանձնահատկությունները,
մանկավարժության

փորձի

տեղային,

ընդգծում
դրական

և

է

շրջանային
համաշխարհային

բացասական

ասպեկտները,

որոնում ու մատնանշում փոխադարձ հարստացման ձևեր և միջոցներ:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
 համեմատական մանկավարժության ծագումն ու զարգացումը,
 համեմատական մանկավարժության առարկան, խնդիրները և
գործառույթները,
 համաշխարհային կրթադաստիարակչական համակարգի խնդիրները,
 Անգլիայի, ԱՄՆ-ի, Ճապոնիայի կրթահամակարգերը և դրանց
առանձնահատկությունները,
 սփյուռքահայության կրթության որոշ հիմնահարցեր,
ժամանակակից
բուրժուական
տեսությունների
ասպեկտները
համեմատական մանկավարժության մեջ:

. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.
 կիրառել համեմատական մանկավարժության մեթոդները,
 ուսումնասիրել կրթահամակարգեր, վերլուծել, դատողություններ
անել,
 համեմատել, հակադրել կրթահամակարգերը:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.

Մոդուլ 4.1

 կրթահամակարգերի մեկնաբանմանը,
 համեմատական մանկավարժության մեթոդներին,
 ակադեմիապես աշխատելուն:
4.1.Աշխատանքի հոգեբանություն
Դասընթացը

դիտարկվումէորպես

մանկավարժական

մասնագիտությունների ցիկլի հիմնական առարկաներից մեկը: Նրա
նպատակն

է

ուսանողներին

աշխատանքային
աշխատանքի

զինել

գործունեության

գիտական

կազմակերպման

գիտելիքներով՝

մարդու

առանձնահատկությունների,
հոգեբանական

կողմերի,

մարդկանց մասնագիտական առանձնահատկությունների և որակների,
աշխատանքային հմտությունների ձևավորման օրինաչափությունների,
աշխատանքի

պայմանների

ազդեցության

աշխատողի

հոգեվիճակի

3

վերաբերյալ:
Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, կիրառական
և մեթոդական գիտելիքները:Աշխատանքիհոգեբանության բնագավառում
ձեռք բերած գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել պրակտիկ
գործունեության մեջ:Նախապատրաստել հոգեբանական գիտությունների
ցիկլի առարկաների(տարիքային հոգեբանություն, մանկավարժական
հոգեբանություն, սոցիալական հոգեբանություն,ընտանիքի
հոգեբանություն, և այլն) հետագա ուսումնասիրություններին:
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Պետք է իմանա.
 Աշխատանքի հոգեբանության սահմանումը,առարկան և մեթոդները
 Աշխատանքի հոգեբանության կողմից լուծվող հիմնական խնդիրները,
 Աշխատանքի հոգեբանության դերը հասարակական
զարգացմանգործում:
 Աշխատանքային հմտությունների և կարողությունների ձևավորման
եղանակները:
 Աշխատանքային սթրեսների և բացասական հոգեվիճակների
հաղթահարման ուղիները:
 Աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման ձևերը
 Աշխատանքի և հանգստի կազմակերպման հոգեբանական մեթոդները:

կարողանա.
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում,
 կիրառել ընդհանուր հոգեբանության հետազոտության մեթոդները,
 որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն
եզրահանգումներ:

տիրապետի.
 Տիրապետում է Աշխատանքիհոգեբանություն գիտաճյուղի առարկային,
մեթոդներին և խնդիրներին:
 Տիրապետում է Աշխատանքիգործունեության կառուցվածքի մասին
գիտելիքներին:
 Ունի անհրաժեշտ գիտելիքներ
տարբերմասնագիտություններիհոգեբանականառանձնահատկություններ
ի վերաբերյալ:
 Ունի անրաժեշտ գիտելիքներ աշխատանքային միջավայրի
ևժամանակակիցմեթոդներիկիրառման դերի վերաբերյալ:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
 համեմատական մանկավարժության ծագումն ու զարգացումը,
 համեմատական մանկավարժության առարկան, խնդիրները և
գործառույթները,
 համաշխարհային կրթադաստիարակչական համակարգի խնդիրները,
 Անգլիայի, ԱՄՆ-ի, Ճապոնիայի կրթահամակարգերը և դրանց
առանձնահատկությունները,
 սփյուռքահայության կրթության որոշ հիմնահարցեր,
ժամանակակից
բուրժուական
տեսությունների
ասպեկտները
համեմատական մանկավարժության մեջ:

. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.
 կիրառել համեմատական մանկավարժության մեթոդները,
 ուսումնասիրել կրթահամակարգեր, վերլուծել, դատողություններ
անել,
 համեմատել, հակադրել կրթահամակարգերը:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
 կրթահամակարգերի մեկնաբանմանը,
 համեմատական մանկավարժության մեթոդներին,
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 ակադեմիապես աշխատելուն:

Մոդուլ4.2

4.2.Աշխատանքի սոցիոլոգիա
Դասընթացում դիտարկվում է աշխատանքը` սոցիո-մշակութային
և սոցիո-տնտեսական կոնտեքստի համադրման տեսանկյունից: Ըստայդմ,
քննության ե նառնվում տնտեսական ինստիտուտը սոցիալական այլ
ինստիտուտների

հետ

կապի

տեսանկյունից,

աշխատանքի

ձևերը,

աշխատանքային ռեսուրսները, աշխատանքային հարաբերությունների
կարգավորման

մոդելները,

ինչպես

նաև`

վերոհիշյալ

երեւույթների

սոցիոլոգիական չափման եղանակները, ինչը հնարավորություն կտա
ուսանողին առավել օբյեկտիվ դիտարկել աշխատաշուկայում տեղի
ունեցող պրոցեսները՝ դրանք գնահատելով

փոխկախվածության եւ

փոխներգործության տեսանկյունից:
- ԳԻՏԵՆԱ`
Սոցիոլոգիայիդերը

աշխատանքային

գործընթացների

արդյունավետ

կազմակերպման գործում:
-ԿԱՐՈՂԱՆԱ`
Կազմակերպել

աշխատանքայինկոնկրետ

արդյունավետության

գնահատմանն

ուղղված

գործընթացի
սոցիոլոգիական

հետազոտություն:
-ՏԻՐԱՊԵՏԻ`
Աշխատանքի սոցիոլոգիական հետազոտման հիմնական մեթոդներին,
գործիքների մշակման ձևերին, վերլուծության հիմնական եղանակներին:

Մոդուլ 5.1.

5.1.Անձի հոգեբանություն
Դասընթացը դիտարկվումէ որպես մանկավարժական
մասնագիտությունների ցիկլի հիմնական առարկաներից մեկը: Նրա
նպատակն է ուսանողներին զինել գիտելիքներով անձիզարգացման
մեխանիզմների և օրինաչափությունների, անձիհոգեկանի կառուցվածքի, ,
մարդու անձի և անհատական հոգեբանական
առանձնահատկությունների մասին:

2

Անձիակտիվությանաղբյուրներիևանձիզարգացմանմասինառավելհայտնի
տեսություններիմասին: Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր
տեսական, կիրառական և մեթոդական գիտելիքները:Ուսանողներին
գաղափար
տալտարբերտարիքայինփուլերումանձիզարգացմանառանձնահատկությո
ւնների մասին:Հոգեբանության բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն և
ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության
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մեջ:Նախապատրաստել հոգեբանական գիտությունների ցիկլի
առարկաների(տարիքային հոգեբանություն, մանկավարժական
հոգեբանություն, սոցիալական հոգեբանություն, սպորտի հոգեբանություն,
և այլն) հետագա ուսումնասիրություններին:

Առարկայիուսուցմանարդյունքումուսանողըպետքէիմանա.
 անձի զարգացման հոգեբանության սահմանումը,խնդիրները,
առարկան և մեթոդները

 անձի հոգեբանության կողմից լուծվող հիմնական խնդիրները,
 անձի հոգեբանության դերը հասարակական զարգացման և
մանկավարժական գործունեության ոլորտում:
 անձի կառուցվածքը,
 գործունեության կառուցվածքը:
 իմացական գործընթացները` զգայություն, ընկալում, ուշադրություն,
հիշողություն, մտածողություն, երևակայություն:
 մարդկայինանձիզարգացմանվերաբերյալտեսություններիհիմնականդր
ույթները,
 Տարքայինփուլերումանձիզարգացմանառանձնահատկությունները:

Առարկայիուսուցմանարդյունքումուսանողըպետքէկարողանա.
 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում,
 կիրառել ընդհանուր հոգեբանության հետազոտության մեթոդները,
 որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն
եզրահանգումներ:

Առարկայիուսուցմանարդյունքումուսանողըպետքէտիրապետի.
 Տիրապետում է անձի հոգեբանություն գիտաճյուղի առարկային,
մեթոդներին և խնդիրներին:
 Տիրապետում է անձի և գործունեության կառուցվածքի մասին
գիտելիքներին:
 Ունի անհրաժեշտ գիտելիքներ անձին ակտիվացնող գործոնների
վերաբերյալ:
 Ունի
անրաժեշտ
գիտելիքներ
սոցիալական
միջավայրի
ժառանգականության դերի վերաբերյալ:

Մոդուլ5.2

և

5.2.Ընտանիքի սոցիոլոգիա
Դասընթացում դիտարկվում է ընտանիքը` որպես սոցիալական
խումբ և ինստիտուտ: Պարզաբանվում էընտանիքը որպես առաջնային
խմբի ձև, ընտանիքի ինստիտուտը սոցիալական այլ ինստիտուտների հետ
կապի տեսանկյունից, ընտանիքի հիմնական տեսակները, ֆունկցիաները,
պատմական փոփոխությունը, արդի հասարակությունում ընտանիքի
նուկլեարացման միտումները, ընտանեկան հնարավոր կոնֆլիկտի ձևերը,
ինչպես

նաև`

վերոհիշյալ

երեւույթների

սոցիոլոգիական

չափման

եղանակները, ինչը հնարավորություն կտա ուսանողին առավել օբյեկտիվ
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դիտարկել ընտանիքը` որպես հասարակության իրական բջիջ:
- ԳԻՏԵՆԱ`
Ընտանիքի դերը հասարակության գործառնության սահմաններում` այլ
ինստիտուտների հետ փոխկախվածության տեսանկյունից:
-ԿԱՐՈՂԱՆԱ`
Կազմակերպել ընտանիքի ուսումնասիրմանն ուղղված սոցիոլոգիական
հետազոտություն:
-ՏԻՐԱՊԵՏԻ`
Ընտանիքի հետազոտման հիմնական մեթոդներին, գործիքների մշակման
ձևերին, վերլուծության հիմնական եղանակներին:

IV

Հատուկ մասնագիտական առարկաներ
1.1.Սոցիալական աշխատանքի հիմունքներ

Մոդուլ 1.1

3

Դասընթացում դիտարկվում է սոցիալական աշխատանքի ծագման և
զարգացման

պատմությունը

սոցիալական

աշխատանքի

որպես

մասնագիտության անհրաժեշտության տեսանկյունից:
Բացատրվում են հիմնական հասկացություններըորոնց հետ առանչվելու է
սոցիալական աշխատողը՝ անհատ, անձ, խումբ, համայնք, առաջնային և
երկրորդային խմբեր, սոցիալական ինստիտուտներ, սոցիալական դերեր,
ստատուս,

սոցիալականիրավունքը,սոցիալական

սանկցիաներ:Սոցիալական վերահսկողություն և այլն: Սոցիալական
աշխատանքը որպես սոցիալական ինստիտուտ, նրա գործառույթները:
Խորհրդառուիհետ աշխատանքի փուլերը, բնույթը և ձևերը, սոցիալական
աշխատողի վարքականոնոը: Սոցիալական աշխատանքի սոցիալական
քաղաքականության կապը:
ԳԻՏԵՆԱ`
Հասարակությունն իբրև համակարգ, դրա հիմնական տարրերը, դրանց
միջև փոխկախվածության գործընթացները և վերահսկողության
մեխանիզմները:
Սոց. աշխատանքը որպես մասնագիտության դերը հասարակական
կայուն զարգացման գործընթացում:
- ԿԱՐՈՂԱՆԱ`
Նախագծել սոցիալական որևէ երևույթի, սոցիալական դեպքի
ուսումնասիրմանն ուղղված ուսումնասիրության վերլուծության և
առաջարկի հիմնահարցի լուծման ուղիները :
1.2.Սոցիալական աշխատանքի հիմունքներ
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Դասընթացում դիտարկվում է սոցիալական աշխատանքի ծագման և
զարգացման

պատմությունը

սոցիալական

աշխատանքի

որպես

մասնագիտության անհրաժեշտության տեսանկյունից:
Բացատրվում են հիմնական հասկացություններըորոնց հետ առանչվելու է
սոցիալական աշխատողը՝ անհատ, անձ, խումբ, համայնք, առաջնային և
երկրորդային խմբեր, սոցիալական ինստիտուտներ, սոցիալական դերեր,
ստատուս,

սոցիալականիրավունքը,սոցիալական

սանկցիաներ:Սոցիալական վերահսկողություն և այլն: Սոցիալական
աշխատանքը որպես սոցիալական ինստիտուտ, նրա գործառույթները:

Մոդուլ 1.2

Խորհրդառուիհետ աշխատանքի փուլերը, բնույթը և ձևերը, սոցիալական
աշխատողի վարքականոնոը: Սոցիալական աշխատանքի սոցիալական
քաղաքականության կապը:
ԳԻՏԵՆԱ`
Հասարակությունն իբրև համակարգ, դրա հիմնական տարրերը, դրանց
միջև փոխկախվածության գործընթացները և վերահսկողության
մեխանիզմները:
Սոց. աշխատանքը որպես մասնագիտության դերը հասարակական
կայուն զարգացման գործընթացում:
- ԿԱՐՈՂԱՆԱ`
Նախագծել սոցիալական որևէ երևույթի, սոցիալական դեպքի
ուսումնասիրմանն ուղղված ուսումնասիրության վերլուծության և
առաջարկի հիմնահարցի լուծման ուղիները :

Մոդուլ 2

Մոդուլ 3
Միջազգային սոցիալական աշխատանք

Մոդուլ 4

2

Ներառական կրթության կազմակերպում

Մոդուլ 5

3
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Հոգեբանամանկավարժական ախտորոշում

Մոդուլ 6

Հոգեբանամանկավարժական

ախտորոշում

առարկան

կարևորագույն

ճյուղերից

հոգեբանական

գիտության

մշակվում

անհատական

են

համարվում
մեկը,

առանձնահատկությունների

է

որտեղ

և

անձի

զարգացման նախադրյալների բացահայտման մեթոդներ: Տվյալ ոլորտից

Մոդուլ 7

գիտելիքները

հնարավորություն

բացահայտելու

անձի

են

տալիս

հոգեկան

ուսումնասիրելու

պրոցեսները,

և

վիճակները,

հատկությունները: Հոգեախտորոշման խնդիրն է հնարավորություն տալ
ուսանողներին
տարբեր

ծանոթանալու

մոտեցումների,

հոգեկանի

գործիքների

դրսևորման
հետ,

ախտորոշման

սովորեցնել

կիրառել

հարցաթերթիկներ, հարցարաններ, թեստեր և այլ մեթոդներ, որոնք
հնարավորություն

Մոդուլ 8

են

տալիս

ստանալու

անձի

ամբողջական

հոգեբանական բնութագիրը: Մանկավարժական ԲՈՒՀ-ում ստանալով
գիտելիքներ «Հոգեբանամանկավարժական ախտորոշումե առարկայից՝
ուսանողը

կկարողանա

կազմակերպել

և

անցկացնել

հոգեբանամանկավարժական հետազոտություններ, հանդես գալ ոչ միայն
որպես տեսաբան հոգեբան, այլև որպես պրակտիկ հոգեբան:
ԳԻՏԵՆԱ`
 իմանա հոգեբանի աշխատանքի բարոյաէթիկական խնդիրները,
աշխատանքի կանոններն ու սկզբունքները,
 իմանա
հոգեախտարոշման
հիմնական
հասկացությունները,
մեթոդների կառուցմանը և ստուգմանը ներկայացվող հոգեչափողական
պահանջները,
 իմանա անձի, ինտելեկտի, կրեատիվության, ընդունակությունների
ախտորոշմա եղանակները
 կարողանա իրականացնել տարբեր տարիքի երեխաների և
մեծահասակների, ինչպես նաև միջանձնային հարաբերություների
ախտորոշում,
 իմանա հոգեկան վիճակների կարգավորման մեթոդները:
ԿԱՐՈՂԱՆԱ`
 անցկացնել հոգեբանամանկավարժական հետազոտություն,
 տիրապետել հոգեախտորոշման մեթոդներին,
 կատարել անձի հոգեբանական վերլուծություն,
 անցկացնել հոգեբանական հետազոտություն և կազմել անձի
հոգեբանական բնութագիրը,
 կառուցել հետազոտման գործիքներ և կիրառել դրանք պրակտիկայում,
 աշխատել տարբեր տարիքային խմբերում,
 աշխատել ինքնուրույն և թիմի հետ միասին,
 ձեռք բերած գիտելիքներն ու ունակությունները կիրառել պրակտիկ
աշխատանքային գործունեության մեջ,
 իրականացնել խորհրդատվական աշխատանք:
ՏԻՐԱՊԵՏԻ`
 առարկայան ոլորտին, այսինքն` գիտելիքներ ունենա հոգեբանության
տարբեր ճյուղերից,
 հոգեբանության ժամանակակից մեթոդներին,
 նորագույն տեսություններին և ուղղություններին,
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 համակարգչային հետազոտություններ անցկացնելու տեխնիկային:

Հոգեբ. խորհրդատվություն և հոգեշտկման հիմունքներ
Դասընթացը

դիտարկվում

է

որպես

հոգեբանամանկավարժական

մասնագիտությունների ցիկլի հիմնական առարկաներից մեկը:
Հոգեբանական խորհրդատվությունե դասընթացի նպատակն է
գործունեության որոշակի ձևերի և միջոցների յուրացումը, որոնք
անհրաժեշտ են հոգեբանական խորհրդատվության գործնական
խնդիրների լուծման համար, հոգեբան մանկավարժի անձնական և
մասնակգիտական հատկությունների զարգացման համար:
ԳԻՏԵՆԱ`
 հոգեբանական խորհրդատվությոան սահմանումը,
 հոգեբանական խորհրդատվությոան առարկան,
 հոգեբանական խորհրդատվությոան հիմնական մեթոդները,
 հոգեբանական խորհրդատվությոան կողմից լուծվող հիմնական
խնդիրները,
 հոգեբանական խորհրդատվությոան դերը հասարակական զարգացման
և մանկավարժական գործունեության ոլորտում,
 հոգեբանական խորհրդատվությոան տեսությունները,
 հոգեբանական խորհրդատվությաւն տեխնիկանորը,
 հոգեբանական խորհրդատվությոան ուղղությունները,
- ԿԱՐՈՂԱՆԱ`
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 ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում,
 կիրառել ընդհանուր հոգեբանության հետազոտության մեթոդները,
 որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն
եզրահանգումներ:

- ՏԻՐԱՊԵՏԻ`
 հոգեբանական խորհրդատվությոան առարկային, մեթոդներին և
խնդիրներին:
 խորհրդատուի բարոյական սկզբունքներին
 խորհրդատուին անհրաժեշտ անձնական հատկությունների և
մասնագիտական հմտությունների
 հոգեբանական խորհրդատվության ժամանակակից ուղղություններում
ընդունված անձի կառուցվածքի վերաբերյալ գիտելիքների , աշխատանքի
ձևերի, խորհրդատվություն վարելու ժամանակ յուրաքանչյուր
ներկայացված ուղղվածության առանձնահատկություննեի վերաբերյալ
պատկերացում;
 աշխատանքի գործնական տեխնոլոգիաների, որոնք կաջակցեն
ուսանողի մասնագիտական մակարդակի բարձրացմանը և իր
գործունեության ոլորտի լայնացմանը;
 հոգեբանության յուրաքանչյուր ուղղությանը հատուկ տեսական
մոտեցումներին;
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 ամեն մի տեսական մոտեցման սահմաններում օգտագործվող
աշխատանքային տեխնիկաներին ;

Հոգեբանամանկավարժական մարդաբանություն
Հոգեբանամանկավարժական մարդաբանության առարկան, խնդիրները:
Մարդաբանական գիտաճյուղերի տարանջատումը: Մարդը որպես
հոգեբանամանկավարժական մարդաբանության առարկա: Մարդու
զարգացումը տարածության և ժամանակի մեջ: Օնտոգենեզ և ֆիլոգենեզ:
Մշակույթի և մարդու լավագույն փոխգործունեությունը: Մշակույթ
երևույթի պատմությունն ու կառուցվածքը: Դաստիարակությունը որպես
մարդաբանական բացառիկ երևույթ: Ժամանակակից դաստիարակին
ներկայացվող հոգեբանամանկավարժական պահանջները: Կ.Դ.Ուշինսկու
մարդաբանական հայացքները:

Դասընթացի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.

մարդաբանական գիտաճյուղերի ծագման նախադրյալները,
 մարդ տեսակի բնութագրական հատկանիշները

մարդու շարժման ընդունակությունները տարածության

և
ժամանակի մեջ,
 անհատ
մարդու
զարգացման
վերաբերյալ
հայեցակարգային
մտեցումները,

մարդու և մշակույթի փոխկախվածության պատճառները,
 դաստիարակության` որպես մարդաբանական գործընթացի էությունը,
ժամանակակից դաստիարակին ներկյացվող հոգեբանամանկավարժական
պահանջները:

3

Դասընթացի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.
ներկայացնել
<<Հոգեբանամանկավարժական
մարդաբանություն>>
դասընթացի
հիմնական
հասկացություների
բնութագրերը,

իմաստավորել
մարդ-հասարակություն,
մարդ-մշակույթ
փոխկախվածությունը,
 ճիշտ կազմակերպել մարդ-երեխա, մարդ-մարդ փոխգործակցությունը,

կարևորել դաստիարակին ներկայացվող գործառույթները,
կոմպետենցիաները,
արագ
կողմնորոշվել
տարաբնույթ
դաստիարակչական
իրավիճակներում:


Դասընթացի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.





մարդու մասին հիմնական հասկացությունների բնութագրմանը,
տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելուն
մարդու էության իմաստավորմանը,
մարդկանց հետ հաղորդակցվելու առանձնահատկություններին,
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դաստիարակի կոմպետենցիաների գաղափարագրմանը
մանկավարժական վարպետությանը:

Հոգեբանամանկ. հետազոտ. մեթոդոլոգիա և մեթոդներ
15.1. Հոգեբանության և մանկավարժական հետազոտության մեթոդներ և
մեթոդաբանություն
«Մեթոդաբանությունե

հասկացությունը:

մեթոդաբանության

հատկանիշների,

գործառույթների

սահմանումը:

Մանկավարժական

խնդիրների,
Գիտական

մակարդակների,
հետազոտության

մեթոդաբանական սկզբունքները: Գիտական հետազոտությունը` որպես
մանկավարժության
յուրահատուկ

բնագավառում

ձև:

իմացական

Մանկավարժության

հետազոտության

իրականացման

Մանկավարժական

գործունեության

բնագավառում

գիտական

առանձնահատկությունները:

հետազոտության

գիտական

հասկացությունները`

հետազոտության հիմնախնդիրը, նպատակը, թեման, արդիականությունը,
օբյեկտը,

առարկան,

տեսական

և

խնդիրները,

գործնական

վարկածը,

գիտական

նշանակությունը,

նորույթը,

պաշտպանությանը

ներկայացվող դրույթները : Գիտական ճանաչողության մեթոդ. էությունը,
բովանդակությունը, հիմնական բնութագիրը: Գիտական ճանաչողության
մեթոդների

դասակարգումը(փիլիսոփայական,

ընդհանուր

մասնավոր գիտական մեթոդներ, միջառարկայական
մեթոդներ):

Մանկավարժական

գիտական,

հետազոտության

հետազոտության

մեթոդների

4

դասակարգումը: Իմացության ընդհանուր գիտական տրամաբանական
մեթոդներ և եղանակներ(վերլուծություն, համադրում, վերացարկում,
համեմատում,

տեսակավորում,

ընդհանրացում,

մակածում,

Մանկավարժական

որոշակիացում,

համակարգում,

արտածում,

գիտամեթոդական

մոդելավորում):

գրականության,

արխիվային

նյութերի ուսումնասիրման մեթոդը: Դիտումը` որպես մանկավարժական
տեղեկատվության հավաքման մեթոդ: Զրույցը` որպես հետազոտության
մեթոդ:

Մեթոդաբանությունը`

ստեղծագործական

Մոդուլ 10

կառուցվածքային

որպես

գործունեության
և

գործառնային

տեսական

և

կառավարման
համակարգ:

գործնական,
սկզբունքների

Մեթոդաբանության

կառուցման սկզբունքները: Մեթոդաբանության համընդհանուր բնույթը և
նրա կիրառումը պրակտիկ հետազոտությունների տարբեր ոլորտներում:
Հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդաբանության տեսակները
/փիլիսոփայական, համագիտական, հատուկ գիտական/: Գաղափար
հոգեբանական հետազոտությունների բովանդակության և միջոցների
մասին:

Հետազոտությունների

փորձարարական/:
ուսումասիրություններից
հետազոտությունների

տարաբաժանումը

Տեսական
օգտվելու

կամ
եղանակները:

կազմակերպման

փուլերը,

/տեսական,

փորձարարական
Հոգեբանական
արդյունքների

ներկայացման ձևերը: Հոգեբանական տեսությունները` որպես նոր մեթո-
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դաբանության ստեղծման հիմքեր: Մեթոդաբանությունը` որպես նոր
մեթոդների

ստեղծման

հիմք:

Հոգեբանական

հետազոտությունների

կազմակերպման մեթոդաբանությունը ` ընդլայնված բաղադրատարերով

Մանկավարժության ժամանակակից տեսություններ

2

Մանկավարժական գիտությունը ուսումնասիրում, հետազոտում է
դաստիարակությունը և կրթությունը իր ամբողջության մեջ, որպես
առանձնահատուկ սոցիալական նպատակաուղղված գործունեություն,
որը ուղղված է աճող սերնդին հաղորդակից դարձնել հասարակական
կյանքին: Մանկավարժության այն բաժինը, որը ուսումնասիրում է
ուսուցումը տեսականորեն ավելի ընդհանուր մակարդակով, կոչվում է
դիդակտիկա, դիդակտիկան ուսմունք է այն մասին, թե մարդը ինչ չափով
է ճանաչում շրջապատող իրականությունը: Դիդակտիկան ուսուցման
տեսություն է, որը տալիս է նրա բովանդակության, մեթոդների և
կազմակերպման ձևերի հիմնավորումը: Դիդակտիկան պատասխանում է
2 ընդհանուր մեծ հարցերի ՙինչ սովորեցնել՚ և ՙինչպես սովորեցնել՚: Սակայն
այս երկու հարցերի ճանապարհին առաջանում են ոչ պակաս
կարևորություն ունեցող հարցեր, ինչպեսիք են ՙինչպես է ընթանում
ուսուցումը՚, ՙում սովորեցնել՚, ՙինչպիսի օրինաչափություններ են նրան
հատուկ՚ և ՙինչի համրա սովորեցնել՚:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
 Դպրոցի կառավարման տեսությունն ու պրակտիկան դպրոցի
գործունեության գնահատման չափանիշներ:
 Դպրոցի
ուսումնադաստիարակչական
աշխատանքների
կառավարումը: Դպրոցի ուսուցիչը: Նրա անձնային և մասնագիտական
որակները:
 Դպրոցի
ուսումնադաստիարակչական
աշխատանքների
պլանավորումը:
Մեթոդական աշխատանքի կազմակերպումը դպրոցում:
 Դպրոցի առաջավոր և նորարական փորձի ուսումնասիրումը և
օգտագործումը:
 Դիդակտիկան որպես գիտություն և ուսումնական առարկա:
Դիդակտիկայի օբյեկտը, առարկան, հասկացությունները,խնդիրները:
 Անընդմեջ կրթության համակարգը Կրթության բովանդակությունը,
ազգային կրթության էությունը ,առանձնահատկությունները:
. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.

ներկայացնել դիդակատիկայի ժամանակից
խնդիրները,
 հիմնական հասկացությունները,
 ուսուցչին ներկայացվող պահանջները,
մանակավարժական ընդունակությունները:

կարևորագույն

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.


դիդակատիկայի հիմնական հասկացությունների բնութագրմանը,
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տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելուն,
 ուսուցման նպատակի սահմանման գործընթացին,

մանկավարժական վարպետությանը:

13.1Հատուկ սեմինար մանկավարժությունից
Ծրագիրը

նվիրված

է

դիդակտիկայի

գիտական

հիմունքների

բացահայտմանը:
Մանկավարժական գիտությունը ուսումնասիրում, հետազոտում է
դաստիարակությունը և կրթությունը իր ամբողջության մեջ, որպես
առանձնահատուկ սոցիալական նպատակաուղղված գործունեություն,
որը ուղղված է աճող սերնդին հաղորդակից դարձնել հասարակական
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կյանքին: Մանկավարժության այն բաժինը, որը ուսումնասիրում է
ուսուցումը տեսականորեն ավելի ընդհանուր մակարդակով, կոչվում է
դիդակտիկա, դիդակտիկան ուսմունք է այն մասին, թե մարդը ինչ չափով
է ճանաչում շրջապատող իրականությունը: Դիդակտիկան ուսուցման
տեսություն է, որը տալիս է նրա բովանդակության, մեթոդների և
կազմակերպման ձևերի հիմնավորումը: Դիդակտիկան պատասխանում է
2 ընդհանուր մեծ հարցերի «ինչ սովորեցնելե և «ինչպես սովորեցնելե:
Սակայն այս երկու հարցերի ճանապարհին առաջանում են ոչ պակաս
կարևորություն ունեցող հարցեր, ինչպեսիք են «ինչպես է ընթանում
ուսուցումըե, «ում սովորեցնելե, «ինչպիսի օրինաչափություններ են նրան
հատուկե և «ինչի համրա սովորեցնելե:

. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
 Դպրոցի

կառավարման տեսությունն ու պրակտիկան դպրոցի
գործունեության գնահատման չափանիշներ:
 Դպրոցի
ուսումնադաստիարակչական
աշխատանքների
կառավարումը: Դպրոցի ուսուցիչը: Նրա անձնային և մասնագիտական
որակները:
 Դպրոցի
ուսումնադաստիարակչական
աշխատանքների
պլանավորումը:
Մեթոդական աշխատանքի կազմակերպումը դպրոցում:
 Դպրոցի առաջավոր և նորարական

փորձի ուսումնասիրումը և

օգտագործումը:
 Դիդակտիկան որպես գիտություն և ուսումնական առարկա:
Դիդակտիկայի օբյեկտը, առարկան, հասկացությունները,խնդիրները:
Անընդմեջ կրթության համակարգը Կրթության բովանդակությունը,
ազգային կրթության էությունը ,առանձնահատկությունները:
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.


ներկայացնել

դիդակատիկայի

ժամանակից

կարևորագույն
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խնդիրները,
 հիմնական հասկացությունները,
 ուսուցչին ներկայացվող պահանջները,
մանակավարժական ընդունակությունները:

1

. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
 դիդակատիկայի հիմնական հասկացությունների բնութագրմանը,
 տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելուն,
 ուսուցման նպատակի սահմանման գործընթացին,
 մանկավարժական վարպետությանը:

13.2.Հատուկ սեմինար մանկավարժությունից
Մանկավարժության

տեսությունը

կոչված

է

բացահայտելու

անձի

համակողմանի, հարմոնիկ զարգացման և ձևավորման կարևորագույն
պայմանը,

զբաղվում

կատարելագործման

է

նրա

հարցերով:

մեթոդների,
Պրակտիկ

սկզբունքների,
փորձից

ձևերի

կատարում

է

տեսական ընդհանրացումներ:
«Մանկավարժության տեսությունե դասընթացը ուսանողների մոտ
ձևավորում է սովորողների հետ աշխատելու, նրանց համակողմանի
դաստիարակությունը
հմտություններով:

ճիշտ

կազմակերպելու

Հնարավորություն

է

կարողություններով
ստեղծում

և

տարբեր

կոլեկտիվներում դրսևորելու համապատասխան վարքագիծ:
Մանկավարժության տեսություն առարկայի դասավանդումը առաջադրում
է մի շարք նպատակների իրագործում. սովորողներին նախապատրաստել
տեսական

գիտելիքները

մասնագիտական

գործունեության

մեջ

իրագործելու աշխատանքին, նրանց մեջ զարգացնել դաստիարակչական
խնդիրները

տեսնելու

մարդասիրական

և

լուծելու

դիրքորոշում

կարողություն,

դաստիարակության

1

ձևավորել
գործընթացի

նկատմամբ:
Կուրսի դասավանդման մեթոդներն են՝ դասախոսությունները, որոնք
կազմվել են յուրաքանչյուր թեմայի հիմնական հասկացությունների վրա:
Սեմինար

և

գործնական

պարապմունքները

կազմակերպվում

են

ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաներով և ինտերակտիվ
/փոխներգործուն/ մեթոդների կիրառմամբ ( գաղափարի քարտեզագրման,
Վենի դիագրամ և այլն):
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Յուրաքանչյուր թեմայի համար առաջադրվում են ռեֆերատի թեմաներ՝
ուսումնասիրված հարցերը խորացնելու նպատակով:

. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
 մանկավարժության օբյեկտը, առարկան և մեթոդները
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 դաստիարակության նպատակի հիմնախնդիրը,
 դաստիարակության
գործընթացի

էությունը,

առանձնահատկությունները,
 դաստիարակության օրինաչափությունները, սկզբունքները,
 դաստիարակության մեթոդները և կազմակերպման ձևերը,
 կոլեկտիվի դերը անձնավորության զարգացման և ձևավորման գործում
 դաստիարակության բաղադրամասերը,
5.2. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.
 տարբերակել գիտության օբյեկտը և առարկան
 վերլուծել
դաստիարակության
տեսության

հիմնական
հասկացություները,
 Տարբերակել դաստիարակություն, ինքնադաստիարակություն և
վերադաստիարակություն հասկացությունները,
 կիրառել
դաստիարակության
կազմակերպման
տարբեր
ձևերը,մեթոդները և միջոցները
 Տարբերակել վերջնարդյունքը և կոմպետենտցիան
 արագ
կողմնորոշվել
տարաբնույթ
դաստիարակչական
իրավիճակներում,
5.3. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
 մանկավարժության հիմնական հասկացությունների բնութագրերին,
 տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելուն
 մանկավարժական վարպետությանը
 Դաստիարակչական իրավիճակներ ստեղծելու և լուծելու արվեստին
 Սանի
հետ
տարբեր
հարաբերություններ
ձևավորելու

տեխնոլոգիաներին

14.1.Հատուկ սեմինար սոցիալական մանկավարժությունից

Մոդուլի

նպատակն

է

սովորողի

մոտ

ձևավորել

տեսական

պատկերացումներ սոցիալական մանկավարժության ուսումնասիրության
օբյեկտի,

առարկայի

ամբողջական

և

հիմնական

պատկերացում

հասկացությունների

տալ

երեխայի

մասին,

(անհատի)

սոցիալականացման գործընթացների և օրինաչափությունների մասին:

Սոցիալական

մանկավարժության

Սոցիալական

մանկավարժությունը

գիտության

առանձին

ճյուղ:

տեսական
որպես

1

հիմունքները:

մանկավարժական

Սոցիալ-մանկավարժական

գիտահետազոտական մեթոդները: Սոցիալականացումը որպես
սոցիալ-մանկավարժական

և

հոգեբանական

հիմնախնդիր:

Ընտանիքը որպես սոցիալականացման ինստիտուտ և ընտանիքի
հետ
սոցիալ-մանկավարժական
աշխատանքի
առանձնահատկությունները:

Սոցիալական

մանկավարժի
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աշխատանքը հանրակրթական դպրոցում: Հասկացություն ռիսկի
խմբերի

մասին

և

աշխատանքի

նրանց

հետ

սոցիալ-մանկավարժական

առանձնահատկությունները:

մանկավարժական

գործունեության

Սոցիալ-

առանձնահատկությունները

հատուկ դպրոցում: Սոցիալական մանկավարժի աշխատանքը
համայնքում:

Սոցիալական

մանկավարժի

աշխատանքը

երեխաների ժամանցի և հանգստի կազմակերպման գործում:
Սոցիալական

մանկավարժի

աշխատանքի

առանձնահատկությունները

օժտված

Սոցիալական

աշխատանքի

մանկավարժի

երեխաների

կազմակերպումը,

առանձնահատկությունները
հնարավորություններով

հետ:

սահմանափակ

անձանց

և

հաշմանդամների

հետ:

Ներառական կրթությունը որպես զարգացման սահմանափակ
հնարավորություններով
Սոցիալական

երեխաների

ինտեգրման

մանկավարժի

առանձնահատկությունները,

միջոց:

աշխատանքի

գործառույթները

մանկատան

երեխաների հետ: Սոցիալական մանկավարժի աշխատանքը
այլընտրանքային խնամքի կազմակերպման գործում: Սոցիալական
մանկավարժի աշխատանքի առանձնահատկությունները «դժվարե
երեխաների

հետ:

Սոցիալական

մանկավարժի

աշխատանքի

առանձնահատկությունները շեղվող վարքով երեխաների հետ:
Սոցիալ-մանկավարժական

աշխատանքը

առանձնահատուկ

կոլեկտիվներում: Երեխաների և մանկության պաշտպանության
սոցիալ-մանկավարժական
և
իրավական
ապահովումը:
Սոցիալական

հարմարումը

(ադապտացիան)

որպես

սոցիալ-

մանկավարժական և հոգեբանական գործընթաց:

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա..
1. համակողմանի և համակարգված գիտելիքներ մասնագիտական
ոլորտում,
2. մասնագիտացման ոլորտի նորագույն տեսությունները և դրանց
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մեկնաբանությունները,
3.կառավարել և վերափոխել աշխատանքին կամ ուսումնասիրությանն
առնչվող բարդ, անկանխատեսելի համատեքստեր, որոնք պահանջում են
նոր ռազմավարական մոտեցումներ,
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.


լուծել

սոցիալ-մանկավարժական

և

սոցիալ-հոգեբանական
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խնդիրներ,

ձևակերպել և հետազոտել նոր խնդիրներ սոցիալական
մանկավարժության և հարակից ոլորտներում

հետևել մանկավարժության տեսությունների զարգացմանը և
քննադատական վերլուծություն կատարել,

առարկայական ոլորտների պարզ և միջին բարդության
հիմնախնդիրները
վերաձևակերպելու
մանկավարժության
և
հոգեբանության եզրույթներով /տերմիններով/ և լուծելու դրանք,

ստանձնել պատասխանատվություն աշխատանքային թիմերի
մասնագիտական գիտելիքի և պրակտիկ աշխատանքին նպաստելու
հնարավորությունների զարգացմանը:

կարողանա մեկնաբանել հետազոտության արդյունքները,
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
 համակարգչային ծրագրավորման կամ ծրագրային ապահովման
լեզուներին և ունակ լինի դրանք օգտագործելու խնդիրներ լուծելիսֈ
 նորագույն մեթոդներին և տեխնիկական միջոցներին,
 ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին ,
 վերլուծելու և համադրելու ունակությանը,
 կազմակերպելու և պլանավորելու ունակությանը,
 հենքային և ընդհանուր գիտելիքներին,
 սոցիալականացման ոլորտի տեղեկատվությամբ
(տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնելու և վերլուծելու ունակություն)

14.2.Հատուկ սեմինար սոցիալական մանկավարժությունից
Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել և ամբողջական
պատկերացում

տալ

երեխայի

(անհատի)

սոցիալականացման

գործընթացների և օրինաչափությունների մասին, ձևավորել գործնական
հմտություններ երեխաների, տարբեր խմբերի, ընտանիքի հետ սոցիալմանկավարժական գործունեության իրականացման համար:
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա..
1. համակողմանի և համակարգված գիտելիքներ մասնագիտական
1

ոլորտում,
2. մասնագիտացման ոլորտի նորագույն տեսությունները և դրանց
մեկնաբանությունները,
3.կառավարել և վերափոխել աշխատանքին կամ ուսումնասիրությանն
առնչվող բարդ, անկանխատեսելի համատեքստեր, որոնք պահանջում են
նոր ռազմավարական մոտեցումներ,
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է կարողանա.

լուծել
խնդիրներ,

սոցիալ-մանկավարժական

և

սոցիալ-հոգեբանական
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ձևակերպել և հետազոտել նոր խնդիրներ սոցիալական
մանկավարժության և հարակից ոլորտներում

հետևել մանկավարժության տեսությունների զարգացմանը և
քննադատական վերլուծություն կատարել,

առարկայական ոլորտների պարզ և միջին բարդության
հիմնախնդիրները
վերաձևակերպելու
մանկավարժության
և
հոգեբանության եզրույթներով /տերմիններով/ և լուծելու դրանք,

ստանձնել պատասխանատվություն աշխատանքային թիմերի
մասնագիտական գիտելիքի և պրակտիկ աշխատանքին նպաստելու
հնարավորությունների զարգացմանը:

կարողանա մեկնաբանել հետազոտության արդյունքները,
Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի.
 համակարգչային ծրագրավորման կամ ծրագրային ապահովման
լեզուներին և ունակ լինի դրանք օգտագործելու խնդիրներ լուծելիսֈ
 նորագույն մեթոդներին և տեխնիկական միջոցներին,
 ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին ,
 վերլուծելու և համադրելու ունակությանը,
 կազմակերպելու և պլանավորելու ունակությանը,
 հենքային և ընդհանուր գիտելիքներին,
սոցիալականացման ոլորտի
տեղեկատվությամբ
(տարբեր
աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնելու և վերլուծելու ունակություն):

V Ընդհանուր առողջապահական առարկա
Մարմնակրթություն
Բուհում <Ֆիզդաստիարակություն> առարկայի նպատակն է բարելավել
ուսանողների առողջական վիճակը, նպաստել համակողմանի զարգացած
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մասնագետներ պատրաստելուն, ունակություններ հաղորդել
ուսանողներին ապագա աշխատանքային բնագավառում ֆիզկուլտուրան
և սպորտը արմատավորելու գործում բարձրացնել երկրի
պաշտպանուկությունը:
Ֆիզդաստիարակության գործնական պարապմունքները կազմակերպելու
համար ուսանողները բաշխվում են ուսումնական բաժանմունքների`
հիմնական և հատուկ: Այդ բաշխումը կատարվում է ուսումնական տարվա
սկզբին` հաշվի առնելով սեռը, առողջական վիճակը / բժշկական
եզրակացությունը

/,

շարժողական

կարողությունները,

ֆիզիկական

պատրաստության մակարդակը:
Հիմնական բաժնում ընդգրկվում են այն ուսանողները, ովքեր
պատկանում

են

հիմնական

և

նախապատրաստական

բժշկական

խմբերին, չունեն առողջական վիճակի հետ կապված շեղումներ:
ՈՒսումնական պարապմունքները կազմակերպվում և անց են
կացվում ենթախմբերով: ՈՒսանողների թվաքանակը պետք է լինի ոչ ավել
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15 - ից:
Հատուկ ուսումնական բաժնում ընդգրկվում են այն ուսանոցները,
ովքեր

բժշկական քննության տվյալներով վերագրված են հատուկ և

բուժական

խմբերին,

ունեն

առողջական

վիճակի

արտահայտված

շեղումներ: Թվական կազմը չպետք է գերազանցի 12-ը: Այս բաժնի
ուսումնական նյութը պետք է բովանդակի և ներառի առողջարար,
կարգավորող և կանխարգելող ուղղվածություն, պետք է հաշվի առնվի
յուրաքանչյուր

ուսանողի

առանձնահատկությունները,

առողջական

վարժությունների

վիճակի

մատչելիությունն

ու

հակացուցումները, պետք է հաշվի առնվի թերառողջ ուսանողների
ֆունկցիոնալ և ֆիզիկական պատրաստության մակարդակը, մշտական
ախտաբանական գործոնները:
ՈՒսանողների փոխադրումը մեկ ուսումնական խմբից մեկ ուրիշ
խումբ

կատարվում

է

կիսամյակը

կամ

ուսումնական

տարին

հաջողությամբ փակելուց հետո` ըստ բժշկի և ամբիոնի մասնագիտական
եզրակացությունների:
Ֆիզդաստիարակության ծրագրի մեջ ընդգրկվում են աթլետիկայի
մարմնամարզության, մարզախաղերի վարժություններ:

VI. Այլ բաղադրիչներ
1.1.ՈՒսումնական պրակտիկա

3

1.2.ՈՒսումնական պրակտիկա

3

2.1.Արտադրական պրակտիկա
2.2.Արտադրական պրակտիկա
VII.Կուրսային աշխատանքներ

( 1 մոդուլ – 3 կրեդիտ)
Մոդուլ 3.1

3.1.Կուրսային աշխատանք (մանկավարժ., հոգեբան.)

3

Մոդուլ 3.2

3.2.Կուրսային աշխատանք (մասնագիտական)

3

Ավարտական որակավորում
Մոդուլ 4

1.1. Ավարտական աշխատանք

116

1.2. Ավարտական քննություն

6

117

