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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Արագ փոփոխվող աշխարհում ազատ մտածող, ստեղծագործական ներուժով օժտված, բարձրակարգ և մրցունակ մասնագետներ
ունենալու, ինչպես նաև միջազգային գիտակրթական համակարգին
ինտեգրվելու անհրաժեշտությունը, նոր պահանջներ են առաջադրում
բարձրագույն

դպրոցին`

նախանշելով

կրթության

համակարգը

բարեփոխելու անխուսափելիությունը: Որակյալ մասնագիտական
կրթություն կարելի է ապահովել բարձրագույն կրթության բովանդակությունը, կրթության գործընթացի մասնակիցների փոխհարաբերությունները և մանկավարժական տեխնոլոգիաները նորացնելու
միջոցով՝ հաշվի առնելով ժամանակակից տնտեսության մեջ հիմնարար գիտությունների դերը, նվաճումները, աշխատաշուկայի զարգացումը, մասնագիտական գործունեության զարգացմանն առաջադրվող պահանջները:
Ընդ որում, բարձրագույն կրթության բարեփոխումների պայմաններում հատուկ նշանակություն է ստանում բարձր մասնագիտական որակավորում, ստեղծագործական մտածողություն և
հումանիստական արժեհամակարգ ունեցող մանկավարժների պատրաստման հիմնախնդիրը, որի լուծմանն են միտված մագիստրոսի
կրթական ծրագրի մանկավարժական ուղղվածության տարբեր մասնագիտությունների

շրջանակներում

մանկավարժական

տարբեր

առարկաների, այդ թվում նաև՝ «Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն» դասընթացի դասավանդումը:
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Սույն դասընթացի ուսումնասիրման նպատակը բուհի մանկավարժական իրականության և բարձրագույն կրթության խնդիրների
իմացությունը, գիտական իմաստավորումը և մագիստրոսի կրթական
ծրագրի ուսանողի մանկավարժական կոմպետենտությունների, անձնային, մասնագիտական որակների և արժեքային կողմնորոշումների
ձևավորումն է: Դասընթացի յուրացումը նպաստում է նրա ինքնակրթության և ստեղծագործական ինքնազարգացման խթանմանը,
գիտամանկավարժական և հետազոտական պրակտիկ գործունեության նախապատրաստմանը, ապագա մասնագիտական գործունեության ընթացքում ծագող բազմաբնույթ հարցերի, դաստիարակչական,
հաղորդակցական, ակմեոլոգիական ու կառավարչական խնդիրների
հանգուցալուծման կարողությունների զարգացմանը:
Դասընթացի խնդիրներն են.


մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսանողներին ծանոթացնել
Բարձրագույն

դպրոցի

ժամանակակից

մանկավարժության

բարձրագույն

կրթության

հիմունքներին,
գերակայություն-

ներին, մանկավարժական հայեցակարգերին, նորարարություններին, ուսուցման և դաստիարակության արդի հիմնախնդիրներին,


նպաստել ուսանողների ուսումնաիմացական գործունեության
ակտիվացմանը, ապագա մանկավարժական գործունեությունը
պատշաճ մակարդակով իրականացնելու կարողությունների
ձևավորմանը,
անցկացման

կրթության

ոլորտում

հմտությունների,

հետազոտությունների

ուսուցման

և

դաստիարա-

կության միջոցների, մեթոդների, ձևերի, մանկավարժական
նորարարությունների յուրացմանը, ինքնուրույն աշխատանքի
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կազմակերպման մեթոդների, ինչպես նաև մանկավարժին ներկայացվող

անձնային

ու

մասնագիտական

որակների

ձեռքբերմանը,


նպաստել ապագա դասավանդողների գիտական աշխարհայացքի, ինքնակառավարման, ինքնաիրացման կարողությունների զարգացմանը, ստեղծագործական մտածողության, հումանիստական արժեհամակարգի, համագործակցության, հանդուրժողականության և այլ բարոյական որակների ձևավորմանը:
Դասընթացի յուրացման արդյունքում ուսանողների մեջ ձևա-

վորվում են մանկավարժական կոմպետենցիաներ՝


կապված ուսուցման գործընթացի կազմակերպման, իրականացման, մանկավարժական վերահսկողության և մշտադիտարկման հետ,



ուղղված ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի ակտիվացմանը,



ուղղված մանկավարժական հաղորդակցման հիմնախնդիրների
արդյունավետ լուծմանը,



ուղղված մանկավարժական նորարարությունների յուրացմանը,
կրթության ոլորտում հետազոտությունների անցկացմանը,



ուղղված շարունակական մասնագիտական ինքնակրթությանն
ու անձնային ինքնակատարելագործմանը:



Ի տարբերություն ավանդականի, այս ուսումնամեթոդական
ձեռնարկը մշակված է մոդուլային ուսուցման հիմքերով:
Յուրաքանչյուր մոդուլ ներկայացվում է որպես ուսումնական
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նյութի

տրամաբանորեն

ավարտված

մեկ

միավոր,

որը

ներառում է`


ուսումնական նյութի ամփոփ բովանդակությունը. առանցքային
խնդիրները, բովանդակային դրույթները, հասկացությունները,
ուսումնական

նյութը

ներառող

գիտելիքները,

կարողու-

թյունները և հմտությունները, տվյալ մոդուլի յուրացման
արդյունքում ձևավորվող կոմպետենտությունները,


խմբային քննարկումների համար նախատեսված առաջադրանքներն ու ամփոփիչ հարցերը, ինքնուրույն աշխատանքի
թեմատիկան և տվյալ մոդուլի ուսումնասիրման համար երաշխավորվող գրականության ցանկը:
Ձեռնարկը

բովանդակում

է

նաև

դասընթացի

ավարտին

ուսանողների գնահատման չափանիշները, ուսուցման միջոցները,
բաշխիչ նյութերը, ուսուցման մոդուլային թեմատիկ պլանը, ինչպես
նաև օգտագործված հիմնական հասկացությունների, տերմինների և
դրանց առնչվող բառերի համառոտ բացատրական բառարան:
Մոդուլային ուսուցման հիմնական նպատակներից է ուսանողների անհատական կրթական պահանջմունքները մասնագիտական
պատրաստության

պահանջներին

և

մակարդակին

համապա-

տասխանեցնելը և տրամաբանական ու ստեղծագործական մտածողության զարգացման արդյունավետ պայմաններ ստեղծելը, որոնք
էլ, իրենց հերթին, կարող են լուծվել ուսանողների ինքնուրույն
աշխատանքների

կատարման

գործընթացներում:

Այս

դեպքում

դասախոսի գործառույթները դառնում են տեղեկույթի յուրացմանն
ուղղված

գործողությունների

համակարգումը,

խորհրդատվությունը վերահսկողությունը:
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կարգավորումը,

Մոդուլային սույն ուսումնամեթոդական ձեռնարկը բաղկացած
է հետևյալ մոդուլներից.
1.

ներածական մոդուլ, որտեղ ներկայացված են դասընթացի
նպատակն ու խնդիրները, դիտարկված են բարձրագույն
դպրոցի մանկավարժության հասկացությունների համակարգը,
մեթոդաբանական հիմքերն ու ուսուցման մեթոդները,

2.

ուսուցանող մոդուլներ (8 մոդուլ), որոնց ծրագրային բովանդակության նվազագույնը և անվանումները ներկայացված են
դասընթացի թեմատիկ պլանում, իսկ յուրաքանչյուր թեմայի
հիմնական հասկացությունները` համապատասխան մոդուլում,

3.

ստուգման և արժևորման մոդուլ, որում ներկայացված է
կրթական վերջնարդյունքի` մասնագիտական կոմպետենտությունների ձևավորվածության եզրափակիչ ստուգումը:

Ուսումնական նյութը մոդուլների բաժանելիս հաշվի են առնվել
մոդուլին բնորոշ հետևյալ առանձնահատկությունները.


յուրաքանչյուր մոդուլ ապահովում է մեկ կամ մի քանի դիդակտիկական նպատակների իրականացում,



յուրաքանչյուր մոդուլ ուսումնական առարկայի անբողջական,
ինքնուրույն միավոր է և անհրաժեշտության դեպքում պարբերաբար կարող է լրացվել,



մասնագիտական, տրամաբանական

ու

ստեղծագործական

մտածողության զարգացման նպատակով ուսումնական նյութի
բովանդակությունը շարադրվում է պրոբլեմային ուսուցման
հիմքի վրա,
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մոդուլային ուսուցման էությունը ուսանողներին տրամադրված
մոդուլով և մոդուլային ծրագրով ինքնուրույն աշխատելու հնարավորություն ընձեռելն է,



մոդուլային մոտեցումը ենթադրում է ուսանողների ինքնուրույն
գործունեության տարբեր տեսակների և ձևերի միջոցով հասնել
ուսուցման կոնկրետ նպատակի,



մոդուլային

տեխնոլոգիան

յուրաքանչյուրի

պահանջում

անհատական

է

հաշվի

առնել

առանձնահատկությունները,

ուսումնական նյութի բովանդակությունը վերջինիս կողմից
գիտակցաբար յուրացումը ապահովելու նպատակով անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է ճկուն կերպով փոփոխել,


մոդուլների բովանդակությունն ու դրանց յուրացման մեթոդական ցուցումները կարող են փոփոխվել՝ կախված դասավանդողի մասնագիտական կոմպետենտությունից և ուսումնական խմբի պատրաստվածության մակարդակից:
Ուսումնամեթոդական

ձեռնարկի

կառուցման

հիմնական

սկզբունքներն են. բովանդակության գիտականությունը, բովանդակության և կառուցվածքի այլընտրանքային մոտեցումը՝ ուսուցման
մոդուլայնությունը (ուսումնական մոդուլներ և մոդուլային ծրագիր,
ուսուցման ընդհանուր բովանդակությունից որոշակի բաղադրիչների
առանձնացում), ապագա մասնագետի ինքնուրույն ստեղծագործական աշխատանքի գերակայությունը, մեթոդաբանական հիմնավորվածությունը և համագործակցականությունը (դասավանդողների և
ուսանողների գործնական փոխհարաբերությունները):
Որպես ուսուցման հիմնական եղանակներ առաջարկվում են
պրոբլեմային

ուսուցման

մեթոդները
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(մասնակի

որոնողական,

հետազոտական, պրոբլեմային շարադրում և այլն), անձնակողմնորոշիչ տեխնոլոգիաները՝ հիմնված ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների ու կազմակերպման ձևերի վրա (մտագրոհ,
ուսումնական բանավեճ, գործնական և դերային խաղեր, քննարկում,
մամլո ասուլիս, կլոր սեղան, ուսումնական իրավիճակների տեխնոլոգիա, նախագծային տեխնոլոգիա, պրոբլեմային դասախոսություն, սեմինար քննարկում և այլն):
«Բարձրագույն

դպրոցի

մանկավարժություն»

դասընթացի

ուսումնամեթոդական ձեռնարկի կառուցվածքը և բովանդակությունը
կոչված են օգնելու դասավանդողներին և ուսանողներին առավել
դյուրին ու համակողմանի իրականացնելու դասընթացի ուսումնասիրումը: Այն հասցեագրված է մագիստրոսի կրթական ծրագրերի
մանկավարժական ուղղության մասնագիտությունների «Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժություն» դասընթացն ուսումնասիրող
ուսանողներին, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների,
ուսուցիչների որակավորման բարձրացման և վերաորակավորման
դասընթացների դասավանդողներին, մեթոդիստներին, ինչպես նաև
բարձրագույն կրթության ոլորտի այլ մասնագետներին:
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ԾՐԱԳԻՐ
«ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ»
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ

ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՄՈԴՈՒԼ 1
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ
ՄՈԴՈՒԼ 2
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ
ՄՈԴՈՒԼ 3
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐՆ ՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ԴՊՐՈՑՈՒՄ
ՄՈԴՈՒԼ 4
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ԴՊՐՈՑՈՒՄ
ՄՈԴՈՒԼ 5
ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
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ՄՈԴՈՒԼ 6
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
ՄՈԴՈՒԼ 7
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՄՈԴՈՒԼ 8
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
ՄՈԴՈՒԼ 9
ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ԱՐԺԵՎՈՐՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՍՏՈՒԳՈՒՄ
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ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՄՈԴՈՒԼ 1
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ
1.1
1.2
1.3

Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժության առարկան, նպատակը, խնդիրները, հիմնական առանձնահատկությունները
Մանկավարժական գիտական հետազոտությունների կազմակերպումը բարձրագույն դպրոցում
Բարձրագույն կրթության ժամանակակից համակարգը

1.1 Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժության առարկան, նպատակը,
խնդիրները, հիմնական առանձնահատկությունները
Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժությունը գիտություն է բուհում մասնագետի պրոֆեսիոնալ պատրաստության և դաստիարակության գործընթացի օրինաչափությունների, ինչպես նաև այդ գործընթացների կազմակերպման ու կառավարման տեխնոլոգիաների
տեսության և մեթոդիկայի մասին:
Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժության օբյեկտներն են.
Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում գործող մանկավարժական համակարգերը` բուհը, ֆակուլտետը, մասնագիտությունը, ակադեմիական խումբը` կուրսը, ուսանողները, պրոֆեսորադասախոսական կազմը, ինչպես նաև բուհերը կառավարող համա-
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կարգերը,

կրթության

նախարարության

ստորաբաժանումները,

հասարակական կազմակերպությունները և այլն:
Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժության առարկան մասնագետների պրոֆեսիոնալ պատրաստության և դաստիարակության
գործընթացն է ու դրա օրինաչափությունների բացահայտումը:
Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժության հիմնական հասկացություններն են. մասնագիտական պատրաստությունը, կրթությունը,
դաստիարակությունը,

ուսուցումը,

ձևավորումը,

կոմպետենտու-

թյունը, կոմպետենցիան, որակավորման բարձրացումը և այլն:
Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժության հիմնական խնդիրները


Ուսուցման

գործընթացի

բովանդակության

և

օրինաչա-

փությունների, ուսուցման տարբեր տեսակների ուսումնասիրումը,

մեթոդական

առաջարկությունների

և

նոր

ու

առաջավոր մանկավարժական տեխնոլոգիաների մշակումը:


Բուհում ապագա մասնագետների պրոֆեսիոնալ պատրաստության խնդիրների հետազոտումը, մասնագիտական պատրաստության տեսության և մեթոդիկայի մշակումը:



Ուսանողների դաստիարակության գործընթացի էության և օրինաչափությունների, ինչպես նաև ապագա մասնագետի անձի
հետազոտումը և մեթոդաբանական առաջարկությունների մշակումը:



Բուհի շրջանավարտի մրցունակության տարբեր մոդելների
տեսական հիմնավորումը և մշակումը:



Բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության
ուսումնասիրումը և վերլուծությունը, առավել արդյունավետ
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հեղինակային մեթոդիկաների և ուսուցման մանկավարժական
տեխնոլոգիաների ուսումնասիրումը:


Մանկավարժական

գործընթացների

մշտադիտարկման

խնդիրների ուսումնասիրումը, կառավարման ենթակառուցվածքների գործունեության արդյունավետ ձևերի և մեթոդների
մշակումը:


Մանկավարժական նորարարությունների հայեցակարգային
հիմունքերի մշակումը և ներդրումը բարձրագույն կրթության
ոլորտում:

Բարձրագույն

դպրոցի

մանկավարժության

բնորոշ

առանձնա-

հատկությունները


Բուհի բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեությունը նպատակաուղղված է ուսանողների մասնագիտական պատրաստության իրականացմանը:



Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժությունը ուսումնասիրում է
ուսանողների դաստիարակության և պրոֆեսիոնալ պատրաստության

խնդիրները,

որոնց

համար

բնութագրական

են

աշխարհայացքի, քաղաքական մշակույթի, անձի քաղաքացիական դիրքորոշումների, բարոյական և գեղագիտական
որակների բարձր մակարդակը:


Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժությունը ուսումնասիրում է
բուհի ուսումնադաստիարակչական գործընթացի առանձնահատկությունները, նրա կազմակերպման ձևերը (դասախոսություն, գործնական, սեմինար, ինքնուրույն պարապմունքներ,
ուսանողների

ուսումնական
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հետազոտական աշխատանք),

արտադրական և մանկավարժական պրակտիկան, ուսուցման և
դաստիարակության մեթոդներն ու տեխնոլոգիաները:


Բուհի

ուսումնադաստիարակչական

գործընթացի

կառուց-

վածքային բաղադրիչներից յուրաքանչյուրն ունի իր բնորոշ
առանձնահատկությունները, որոնք որոշակի ինքնատիպություն են հաղորդում ապագա մասնագետների պրոֆեսիոնալ
պատրաստության կազմակերպմանն ու իրականացմանը:


Դասախոսների և ուսանողների փոխներգործությունն արտահայտվում է ուսումնադաստիարակչական գործընթացի բոլոր
ձևերում, առավել ակնհայտ` ուսումնական հետազոտական
աշխատանքներում:



Բարձրագույն դպրոցում դասավանդող-ուսումնառող փոխհարաբերությունների հիմքում ընկած են հաղորդակցման
երկխոսական և համագործակցության սկզբունքները:



Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժությունը ենթադրում է ուսանողների

ու

դասավանդողների

փոխհարաբերությունների

կառուցման խնդիրների ուսումնասիրություն և վերլուծություն:
Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժության մեթոդաբանական
դրույթները
Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժության մեթոդաբանական
հիմքը փիլիսոփայորեն իմաստավորված հիմնարար դրույթների համակարգն է:


Մանկավարժական երևույթը անհրաժեշտ է դիտարկել կոնկրետ ժամանակային համատեքստում. պատմական մոտեցումը
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հնարավորություն է տալիս որոշել դրա արդիականությունը և
նշանակությունը բարձրագույն կրթության զարգացման գործում
և իրականացնել դրույթների, հասկացությունների, եզրակացությունների ճիշտ վերլուծություն:


Բուհում մանկավարժական գործընթացի նկատմամբ համակարգային մոտեցումը նպաստում է այդ գործընթացի վերլուծությանը և բազմակողմանի ընկալմանը, ստեղծում պայմաններ
օբյեկտիվ արդյունք ստանալու համար:



Բուհում ուսանողի անձի կայացման գործընթացում կարևորագույն բաղադրիչը մասնագետի պատրաստումն է:



Ուսանողի անձի ձևավորման արտաքին և ներքին գործոններ են
ժառանգականությունը, սոցիալական միջավայրը, դաստիարակությունը, գործունեությունը, մասնագիտական պատրաստությունը, ինքնադաստիարակությունն ու ինքնակրթությունը:



Ուսանողի անձի մասնագիտական կայացման գործընթացում
որոշիչ են ճանաչողությունը, գործունեությունը, հաղորդակցումը:



Ուսանողի մասնագիտական պատրաստության և դաստիարակության գործընթացի արդյունավետությունը որոշվում է նրա
ակտիվությամբ (ինչը հատկապես կարևոր է նրա ինքնակրթության և ինքնադաստիարակության համար):



Ուսանողի դաստիարակության, կրթության և անձի ձևավորման
բարենպաստ պայմաններն են կոլեկտիվ հաղորդակցումներն ու
միջանձնային փոխներգործությունները (բուհի պայմաններում
այդպիսի միջավայր է ուսանողական կոլեկտիվը):
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Ուսանողի ուսումնասիրությունն իրականացվում է նրա զարգացման գործընթացում` մշտապես վերլուծելով

փոփոխու-

թյուններն ու առաջընթացը:


Ապագա մասնագետի աշխարհայացքային և արժեքային դիրքորոշումների ձևավորման գործում առանձնահատուկ կարևորություն ունի անձնային և հասարակական հետաքրքրությունների,

ինչպես

նաև

ազգային

ու

համամարդկային

արժեքների ներդաշնակությունը:
1.2 Մանկավարժական գիտական հետազոտությունների
կազմակերպումը բարձրագույն կրթության ոլորտում
Մանկավարժական գիտական հետազոտությանների մեթոդաբանությունը գիտական հետազոտությունների նպատակների, բովանդակության, մեթոդների, եղանակների, հայեցակարգային ամբողջություն և մանկավարժական իրողությունն արտացոլող միջոցների,
մոտեցումների, գիտելիքների ձեռքբերման գործընթացի հետազոտական գործունեության տրամաբանության և արդյունքների որակի
գնահատման ու արժևորման համակարգ է:
Գիտամանկավարժական հետազոտությունները ըստ բնույթի և
բովանդակության լինում են հիմնարար, կիրառական և մշակումներ:
Հիմնարար

հետազոտությունը

որպես

տվյալ

գիտության

տեսական հայեցակարգերի, մեթոդաբանության մշակմանը և զարգացմանը

նպատակաուղղված

ու

ռազմավարական

բնույթի

խնդիրների լուծմանը կոչված գիտական աշխատանք: Հիմնական
առանձնահատկությունները` արդիականություն, օրինաչափություն-
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ների, սկզբունքների և փաստերի բացահայտում, հայեցակարգային
մոտեցում, պատմահամեմատական վերլուծություն, ճանաչողության
օբյեկտի բնույթին համապատասխան մեթոդիկաների օգտագործում,
ստացված արդյունքների արժանահավատություն և գիտական նորույթի առկայություն, հետազոտության արդյունքների ներդրում գիտության մեջ:
Կիրառական հետազոտությունը որպես հիմնարար հետազոտությունների վրա հիմնված, մանկավարժական գործընթացի առանձին կողմերի խորացված ուսումնասիրմանը և հետազոտության
առավել արդյունավետ մեթոդիկայի որոշմանն ուղղված գործնական
խնդիրների լուծման միջոց: Հիմնական առանձնահատկությունները՝
պրակտիկայի արդիական պահանջների բավարարում, արդյունքների
ընդհանրացում և ներդրում պրակտիկայում, արժեքավոր նյութի
տրամադրում հիմնարար հետազոտություններին:
Մշակումները

որպես

կիրառական

հետազոտությունների,

մանկավարժական առաջավոր փորձի վրա հիմնված և գործնական
ուսուցման մեջ գործածվող հետազոտություններ (ուսուցման և դաստիարակության հարցերին նվիրված մեթոդական հանձնարարական,
ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, հրահանգներ, ցուցումներ, ուսումնական ծրագրեր և այլն): Հիմնական առանձնահատկությունները՝
նպատակաուղղվածություն, որոշակիություն, համեմատաբար ոչ մեծ
ծավալ: Կիրառական հետազոտություններն ու մշակումները որպես
գիտահետազոտական ինստիտուտների, կենտրոնների, բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների մասնագիտական ամբիոնների
գործունեության

բնագավառ:

Ուսուցման

և

դաստիարակության

առաջավոր փորձի ուսումնասիրումը, ընդհանրացումն ու պրակ-
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տիկայում ներդրումը որպես մանկավարժական գիտական հետազոտությանների յուրահատուկ ձև:
Գիտական հետազոտությունների մեթոդները


ընդհանուր գիտական տրամաբանական մեթոդներ՝ վերլուծություն, համադրում, վերացարկում, ընդհանրացում, մակածում (ինդուկցիա), արտածում (դեդուկցիա), իդեալականացում, համանմանություն (անալոգիա), մոդելավորում,



էմպիրիկ մեթոդներ՝ դիտում, զրույց, հարցման մեթոդներ
(անկետավորում, հարցազրույց, փորձագիտական հարցում),
թեստավորում, գիտափորձ, սոցիոչափում, մանկավարժական
գիտամեթոդական գրականության ուսումնասիրման մեոդներ,
արխիվային նյութերի, գործունեության արդյունքների ուսումնասիրման և մանկավարժական առաջավոր փորձի ուսումնասիրման և ընդհանրացման մեթոդներ,



մաթեմատիկական և վիճակագրական տվյալների մշակման
մեթոդներ՝ արձանագրում, կարգավորում, սանդղակի կազմում,



պատմահամեմատական

մեթոդներ`

ծագումնաբանական,

պատմական և համեմատական մեթոդներ:
Մանկավարժական հետազոտության իրականացման փուլերը
1-ին փուլ հետազոտության խնդրի, դրա մանկավարժական կամ այլ
կարգի մշակվածության աստիճանի և հարցի արդիականության
բացահայտում,
2-րդ փուլ. հետազոտության նպատակի, ընդհանուր և կոնկրետ
խնդրի, ինչպես նաև հետազոտության օբյեկտի ու առարկայի որոշում,
հետազոտության մեթոդաբանության մշակում,
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3-րդ փուլ. հետազոտության վարկածի (բացատրական կամ կանխորոշող) որոշում,
4-րդ փուլ. գիտափորձի տեսական և փորձարարարական աշխատանքների ծրագրի մշակում, վերափոխիչ (փորձնական) և ստուգողական խմբերում ձևավորող և հավաստող փուլերով,
5-րդ փուլ. մանկավարժական գիտափորձի 3 փուլերի անցկացում,
վարկածի ստուգում,
6-րդ փուլ. ստացված փորձարարական տվյալների վերլուծություն,
վերամշակում, ընդհանրացում, եզրակացությունների ձևակերպում:
1.3 Բարձրագույն կրթության ժամանակակից համակարգը
Բարձրագույն կրթությունը գլոբալացման, տեղեկատվության և
բարձրակարգ գիտելիքների վրա հիմնված տնտեսության պայմաններում: ժամանակակից հասարակության ամենակարևոր արժեքն ու
հիմնական կապիտալը նոր գիտելիքներ հայտնագործելու և որոշումներ կայացնելու ունակ, համակողմանի կրթված անձնավորությունն է: Պետությունների սոցիալ-տնտեսական և հասարակականքաղաքական ճգնաժամերի բացասական հետևանքները կրթության
որակի, բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողների
սոցիալական պաշտպանվածության վրա: Բարձրագույն մասնագիտական կրթության դրական ավանդույթներն ու բացթողումները:
Բարձրագույն և հետբուհական կրթության զարգացման նպատակը առաջադեմ, գիտելիքահեն, ժամանակակից հասարակության
ու տնտեսության պահանջներին համապատասխանող, մատչելի,
բարձրորակ կրթությամբ, մրցունակ մասնագետներ պատրաստող
համակարգի ձևավորումն է:

24

Կրթության զարգացման

գլխավոր

նպատակների

իրակա-

նացման կարևոր նախապայմանները. կրթության կառավարման
համակարգի արդյունավետության էական բարձրացում, կառավարման օղակների և մանկավարժների մասնագիտական ներուժի
զարգացում, կրթության բովանդակության արդիականացում` ապահովելով դրա համապատասխանությունը արդի պահանջներին,
միջոցների օգտագործման նպատակայնության բարձրացում և նոր
ռեսուրսների բացահայտում ու ներգրավում:
Բարձրագույն կրթության զարգացման գերակայությունները
1.

կրթության բացառիկ նվաճումները խրախուսող նախագծեր և
ներդրումային ծրագրեր,

2.

բարեփոխումներն

իրականացնելու

հնարավորությունների

հզորացում,
3.

գործունեության հաշվետվողականության և թափանցիկության
բարելավում,

4.

կրթության բովանդակության և չափորոշիչների բարեփոխում,

5.

դասավանդող կադրերի կարողությունների հզորացում,

6.

համակարգի

օպտիմալացում,

ինստիտուցիոնալ

խումներ,
7.

միջազգային ցանցերում մասնակցության ընդլայնում:
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բարեփո-

ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական կրթության զարգացման արդի
խնդիրները
1.

բարձրագույն և հետբուհական կրթության համակարգի ինտեգրում բարձրագույն կրթության եվրոպական տարածաշրջանին,

2.

որակյալ և մրցունակ կրթության ապահովում,

3.

բարձրագույն և հետբուհական կրթության մատչելիության
բարձրացում և հասանելիության ապահովում հասարակության
տարբեր սոցիալական խմբերի համար,

4.

բարձրագույն և հետբուհական կրթության համապատասխանեցում հասարակության և տնտեսության պահանջներին,

5.

բարձրագույն և հետբուհական կրթության համակարգի կառավարման և ֆինանսավորման մեխանիզմների արդիականացում
և բարելավում:1

Բարձրագույն և հետբուհական կրթության համակարգի զարգացման
ուղղությունները
1.

շարժունություն և կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման
համակարգերի կատարելագործում,

2.

որակավորումների ճանաչում և որակավորումների ազգային
համակարգի ստեղծում ու ներդրում,

3.

գիտելիքահեն տնտեսության և աշխատաշուկայի պահանջներին ու կարիքներին համապատասխան ուսումնական ծրագրերի վերանայում և արդիականացում, պետական կրթական

1

Բարձրագույն և հետբուհական կրթության զարգացման սկզբունքային
մոտեցումներ, http:((www.edu.am(index.php?menu1=93&menu2=145&arch=0
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չափորոշիչների ներդրում` աշխատաշուկայի և այլ շահառու
կողմերի հետ հետադարձ կապի ապահովման

և այլ մեխա-

նիզմների միջոցով,
4.

բարձրագույն և հետբուհական կրթության որակի ապահովման
ներքին և արտաքին մեխանիզմների ստեղծում և ամրապնդում,

5.

ՀՀ պետական և ոչ պետական բուհերի գործունեության համար
առողջ մրցակցային դաշտի

և հավասար հնարավորություն-

ների ստեղծում, լիցենզավորման պայմանների և պահանջների
վերանայում,
6.

բարձրագույն և հետբուհական կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի ստեղծում,

7.

բարձրագույն և հետբուհական կրթության ֆինանսավորման
կայուն համակարգի ներդրում,

8.

ուսումնական հաստատությունների կառավարման, այդ թվում`
կադրային քաղաքականության թափանցիկության, հրապարակայնության, օրինականության և հաշվետվողականության համակարգերի կատարելագործում

9.

ողջ կյանքի ընթացքում ուսումնառության հնարավորությունների ստեղծում. կրթության շարունակականության ապահովում, մեծահասակների կրթության ոլորտի օրենսդրության
բարելավում:2

«Կրթության զարգացման 2011-. 2015թթ. պետական ծրագիրը»,
http:((www.parliament.am(law_docs)190711HO246havelvats.pdf
2
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ՀՀ բարձրագույն կրթության զարգացման համընդհանուր
մեթոդաբանական սկզբունքները
Համակարգայնության սկզբունքը ենթադրում է`


բարձրագույն կրթության ոլորտը դիտարկել որպես համակարգ,



բացահայտել նրա բոլոր բաղադրատարրերի փոխպայմանավորվածությունը, պատճառահետևանքային կապերն ու կառավարման առանձնահատկությունները,



ապահովել կառուցվածքային տարրերի համաձայնեցումն ու
կարգավորումը:

Մշակութաբանական սկզբունքը ենթադրում է`


մարդուն հաղորդակից դարձնել բնության և շրջապատող աշխարհի

ներդաշնակությանը,

հոգևոր

և

բարոյական

ար-

ժեքներին,


մշակույթի հիմունքները և բաղադրիչները դարձնել բարեփոխված կրթության բովանդակության առանցքը,



համակողմանիորեն զարգացնել և ձևավորել ուսանողի մտածելու, գործելու, հաղորդակցվելու հոգեբանական, գեղագիտական, գեղարվեստական մշակույթը:

Երկխոսականության սկզբունքը ենթադրում է`


բուհի կրթական գործընթացի սուբյեկտների միջև ձևավորված
հարաբերություններն ընկալել որպես նրանց հոգևոր զարգացման, փոխհարստացման աղբյուր և եղանակ,



դասախոսի և ուսանողների փոխազդեցությունները կառուցել
երկխոսության հիմքի վրա,



դասախոսի` ուսանողների հետ բարձր ստեղծագործական
մակարդակով երկխոսություն կազմակերպելու վարպետու-
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թյունը անկախ դասավանդվող դասընթացից և ուսանողների
մասնագիտությունից:
Մարդաբանական սկզբունքը պահանջում է`


դաստիարակության տեսությունն ու պրակտիկան համալրել
մարդու մասին բոլոր գիտությունների տվյալներով՝ նրան համակողմանիորեն ճանաչելու և դաստիարակելու նպատակով,



ուսումնասիրել սովորողներին, նրանց խմբերը և այն միջավայրերը, որտեղ մեծանում, ձևավորվում են նրանք,



հետազոտել մարդուն որպես դաստիարակվող և դաստիարակ,



ուսումնասիրել դաստիարակության և ուսուցման էությունը
շրջապատող միջավայրի հետ փոխազդեցության ընթացքում:

Արժեբանական սկզբունքը ենթադրում է`


ուսանողի

անձի

արժեքային

նոր

գիտակցության,

նոր

կողմնորոշումների ու արժեքային նոր վարքագծի ձևավորում,


ուսանողի անձի կենսական, կրթական, մասնագիտական և
սոցիալական դիրքորոշումների, հարաբերությունների ներքին
դրդապատճառների ուղղորդում արժեքային այնպիսի որակների ձևավորմանը, ինչպիսիք են պրոֆեսիոնալ մտածողությունը, կրթվածությունը, ստեղծագործականությունը, մասնագիտական

գործունեության

մեջ

սեփական

դիրքորոշումը

պաշտպանելու համարձակությունը, ինքնավերահսկումը, հանդուրժողականությունը և այլն:
Հումանիստական սկզբունքը ենթադրում է`


առաջնային համարել մարդու անձնային արժեքներն ու ազատությունները,
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բուհի մանկավարժական գործընթացում ուսանողների համար
ապահովել ինքնորոշվելու, ինքնահաստատվելու, նրանց մեջ
բարոյական որակներ ձևավորելու, մարդասիրական մթնոլորտ
ստեղծելու պայմաններ,



անձի բարոյական և կամային որակների, հոգևոր զարգացման,
ստեղծագործական ազատության և, ընդհանուր առմամբ, արժեքային համակարգի ձևավորման խնդիրները դիտել որպես
կրթության ժամանակակից մեթոդաբանության հիմք,



տիրապետել համամարդկային արժեքների համակարգին,



պայքարել կրթության ձևամոլության ու տեխնոկրատության
դեմ,



վերացնել կրթական առարկաների միջև գոյություն ունեցող
տարբերությունները (ավելացնել հումանիտար առարկաների և
հումանիտար գիտելիքների ծավալը ոչ հումանիտար ֆակուլտետներում, պարտադիր տիրապետել լեզվական խորացված գիտելիքների) և այլն:

Հիմնարարացման սկզբունքը ենթադրում է`


բուհի ուսուցման գործընթացը հարստացնել հիմնարար գիտությունների մշակած գիտելիքներով և ստեղծագործական մտածողության մեթոդներով (հիմնարար են բնական գիտությունները` քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն, գիտությունները
տիեզերքի, մարդու և երկրի մասին, ճշգրիտ գիտությունները՝
մաթեմատիկան, ինֆորմատիկան, ինչպես նաև փիլիսոփայությունը, առանց որոնց անհնար է բնության մասին գիտելիքների
իմաստավորումը),
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ավելացնել հիմնարար գիտությունների և հիմնարար գիտելիքների ծավալը բոլոր ֆակուլտետներում (քանի որ կիրառական և
հումանիտար

գիտությունների

մեծ

մասը

ստեղծվում

և

զարգանում է հիմնարար գիտությունների մշակած օրենքների
կիրառման հիման վրա) և այլն:
Բարեփոխումները ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում
Կրթական բարեփոխումները որպես որակի բարձրացման և
կատարելագործման նպատակով կրթության համակարգերի (ենթահամակարգեր, աստիճաններ) փոփոխություններին ուղղված գործողությունների ծրագրեր (օրենսդրական, կազմակերպչական, կադրային, կառավարչական և այլն):
Համաշխարհային ինտեգրման գործընթացների ու աշխատաշուկայի զարգացման ազդեցությունը բարձրագույն դպրոցի վրա: ՀՀ
բարձրագույն կրթության բարեփոխումների ոլորտները և զարգացման արդի միտումները բուհերի ուսանողների թվակազմի, կրթության
բովանդակության, կառուցվածքի, գիտելիքների որակի, տեղեկատվության աճի, բարձրագույն և մասնագիտական կրթության նոր
գործառույթների, տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաների տարածման,

կրթության

և

դաստիարակության

գործընթացում

անձի

ներաշխարհի դերի, կրթական գործընթացի մասնակիցների փոխհարաբերությունների,
հարցերում:

կրթության

Բարձրագույն

համակարգի

կրթության

կառավարման

համակարգում

բարեփո-

խումներն ապահովելու նպատակով գիտելիքների ստուգման և
կրթության որակի գնահատման (կրեդիտային համակարգ), համա-
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կարգչային միջոցների ու հեռավար հաղորդակցության միջոցների
ներդրումը, կրթական նոր հայեցակարգերի և տեխնոլոգիաների,
բարձրագույն ուսումնական հաստատության կառուցվածքային ստորաբաժանումների կարգավիճակի և գործառույթների սահմանումը և
այլն: Բարձրագույն կրթության բովանդակության հարստացումը և
փոփոխությունները կրթության բոլոր մակարդակներում պայմանավորված սոցիալ-մշակութային, աշխարհայացքային, մասնագիտական, և կառավարչական գիտելիքների նորագույն տեսակներով,
կրթական գործընթացի մասնակիցների վերափոխված փոխհարաբերություններով, դասավանդողի և իրավահավասար, սուբյեկտ-սուբյեկտային ձևերի ամրակայմամբ:
Կրթական բարեփոխումների ընթացքում լուծում պահանջող
հիմնական խնդիրները
1.

Վերակառուցել բուհի կրթական նպատակներն այնպես, որ
դրանք համապատասխանեն կրթության զարգացման պահանջներին, և դրանց նվաճումը լինի իրատեսական:

2.

Արդիականացնել մասնագիտական կողմնորոշման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների, ուսումնադաստիարակչական
գործընթացի, ուսանողների հետազոտական աշխատանքների,
ուսանողական ինքնավարության շուրջ տարվող աշխատանքների բովանդակությունը և բարեփոխումներ իրականացնել այդ
գործընթացների կազմակերպման, մեթոդների ու տեխնոլոգիաների ներդրման ոլորտներում:

3.

Իրականացնել կրթության հումանացում մի շարք ուղղություններով՝ կրթության համալսարանացում, նոր մասնա-
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գիտությունների ներդրում, հենքային հումանիտար պատրաստության ընդլայնում և ուսուցման հումանացում:
4.

Փոփոխություններ կատարել բուհի կադրային ներուժում, նյութատեխնիկական բազայում, տեղեկատվության ապահովման,
կառավարման մեջ` պայմաններ ստեղծելով կրթության ցանկալի արդյունքների հասնելու նպատակով:

5.

Մշակել բուհի կրթական ծրագրերի հիմնավորված փոփոխությունների

իրականացման

ծրագիր`

որոշելով

դրանց

կատարման ժամկետները, ձևերը և կատարողներին:
6.

Իրականացնել նորարարություններ ինչպես կրթական, այնպես
էլ կառավարչական գործընթացում և մշակել համապատասխան չափանիշներ նորարարական փոփոխությունների արդյունքների գնահատման համար:
Բոլոնիայի գործընթացի էությունն ու զարգացման միտումները

Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքը որպես ազգային
կրթության համակարգի գործունեության որակի ապահովման պայման և տնտեսական ու նորարարական զարգացումներում բարձրագույն կրթության ներդրումների ավելացման միջոց:
1999թ. հունիսի 19-ին Բոլոնիայում 29 Եվրոպական երկրների
կրթության նախարարների ստորագած Բոլոնիայի հռչակագիրը
(Բոլոնիայի գործընթաց: Հայաստանի միանալը Բոլոնիայի գործընթացին (2005 թվական Բերգեն):
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Բոլոնիայի հռչակագրի սահմանած վեց խումբ գործողությունները, որոնց գործադրումն ապահովելու է համաեվրոպական միասնական կրթական նպատակների իրականացումը`
1.

պարզ և համեմատելի կրթական աստիճանների համակարգի
ընդունում,

2.

երկու փուլերի վրա հիմնված համակարգի ընդունում,

3.

կրեդիտային համակարգի ստեղծում,

4.

շարժունության խթանում,

5.

որակի երաշխավորման հարցում եվրոպական համագործակցության խթանում,

6.

բարձրագույն կրթության ոլորտում եվրոպական չափանիշների
ներդրման խրախուսում:
Կրեդիտային

(չափանիշային)

ուսումնական

գործընթացի

արդյունքների՝

ակադեմիական

համակարգի

կազմակերպման,
կրեդիտների

էությունը.

ուսումնառության
միջոցով

չափման,

հաշվառման և փոխանցման համակարգ, որը ներառում է դասավանդումը, գործնական և անհատական պարապմունքները, խորհրդատվությունները, ռեֆերատների, այլ աշխատանքների պատրաստումը, քննությունների նախապատրաստումը, գնահատումը և
այլն: Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը (ԿԿՓԵՀ)-համաեվրոպական կրեդիտային համակարգ, որն
ապահովում է ակադեմիական կրեդիտների համեմատելիությունը և
փոխանցելիությունը, դյուրացնում է ուսանողների շարժունակությունը ընդհանուր եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքում:
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Հետբուհական մասնագիտական կրթություն
Հետբուհական մասնագիտական կրթությունը որպես մասնագիտական կրթության (մագիստրոսի, դիպլոմավորված մասնագետի)
հենքի վրա ասպիրանտի, հետազոտողի, հայցորդի ծրագրով իրականացվող մասնագիտական կրթություն:
Հետբուհական մասնագիտական կրթության նպատակը բարձրագույն մասնագիտական կրթությամբ անձանց կրթական մակարդակի և գիտամանկավարժական որակավորման բարձրացումն է:
Հետբուհական կրթության կառուցվածքային բաղադրիչները՝
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և գիտական կազմակերպությունների ասպիրանտուրա, ինտերնատուրա, օրդինատուրա, դոկտորանտուրա, որակավորման բարձրացման հաստատություններ:
Հետբուհական կրթության միջոցները` ստաժավորում, մասնագիտական ստեղծագործական, մեթոդական միավորումների, գիտահետազոտական կոլեկտիվների գործունեություն, գիտաժողովներ,
գիտագործնական կոնֆերանսներ, վերապատրաստման դասընթացներ,

թեկնածուական մինիմումի

հանձնում, թեկնածուական և

դոկտորական ատենախոսությունների պատրաստում, կրթության և
ինքնակրթության առկա և հեռակա ձևեր ու միջոցներ:
Լրացուցիչ կրթություն` մասնագիտական կրթության հենքի վրա
հիմնական կրթական ծրագրերից դուրս մասնագիտական որակները
կատարելագործող, մասնագիտական վերաորակավորումը ապահովող, անձի մասնագիտական որակավորումն անընդհատ լրացնող
կրթություն:
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Այս մոդուլի ուսումնասիրության արդյունքում ուսանողը
կկարողանա`


սահմանել բարձրագույն դպրոցի մանկավարժության օբյեկտը,
առարկան, խնդիրները, հիմնական հասկացությունները, և
ներկայացնել մանկավարժական գործընթացներն ու դրանց
առանձնահատկությունները,



սահմանել և մեկնաբանել ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական
կրթության հիմնախնդիրները, զարգացման հայեցակարգերը,
հիմնական ուղղություններն ու մեթոդաբանական սկզբունքները,



բացատրել բարձրագույն կրթության արդի բարեփոխումների
էությունը, Բոլոնիայի գործընթացի նպատակները, ուսումնական

գործընթացը

կրեդիտային

համակարգով

կազմա-

էությունը,

հիմնավորել

եվրոպական

միացյալ

կերպելու

բարձրագույն կրթական տարածքին ինտեգրվելու անհրաժեշտությունը,


բնութագրել բարձրագույն դպրոցի մանկավարժության մեթոդաբանական դրույթները, մանկավարժական գիտական հետազոտության իրականացման փուլերը,



տիրապետել մանկավարժական գործընթացների ուսումնասիրման մեթոդներին և դրանք կիրառել կոնկրետ իրավիճակներում:
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԱՄՓՈՓԻՉ ՀԱՐՑԵՐ ԽՄԲԱՅԻՆ
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
1.

Գործնականում ինչպե՞ս կարելի է արդիականացնել բարձրագույն կրթությունը Հայաստանի Հանրապետությունում:

2.

Հանգամանորեն ներկայացրե'ք թե որո՞նք են, ըստ Ձեզ, ուսումնական գործընթացի կրեդիտային համակարգի ներդրման
դրական կողմերը: Կատարեք համեմատական վերլուծություն
նախորդ համակարգի հետ: Օրինակներով հիմնավորեք առավելությունները և դեռևս առկա բացթողումները:

3.

Պարզաբանե՛ք, թե գիտահետազոտական ի՞նչ մեթոդներ կարելի
է կիրառել՝ ուսանողի անձը, կոլեկտիվը կամ Ձեր դասախոսի
մանկավարժական փորձն ուսումնասիրելու համար: Հիմնավորեք Ձեր ընտրությունը և բնութագրեք դրանց կիրառման պայմանները:

4.

Կրթության մասին առկա պատկերացումների և վերաբերմունքի փոփոխությունը նպաստու՞մ է կրթական բարեփոխումներին: Հիմնավորե՛ք Ձեր պատասխանը կոնկրետ փաստերով:
Ընդ որում, քննարկումների ընթացքում բաժանվեք մի քանի
խմբերի, որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է իր տեսակետը հիմնավորել՝ առավելապես կիրառելով համընդհանուր մեթոդաբանական որևէ կոնկրետ սկզբունք (արժեբանական, հումանիստական, մարդաբանական, մշակութաբանական և այլն):

5.

Առանձնացրե՛ք 10 գերակա խնդիրներ, որոնց լուծումը կարող է
էականորեն բարձրացնել հայկական բարձրագույն կրթության
մրցունակությունը:
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6.

Պատճառաբանե՛ք բուհական համակարգի բարեփոխումների
անհրաժեշտությունը և նշեք բարեփոխումների հիմնական ուղղությունները:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ

1.

Թոփուզյան Ա. Օ., Կրթության քաղաքականությունը և մանկավարժական պրակտիկան, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ Եր., 2012: N2, էջ 44-51:

2.

Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие.
Юнити Дана, 2012 г. 446 с

3.

Столяренко Л.., Буланова-Топоркова М.., Духавнева А., Сучков Г.
и другие: Психология и педагогика высшей школы. Учебник,
Феникс.2014 г. 624 с.

4.

Сербиновский

Б.

Ю.,

Оздоева

А.

М.

Стратегия

интел-

лектуального лидерства университета нового типа на рынке образовательных и научных услуг.Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ),
2010. – 204 с.
5.

Шарипов Ф., Педагогика и психология высшей школы. Цифровая книга. Изд: Логос. 2012 г. 448 с.

6.

Самойлов В.Д.,Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая

парадигма.

Учебник

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.- 207 с.
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ՄՈԴՈՒԼ 2
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴՊՐՈՑԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ
2.1
2.2
2.3

Ուսուցման նպատակը, խնդիրները և դիդակտիկական համակարգը բուհում
Ուսուցման գործընթացի օրինաչափություններն ու սկզբունքները բուհում
Բարձրագույն կրթության բովանդակությունը կանոնակարգող
պետական
իրավական-նորմատիվ
փաստաթղթերը:
«Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական
մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքները

2.1 Ուսուցման նպատակը, խնդիրները և դիդակտիկական
համակարգը բուհում
Բարձրագույն դպրոցի դիդակտիկան որպես բարձրագույն
դպրոցի մանկավարժության բաժին, որն ուսումնասիրում է բարձրագույն դպրոցի ուսուցման նպատակը, խնդիրները, բովանդակությունը,
ուսուցման օրինաչափությունները, սկզբունքները, միջոցները, մեթոդները, կազմակերպման ձևերը, մագիստրոսի կրթական ծրագրի
ուսուցման տեսական և մեթոդաբանական հիմունքները:
Բարձրագույն դպրոցի ուսուցման նպատակը ապագա մասնագետներին

արդյունավետ

մասնագիտական

գործունեության

համար անհրաժեշտ ծավալի գիտական գիտելիքներով, կարողություններով, հմտություններով և աշխատանքային կոմպետենտու-
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թյուններով զինելն է, անձի մասնագիտական և անձնային որակների,
ինքնակրթության և ինքնադաստիարակության պահանջմունքի ձևավորումը:
Բարձրագույն դպրոցի դիդակտիկայի հիմնական խնդիրները


բարձրագույն դպրոցի դիդակտիկ երևույթների հետազոտություն,



ուսուցման բովանդակության արդականացում,



բարձրագույն դպրոցում ուսուցման գործընթացի օրինաչափությունների բացահայտում,



ուսուցման նորագույն տեխնոլոգիաների մշակում, ներդրում և
արդիականացում,



ուսուցման արդյունավետ ուղիների որոշում, ուսուցման մեթոդների, կազմակերպման ձևերի և տեխնոլոգիաների ընտրություն:
Բարձրագույն դպրոցի դիդակտիկայի հիմնական հասկացու-

թյունները. ուսուցում, կրթության բովանդակություն, ուսուցման գործընթաց, ուսուցման սկզբունքներ, մեթոդներ, կազմակերպման ձևեր,
կոմպետենցիաներ:
Ուսուցումը որպես դասավանդողի և ուսանողի համատեղ
ստեղծագործական գործունեություն, նախապես նախագծված հաղորդակցում, որի ընթացքում իրականացվում է ուսանողի կրթությունը, գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների և աշխատանքային կոմպետենտությունների յուրացումը, մարդկային կենսափորձի,

գործունեության

և

ճանաչողության

յուրացումը:
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որոշակի

կողմերի

Ուսուցման բովանդակությունը (մասնագիտական կրթության)
գիտական գիտելիքների, պրակտիկ կարողությունների, հմտությունների,

աշխատանքային

կոմպետենցիաների,

գործունեության

և

մտածողության ձևերի համակարգն է, որին պետք է տիրապետեն ուսումնառողները ուսուցման գործընթացում:
Ուսուցման գործընթացը դասավանդողի և ուսանողների համատեղ գործունեություն է, որի ընթացքում դասախոսը հաղորդում է
տեղեկություններ, նպատակաուղղում, կազմակերպում, խթանում
ուսանողների աշխատանքը, շտկում և գնահատում այն, իսկ ուսանողը տիրապետում է ուսումնական ծրագրերի բովանդակությունն ու
գործունեության տեսակները: Ուսուցման գործընթացը ուսանողի անձի զարգացման նպատակաուղղված, սոցիալապես պայմանավորված
և մանկավարժորեն կազմակերպված գործունեություն է, որն իրականանում է մարդկության հոգևոր և նյութական մշակույթի բովանդակությունն արտացոլող գիտական գիտելիքների և գործունեության
եղանակների տիրապետման հիմքի վրա3:
Ուսուցման գործընթացի կառուցման վերարտադրողական և որոնողական ստեղծագործական տարբերակները`


վերարտադրողական տարբերակ` երևույթների,

փաստերի

ընկալում, իմաստավորում, ապա հասկացածի հիմնական մասի (փաստարկներ, դրույթային հասկացություններ) հիմնավորում (գլխավորի առանձնացում և այլն), ամրապնդում

3
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հիշողության մեջ, յուրացում և կիրառում վերարտադրողական
կամ ստեղծագործական մակարդակներում,


ստեղծագործական տարբերակ` ուղղորդիչ, կատարողական և
ստուգող-համակարգող փուլեր, որոնք խթանում են ուսանողի
ինքնավերլուծական, ինքնակարգավորման և նախաձեռնողական կարողությունները(Վ.Ի. Զագվյազինսկի)4:
Ուսուցման գործառույթները պայմանավորում են նրա բոլոր բա-

ղադրիչների համալիր իրականացումը և ուղղված են սովորողների
ստեղծագործական ինքնազարգացմանը: Բուհում ուսուցման գործընթացի հիմնական գործառույթները՝ կրթական, դաստիարակչական,
զարգացնող, մոտիվացնող, մասնագիտական:
2.2 Ուսուցման գործընթացի հիմնական օրինաչափություններն ու
սկզբունքները բուհում
Ուսուցման գործընթացի օրինաչափությունները որպես դրա
բաղադրատարրերի միջև օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող էական,
կրկնվող, կայուն կապեր, որոնք հենքային են գործընթացի արդյունավետության համար:
1.

Ուսուցման գործընթացը, լինելով մանկավարժական գործընթացի մի օրգանական մաս, օրինաչափորեն կապված է մյուս
մասերի՝ դաստիարակության, զարգացման և մասնագիտական
պատրաստության գործընթացների հետ:

2.

Ուսուցման գործընթացը, նրա բովանդակությունը, մեթոդիկան
և կազմակերպման ձևերը պայմանավորված են մրցունակ և

4

Նույն տեղը:
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բարձրորակ մասնագետի անձի ձևավորման հասարակական
պահանջով:
3.

Ուսուցման գործընթացում դասավանդումը և ուսումնառությունը

օրինաչափորեն

փոխկապակցված

են,

ուսուցման

արդյունքները պայմանավորվում են դասավանդողի մասնագիտական

կոմպետենտությամբ

և

ուսանողների

իմացական

կարողություններով ու ակտիվությամբ:
4.

Ուսուցման գործընթացի բովանդակային և գործընթացային բոլոր բաղադրիչները ազդում են աշխատանքի արդյունավետության վրա:

5.

Ուսուցման գործընթացը, դրա արդյունավետությունը օրինաչափորեն կախված են բուհի գործունեության արտաքին և ներքին
պայմաններից (հասարակության սոցիալ-մշակութային առանձնահատկություններ, ուսումնամեթոդական և նյութական ռեսուրսներ, բուհում իշխող բարոյա-հոգեբանական միջավայր և
այլն):
Ուսուցման սկզբունքները որպես ելակետային, հիմնարար

դրույթներ, որոնք պայմանավորում են ուսուցման գործընթացի ուղղվածությունը, բովանդակությունը, մեթոդական ապահովումն ու դասավանդողի գործունեությունը:
Բարձրագույն դպրոցի մակավարժական գրականության մեջ
առկա ուսուցման սկզբունքների դասակարգումները. ուսանողների
ուսումնական և գիտական գործունեության միասնականության, պրոֆեսիոնալ ուղղվածության, ուսանողների ստեղծագործական ներուժի
հաշվառման,

պրոֆեսիոնալ

շարժունության,

պրոբլեմայնության,

ուսանողների ակտիվության և պատասխանատվության, ուսուցման
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գործընթացի հուզականության, ուսանողների ինքնուրույնության,
դասախոսի և ուսանողի համատեղ գործունեության, ուսուցման
մասնագիտական ուղղվածության, բուհական կրթության բովանդակությունը ժամանակակից գիտության և արտադրության զարգացման
միտումներին համապատասխանության, բուհում ուսուցման կազմակերպման խմբային, անհատական ձևերի օպտիմալ համադրման
սկզբունքներ և այլն:
Ուսուցման սկզբունքների դասակարգումը ըստ արդի ուսուցման տեսության բարեփոխումների և ուսումնական նորարարությունների (ըստ մանկավարժագետ Մ.Վ. Բուլանովայի և ուրիշների)` 5


բարձրագույն կրթության նպատակաուղղումը ապագա մասնագետի անձի ձևավորմանը,



բարձրագույն կրթության բովանդակության համապատասխանությունը գիտության և արտադրության ժամանակակից միտումներին,



ուսուցման ժամանակակից մեթոդների և միջոցների արդյունավետ կիրառումը մասնագետների պատրաստման տարբեր մակարդակներում,



բուհի ուսուցման կազմակերպման ընդհանուր, խմբային և անհատական ձևերի արդյունավետ համակցումը,



մասնագետների պատրաստման արդյունքների` մասնագետների

համապատասխանությունը

5 5

կոնկրետ

մասնագիտական
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գործունեության ոլորտին ներկայացվող պահանջներին, նրանց
մրցունակության ապահովմանը:
2.3 Բարձրագույն կրթության բովանդակությունը կանոնակարգող
պետական իրավական-նորմատիվ փաստաթղթերը
«Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական
մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքները
Բարձրագույն

կրթության

բովանդակությունը

որպես

հա-

սարակության և պետության կողմից ճանաչված և հատուկ ընտրված
մարդկային փորձի օբյեկտիվ տարրերի, գիտական գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների, ստեղծագործական գործունեության և հարաբերությունների համակարգ, որի տիրապետումը ապահովում է սովորողների մտավոր և ֆիզիկական ունակությունների
բազմակողմանի զարգացումը, նրանց աշխարհայացքի, բարոյականության, վարքագծի ձևավորումը, ինչպես նաև գիտության, աշխատանքի և հասարակական կյանքի որոշակի բնագավառում հաջող
գործունեությունը:
Բարձրագույն կրթության բովանդակությունը կանոնակարգող
պետական նորմատիվային փաստաթղթերը
Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական ընդհանուր կրթական չափորոշիչ, մասնագիտության պետական կրթական
չափորոշիչ, մասնագիտության կրթական ծրագիր, ուսումնական
պլան, առարկայական նկարագիր, դասագիրք, ուսումնական ձեռնարկ, մասնագետի մոդել և որակավորման բնութագիր:
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«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան, պետական
կրթական չափորոշիչը սահմանում է կրթական ծրագրերի բովանդակության պարտադիր նվազագույնը, սովորողների ուսումնական
բեռնվածության առավելագույն ծավալը և շրջանավարտներին ներկայացվող որակական պահանջները, որոնք շրջանավարտների
կրթության մակարդակի ու որակավորման գնահատման հիմք են:
«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին»
ՀՀ օրենքը (14.12.2004թ.) սահմանում և կարգավորում է բարձրագույն
և հետբուհական մասնագիտական կրթության բնագավառում իրավական, կազմակերպական, ֆինանսական հարաբերությունները,
բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության սկզբունքները, խնդիրները,
բարձրագույն

ուսումնական

հաստատությունների

ինքնավարու-

թյունը, իրավասությունը և ակադեմիական ազատությունները, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության համակարգի
կառուցվածքը, կրթական չափորոշիչները, կրթական ծրագրերը,
հետբուհական մասնագիտական կրթության որակավորման աստիճանները, ուսուցման ժամկետները և ձևերը, ավարտական փաստաթուղթը,

բարձրագույն

ուսումնական

հաստատությունների

տեսակները և անվանումները, ուսանողների և մասնագիտական կրթություն իրականացնող կազմակերպությունների աշխատողների
իրավունքներն ու պարտականությունները, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության համակարգի կառավարումը:
Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության
պետական կրթական չափորոշիչները
ապահովում են՝
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1

բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության որակը,

2.

եվրոպական և օտարերկրյա այլ պետությունների կրթական
չափորոշիչների հետ համեմատելիության հնարավորությունները,

3.

բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության կրթական ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների գործունեության գնահատման հիմքը,

4.

օտարերկրյա պետությունների բարձրագույն և հետբուհական
մասնագիտական կրթության որակավորումների և փաստաթղթերի ճանաչումն ու համարժեքության հաստատումը,
ներառում են՝

1)

ընդհանուր պահանջներ բարձրագույն և հետբուհական մաuնագիտական կրթության հիմնական կրթական ծրագրերի վերաբերյալ,

2)

պահանջներ բարձրագույն և հետբուհական մաuնագիտական
կրթության հիմնական կրթական ծրագրերի բովանդակության
պարտադիր նվազագույնի, դրանց իրականացման պայմանների, ներառյալ` ուuումնական, արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաների և շրջանավարտների ամփոփիչ ատեuտավորման

ձևերի,

յուրաքանչյուր

մաuնագիտությամբ

շրջանավարտների պատրաuտման մակարդակի վերաբերյալ,
2.1) անկախ uեփականության ձևից և մաuնագիտությունից` բարձրագույն մաuնագիտական հիմնական կրթության բակալավրի
կրթական ծրագրում հայոց լեզու և հայ գրականություն, հայոց
պատմություն առարկաների ուuուցումը ներառվում է առնվազն
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երկու կիuամյակի ընթացքում, որոնք ավարտվում են գիտելիքների պարտադիր uտուգմամբ,
3)

բարձրագույն և հետբուհական մաuնագիտական կրթության
հիմնական կրթական ծրագրերով ուuուցման կազմակերպման
ժամկետները կամ անհրաժեշտ կրեդիտային միավորների քանակը,

4)

սովորողների ուսումնական բեռնվածության առավելագույն ծավալը:
Այս մոդուլի
կկարողանա`



ուսումնասիրության

արդյունքում

ուսանողը

բնութագրել ուսուցման նպատակը, հիմնական հասկացությունները, ուսուցման գործընթացի էությունը բուհում,



ներկայացնել բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական
կրթության պետական կրթական չափորոշչի կառուցվածքը,
գործառույթները, ներկայացնել կրթության բովանդակության
նախագծմանը, կազմակերպմանը, իրականացմանը առաջադրվող պահանջները:



տիրապետել դպրոցում ուսուցման սկզբունքների էական բնութագրերին և դրանք կիրառել՝ ուսուցման գործընթացի խնդիրներին համապատասխան,
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԱՄՓՈՓԻՉ ՀԱՐՑԵՐ ԽՄԲԱՅԻՆ
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
1.

Սահմանե՛ք և մեկնաբանե'ք բարձրագույն կրթության համակարգի ուսուցման և մասնագիտական պատրաստության տեսական և մեթոդաբանական հիմքերը՝ ըստ «Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի:

2.

Առաջարկե՛ք բարձրագույն կրթության բովանդակության կատարելագործման սեփական տարբերակներ: Հիմնավորե՛ք Ձեր
դիտարկումների արդյունավետությունը:

3.

Մանկավարժական պրակտիկայից հիշե՛ք ու ներկայացրե՛ք իրավիճակներ, երբ դասի ընթացքում ուսուցման որևէ սկզբունքի
անտեսումը հանգեցրել է ոչ արդյունավետ գործընթացի և մեկնաբանե՛ք Ձեր դիտարկումները:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ

1.

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքը

2.

«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության
մասին» ՀՀ օրենքը

3.

ՀՀ օրենքը Հայաստանի Հանրապետության կրթության զարգացման 2011-2015 թվականների պետական ծրագիրը հաստատելու մասին (Ընդունվել է 23.06.2011)

4.

Կրեդիտային համակարգի ներդրումը ՀՀ-ում (Տեղեկանք):

5.

4. Ситаров В. А. Дидактика: учеб. пособие для студ. высш.
пед.Учеб. заведений/ Под ред В.А. Сластенина. – М.: Издат. центр
«Академия», 2004.− 368 с.
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ՄՈԴՈՒԼ 3
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐՆ ՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
3.1
3.2

Ուսուցման մեթոդները որպես դասավանդողի և ուսանողների
համատեղ ուսումնական գործունեության եղանակներ
Ուսուցման միջոցները բուհում

3.1. Ուսուցման մեթոդները որպես դասավանդողի և ուսանողների
համատեղ ուսումնական գործունեության եղանակներ

Բարձրագույն
սավանդողի

և

դպրոցում

ուսուցման

ուսանողների

մեթոդը

որպես

փոխկապակցված,

դա-

համատեղ

ուսումնական գործունեության եղանակ՝ ուղղված ուսուցման գործընթացում առաջադրված դիդակտիկական նպատակների և խնդիրների լուծմանը: Ուսուցման մեթոդների դասակարգման բազմաչափ մոտեցումը՝ կախված դասընթացի գիտաճյուղից, դիդակտիկական նպատակներից և խնդիրներից, ուսումնական նյութի բովանդակությունից, ուսուցման ձևերից, բուհի ուսումնամեթոդական
բազայից,

դասավանդողի

մանակավարժական

կուլտուրայից,

ուսանողի ակտիվության աստիճանից: Ս. Արխանգելսկու, Յու. Բաբանսկու, Ի. Խառլամովի, Ի. Լերների, Մ. Սկատկինի, Ա. Պիոնովայի,
Մ. Սմիռնովի դասակարգումները:
Ուսուցման մեթոդների օպտիմալ ընտրության գործոնները.
Ուսուցման նպատակները և խնդիրները, ուսումնական դասընթացին
հատկացված ժամաքանակը, բովանդակությունը,
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ուսումնական

նյութի քանակը և բարդությունը, սովորողների պատրաստվածության
մակարդակը, տարիքային առանձնահատկությունները, ուսուցման
նյութատեխնիկական պայմանները, կիրառվող մեթոդները, ուսումնական պարապմունքի տեսակը և կառուցվածքը, դասավանդողուսանող փոխհարաբերությունների բնույթը, սովորողների թվաքա
նակը, ուսուցչի պատրաստվածության մակարդակը և այլն:
Ուսուցման մեթոդների գործառույթները` ուսուցանող, ստուգող,
գնահատող, դաստիարակող:
Բուհում ուսուցման գործընթացում կիրառվող դիդակտիկական
մեթոդների բազմաչափ համակարգը՝ հիմնված հետևյալ հատկանիշների վրա.
ա.

գիտելիքների և հմտությունների աղբյուր,

բ.

դիդակտիկական նպատակներ և խնդիրներ,

գ.

դասավանդողի և ուսանողների համատեղ ուսումնական մասնագիտական գործունեության ակտիվ և ինտերակտիվ եղանակներ (դասակարգումը ըստ մանկավարժագետ Ռ. Ս. Պիոնովայի 6):

1.

Ոսուցման

տեսական-տեղեկատվական

մեթոդներ.

ուսումնական նյութի բանավոր, տրամաբանորեն ամբողջական
շարադրման (դասախոսություն, պատմում, բացատրություն),
երկխոսության հիմքով կառուցված բանավոր շարադրման

Пионова Р.С Педагогика высшей школы: Учеб. пособие /.Мн.: Университетское, 2002. - 256 с.
6
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(զրույց), քննարկման, խորհրդատվության, իլյուստրացիա, դեմոնստրացիա:
Ոսուցման տեսական-տեղեկատվական մեթոդների գործառույթները. մասնագիտական նոր գիտելիքների, հայացքների,
համոզմունքների և աշխարհայացքի ձևավորում, անձնային և
մասնագիտական կարողությունների, ինչպես նաև վերլուծական մտածողության ու հիշողության զարգացում:
2. Ուսուցման պրակտիկ-գործունային մեթոդներ. վարժություններ
(մեկնաբանություններով, գրավոր, բանավոր, գրաֆիկական,
արտադրական-աշխատանքային,
ալգորիթմներ,

խնդիրների

լաբորատոր-գործնական),

լուծում,

փորձ,

գիտափորձ,

լաբորատոր մեթոդ, մանկավարժական խաղ (ճանաչողական
կամ գործնական, գործնական ուսուցման քառափուլ մեթոդ,
ուղղորդիչ տեքստի մեթոդ: Ուսուցման պրակտիկ-գործունային
մեթոդների գործառույթները. ընդհանուր և մանկավարժական
ունակությունների զարգացում և դաստիարակություն, գիտելիքների, կարողությունների ստուգում և ամրապնդում:
3.

Ուսուցման որոնողա-ստեղծագործական մեթոդներ. դիտում,
փորձ, գիտափորձ, սոկրատյան զրույց, ստեղծագործական երկխոսություն,

մտագրոհ

(ուղեղային

գրոհ,

բրեյնստորմինգ),

փինբորտ տեխնիկա (էությունը քննարկման կամ ուսումնական
զրույցի մեթոդների համադրությունն է գործնական մեթոդների
հետ), կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն (պրոբլեմային,
սովորական, ոչ տիպիկ), գործնական և դերային (իրավիճակային) խաղեր (ճանաչողական կամ մասնագիտական),
ինսերտ (փայլեցում, լուսավորում, պայծառացում), մեթոդ, բային
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քննարկման և զրույցի մոդերացիա և այլն: Ուսուցման որոնողաստեղծագործական մեթոդների գործառույթները. վերլուծական
մտածողության, հետազոտական ունակությունների, ճանաչողական ակտիվության, ստեղծագործական որակների ձևավորում և զարգացում:
4.

Ինքնուրույն աշխատանքի մեթոդներ. աշխատանք գիտական
գրականության, դասագրքի և այլ ուսումնամեթոդական ձեռնարկների վրա, փորձաքննության, վարժությունների, ունկնդրման, կոնսպեկտավորման, խնդիրների և պրոբլեմային հանձնարարությունների և իրավիճակների լուծման, փորձի, գիտափորձի, նախագծերի մեթոդ:
Ինքնուրույն աշխատանքի մեթոդների գործառույթները.
Ինքնուրույն մտածողության, հետևողականության, մասնագիտական կոմպետենտությունների ինքնակրթության, պրոբլեմային իրավիճակների հանգուցալուծման որակների զարգացում:

5.

Վերահսկող-գնահատող մեթոդներ. բանավոր ելույթ, պատասխան տեղից (դասախոսության ընթացքու), ստուգողական աշխատանք, վարժություններ, ծրագրված ստուգում, թեստավորում, ստուգում և այլն:
Վերահսկող-գնահատող

մեթոդների

գործառույթները.

պատասխանատվության և հետևողականության ձևավորում,
գիտելիքների ստուգում և ամրապնդում, անձնային և մասնագիտական կարողությունների զարգացում:
Ուսուցման մեթոդների արդյունավետության կախվածությունը դասավանդող-ուսանող մանկավարժական փոխներգործության, դասավանդողի մասնագիտական կոմպետենտության
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և ուսանողների ուսումնաճանաչողական գործունեության մակարդակից:
3.2 Ուսուցման միջոցները բուհում
Բարձրագույն դպրոցի ուսուցման միջոցները որպես բուհի ուսումնական միջավայրի բաղադրատարրեր, որոնք դասավանդողը և
ուսանողները նպատակաուղղված օգտագործում են ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կայացման, արդյունավետ փոխներգործունեության և նոր գիտելիքների յուրացման համար: Ուսուցման միջոցների դասակարգումը: Ուսուցման միջոցներին ներկայացվող մանկավարժական պահանջները:
Ուսուցման միջոցների համալիրը. դասագրքեր, ուսումնական
ձեռնարկներ, խնդիրների ժողովածու, տեղեկատու գրականություն,
բառարան աղյուսակներ, մոդելներ, մանրակերտեր, ուսուցման տեխնոլոգիաներ,

տեսողական

նիկական միջոցներ,

օժանդակ

քարտեզներ,

միջոցներ,

ուսումնատեխ-

գծագրեր, լաբորատոր

սար-

քավորումներ, ուսուցման նյութատեխնիկական այլ պայմաններ:
Ուսուցման ոչ նյութական միջոցներ (նախկինում յուրացված
այն գիտելիքներն ու կարողությունները, որոնք օգտագործում են դասախոսը և ուսանողները նոր գիտելիքների, կարողությունների յուրացման համար)` ուսուցման մեթոդների և միջոցների շտեմարան, որից ուսուցման գործընթացի սուբյեկտները վերցնում են դատելու,
ապացուցելու, հաշվելու, մտապահելու և ըմբռնելու ձևերը:
Դասավանդման միջոցներ` կիրառում է հիմնականում դասավանդողը՝ ուսումնական նյութը բացատրելու և ամրակայելու նպա-
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տակով: Ուսումնառության միջոցներ՝ կիրառում է ուսանողը` նոր
գիտելիքներ յուրացնելու համար: Որոշ միջոցներ, միաժամանակ, օգտագործվում են և դասավանդման, և ուսման նպատակով:
Համակարգչային և հեռահաղորդակցական միջոցները բուհի ուսուցման գործընթացում, դրանց դիդակտիկական հնարավորությունները և նշանակությունը: Ուսումնամեթոդական էլեկտրոնային միջոցներ: Էլեկտրոնային ուսուցումը, դրա առավելություններն ու սահմանափակումները: Համակարգչային ուսուցման միջոցների մշակմանը և կիրառմանը ներկայացվող դիդակտիկական պահանջները:
Էլեկտրոնային ուսումնական դասընթաց, էլեկտրոնային դասագիրք,
մասնագիտական նյութի տեսագրություն, էլեկտրոնային խորհրդատվություններ, համակարգչային թեսթավորում և այլն: Հեռահաղորդակցական միջոցների կիրառումը ուսումնական գործընթացում:
Հեռավար ուսուցում: Ցանցային կրթական ծրագրերը և դրանց արդյունավետ կիրառման դիդակտիկական պայմանները ուսումնական
գործընթացում: Համացանցի կիրառությունը ուսումնական գործընթացում:
Կրթության ոլորտում տեղեկատվական-համակարգչային միջոցների
կիրառման հիմնական տեսակները
1.

համակարգչային ծրագրեր` էլեկտրոնային դասագրքեր, ինքնուսույցներ, լաբորատոր պրակտիկումներ, թեստեր,
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2.

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վրա հիմնված ուսուցանող
համակարգեր` ստեղծված անհատական համակարգչի, տեսատեխնիկայի և համակարգչային խտասկավառակի կիրառմամբ,

3.

ուսուցանող փորձարարական համակարգեր` ստեղծված գիտությունների տարբեր ոլորտների համար,

4.

գիտական տվյալների որոշակի համակարգեր` ըստ առանձին
գիտությունների ճյուղերի,

5.

հեռահաղորդակցման միջոցներ` էլեկտրոնային փոստ, հեռուստակոնֆերանս, համացանցային միջոցներ, սոցիալական ցանցեր և այլն,

6.

էլեկտրոնային գրադարաններ` համապարփակ և կենտրոնացված որևէ կոնկրետ գիտական բնագավառի համար:
Կրթության մեջ տեղեկատվական-համակարգչային միջոցների
կիրառման հիմնական ուղղությունները



Ինֆորմատիկան և համակարգչային տեխնիկան որպես ուսումնասիրման օբյեկտ:



Համակարգիչը որպես մանկավարժական գործունեության արդյունավետության բարձրացման և ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման դիդակտիկական սկզբունքների իրականացմանը նպաստող միջոց:



Համակարգիչը որպես կրթության ոլորտում գիտահետազոտական գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու միջոց:
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Համակարգիչը և ինֆորմատիկան որպես կրթական և մանկավարժական համակարգերի կառավարման կարևոր բաղադրիչ:
Ուսուցման

ձևերը

բուհում.

առկա,

հեռակա,

հեռավար,

դրսեկություն: Հեռավար (դիստանցիոն) ուսուցում՝ համակարգված
ուսուցման ձև, երբ անմիջական և ոչ անմիջական ուսուցման գործընթացը սովորողի և դասավանդողի միջև իրականացվում է հիմնականում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության
միջոցներով: Դրսեկություն (էքստեռնատ)՝ ինքնակրթությամբ և գիտելիքների ու կարողությունների ընթացիկ, ամփոփիչ գնահատման եղանակով ուսումնական հաստատությունում իրականացվող կրթության ձև: Դրանց դիդակտիկական գործառույթները:
Այս մոդուլի ուսումնասիրության արդյունքում ուսանողը
կկարողանա


սահմանել ուսուցման մեթոդի երկկողմանի բնույթը՝ որպես
դասավանդողի և ուսանողների նպատակաուղղված փոխհամագործակցության միջոց և բացատրել դրանցից յուրաքանչյուրի կիրառման հնարավորությունները,



մեկնաբանել մեթոդների ընտրությանը ներկայացվող պահանջները,



բնութագրել, համեմատել և համադրել բարձրագույն կրթության

ոլորտում

ուսուցման

գործընթացում

օտագործվող

ուսուցման մեթոդների խմբերը և կիրառել դրանք,


ներկայացնել ուսուցման միջոցները, ձևերը, բարձրագույն կրթության

համակարգում,
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պարզաբանել

դրանց

գործա-

ռույթները և, ըստ անհրաժեշտության, կիրառել մանկավարժական պրակտիկայի ընթացքում,


բացատրել ուսումնական գործընթացի տեղեկատվական ապահովման

էությունը, հիմնավորել

նրա

անփոխարինե-

լիությունը որպես բարձրագույն կրթության արդիականացման
առաջատար ուղղություն և ապագա մասնագետների մասնագիտական պատրաստության արդյունավետության բարձրացման պայման:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԱՄՓՈՓԻՉ ՀԱՐՑԵՐ ԽՄԲԱՅԻՆ
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
1.

Նշե՛ք բուհական պրակտիկայում կիրառվող ուսուցման մեթոդների դասակարգման Ձեր նախընտրելի տարբերակը և հիմնավորեք այն:

2.

Դիտարկե՛ք, համեմատե՛ք և պարզաբանե՛ք, թե ուսուցման ի՞նչ
մեթոդներ են նախընտրում գործածել ա) սկսնակ դասախոսները

և

մանկավարժական

վարպետությամբ

օժտված

դասախոսները, բ) հումանիտար և ճշգրիտ առարկաների դասավանդողները:
3.

Ուսումնասիրե՛ք,

թե

ուսուցման

որոնողական

ստեղ-

ծագործական մեթոդներից որո՞նք են նախընտրում կիրառել
դասախոսները և մեկնաբանեք, թե ինչու՞:
4.

Բացատրե՛ք, թե ի՞նչ հիմունքներով են դասակարգվում ուսուցման միջոցները և ի՞նչ կապ ունեն դրանք ուսանողների մտավոր զարգացման հետ:
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ
1.

Պետրոսյան Հ.Հ., Ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ,
Եր., 2008թ., 275էջ:

2.

Սիսյան Ս.Բ., Բաբայան Ի.Գ., Հետադարձ կապի ապահովումը՝
ուսուցման արդյունավետության պայման, Խ.Աբովյանի անվան
ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված պրոֆ., դասախ. անձ., հայց.,
գիտաշխ. 56-րդ գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու,,
Ե., 2013թ., էջ էջ 474-477:

3.
4.
5.

Кудрявцев В. Т. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы. –М., 1991.
Лернер И. Я. Дидактическая система методов обучения. – М.,1976.
Якунин В. А. Современные методы обучения в высшей школе. −
СПб, 1991. 123с.
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ՄՈԴՈՒԼ 4
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ԴՊՐՈՑՈՒՄ
4.1
4.2

Ուսուցման կազմակերպման ձևերը բուհում
Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը
4.1 Ուսուցման կազմակերպման ձևերը բուհում
Բուհում ուսուցման կազմակերպման ձևը որպես ուսուցման

գործընթացի ներքին էության և բովանդակության կաղապար, սահմանված կարգով և որոշակի ռեժիմով ընթացող դասավանդողի և ուսանողների հատուկ կազմակերպված ուսումնական մասնագիտական գործունեության արտաքին արտահայտություն ներկայացնում է
դասավանդողի և ուսանողների ուսումնական գործունեության կազմակերպման ընթացքն ու փոխներգործության տարբեր ձևերը:
Ժամանակակից բուհում կիրառվող ուսուցման կազմակերպման
ձևերը. դասախոսություն, սեմինար պարապմունք, գործնական պարապմունք,

լաբորատոր

պարապմունք,

պրակտիկում,

մանկա-

վարժական փորձուսուցման, փորձառության և ուսումնական հետազոտական պրակտիկա, ստուգարք, քննություն:
Դասախոսությունը որպես բուհում ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման ձև: Դասախոսության, որպես ուսուցման կազմակերպման ձևի, կայացումն ու զարգացումը, դրա արդյունավետությունը բարձրացնող գործոնները:
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Դասախոսության կազմակերպման տեսակները բուհում. Ավանդական, պրոբլեմային, դասախոսություն-քննարկում, դասախոսություն երկուսով, դասախոսություն տեսաներկայացմամբ և այլն:
Դասախոսության

կազմակերպման

տեսակի

ընտրությունը

կախված ուսումնական գործընթացում դասախոսության նպատակից,
տեղից և նշանակությունից: Ներածական, համակարգված, ակնարկային, դրույթային, ամփոփիչ դասխոսություններ:
Ավանդական դասախոսության առավելությունները: Դասավանդողի հուզական խոսքը: Դասախոսության նյութի հստակ, համակարգված հաղորդումը: Սեղմ ժամանակում հնարավորինս ծավալուն
տեղեկատվության և առավելագույն հսկողության ապահովումը: Դասախոսության դերը սկզբնաղբյուրներից դեռևս վարժ չօգտվող ուսանողի ուսուցման կազմակերպման հարցում: Մտագրոհի միջոցով ակտիվացնող հարցերի նախնական ընտրությունը: Ուսանողների ճանաչողական գործունեությունն ուղղորդելու հնարավորությունը:
Ավանդական դասախոսության թերությունները: Դասավանդողի` լսարանի նկատմամբ կենտրոնացված ուշադրության բացակայությունը: Ուսանողի` դասից մտովի բացակայելը: Ուսանողի ակտիվ ուսումնառության գործընթացի և լսարանի իմացական ակտիվության արգելակումը: Ուսանողի պասիվ դիրքը: Դասախոսության
միակողմանիությունը:
Դասախոսության արդյունավետության ապահովումը` դասավանդողի կողմից մանկավարժական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաների, տեխնիկաների, մանկավարժական տակտի, մասնագիտական անհրաժեշտ կարողությունների, հմտությունների և կոմպետենտությունների տիրապետման և զարգացման միջոցով:
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Դասախոսության որակի գնահատման չափանիշները. Բովանդակության խորություն, գիտականություն, հստակ կառուցվածք, դասավանդողի

դիրքորոշման

հաստատակամություն

և

համոզ-

վածություն, դասախոսի երկխոսական հաղորդակցում և հետադարձ
կապ, տեխնիկաների կիրառություն, փոխներգործության աստիճան,
խոսքի բարձր կուլտուրա, դասախոսություն վարելու գիտական ոճ,
զննական և տեսալսողական միջոցների առկայություն և դրանք հմտորեն կիրառելու կարողություններ:
Մեթոդական խորհուրդներ սկսնակ դասավանդողին՝
դասախոսությանը պատրաստվելու համար


Պարզաբանեք դասախոսության թեման,



որոշեք դրա դերը առարկայի բովանդակային ամբողջության մեջ
և ուսուցման գործընթացում,



որոշեք դասախոսության տեսակը,



սահմանեք դասախոսության նպատակը` կրթական, դաստիարակչական, զարգացնող, մոտիվացնող, մասնագիտական,



ծանոթացեք տվյալ թեմային վերաբերող ծրագրային հանձնարարականներին և ուսումնամեթոդական գրականությանը,



հստակեցրեք դասախոսության բովանդակությունը,



ընտրեք ուսումնական հիմնական և օժանդակ գրականություն,



ընտրեք դասախոսության մեթոդական գործիքակազմը, ուսուցման դիտողական և այլ միջոցները,



անհրաժեշտության դեպքում պատրաստեք ներկայացում,



մշակեք դասախոսության տեքստը, սովորեք այն, որոշեք ուսանողներին նյութի հաղորդման ձևերը:
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Սեմինար պարապմունքը որպես տեսական դասընթացներից
ձեռք բերված ընդհանրական գիտելիքների վերլուծության, համադրման, ամրապնդման, խորացման, գիտական և քննադատական մտածողության, խոսքի կուլտուրայի զարգացման, հետազոտական ու
մասնագիտական
թյունների

և

գործունեության

կարողությունների,

կոմպետենտւթյունների

ձևավորման

հմտու-

գործընթաց

(ռեֆերատի կամ այլ թեմատիկ հարցի դիտարկում, քննարկում, խնդրի լուծում, զեկուցում, գիտափորձ, ուսումնական փորձուսուցման
պարապմունք և այլն): Սեմինար պարապմունքի մանկավարժական
խնդիրները (ըստ Ա.Մ. Մատյուշկին). մասնագիտական ստեղծագործական մտածողության զարգացում, մասնագիտական գիտելիքների կիրառում ուսուցման գործընթացում, գիտելիքների կրկնություն և ամրապնդում, մանկավարժական հաղորդակցում:
Սեմինար պարապմունքի կառուցվածքը. դասավանդողի ելույթ,
ուսանողների անհասկանալի հարցերի պարզաբանում, ուսանողների
մոտեցումների բացահայտում, ուսանողների բազմաբնույթ գործնական աշխատանքներ, վերջում դասավանդողի եզրափակիչ խոսք:
Սեմինարի տեսակները
1.

դասավանդողի կողմից նախապես առաջադրված և ըստ պլանի
ծավալվող սեմինար–քննարկում,

2.

սեմինար-բանավեճ

դասավանդողի

կողմից

առաջադրված

հիմնախնդրի շուրջ, որի հարցերը ձևակերպվում են դասի ընթացքում,
3.

սեմինար-հետազոտություն՝ պարապմունքի թեմայով ռեֆերատների և այլնի քննարկում ու պաշտպանություն:
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Սեմինարի արդյունավետության չափանիշները. ուսանողների
ակտիվության աստիճան, բանավիճելու մակարդակ, թեմայի քննարկման խորություն, կոլեկտիվ ձևակերպված եզրահանգումների հիմնավորվածություն, պարապմունքից ուսանողների և դասավանդողի
բավարարվածություն:
Սեմինար պարապմունքի հիմնական գործառույթները
1.

ուսուցման նախորդ փուլերում ձեռք բերված գիտելիքների խորացում, կոնկրետացում և համակարգում,

2.

հմտությունների և կարողությունների զարգացում ուսումնաիմացական և հետազոտական ինքնուրույն աշխատանքների
միջոցով,

3.

վերլուծական մտածողության ձևավորում, ռեֆլեքսիայի զարգացում,

4.

բանավեճ վարելու հմտություն, սեփական տեսակետի պնդում,
պրոպագանդում, բանավոր խոսքի զարգացում,

5.

ուսուցման նյութի յուրացման աստիճանի վերահսկում և այլն:
Մեթոդական խորհուրդներ սկսնակ դասավանդողին



որոշեք սեմինար պարապմունքի նպատակը և թեման,



մշակեք պարապմունքի անցկացման պլան,



ընտրեք սեմինարի անցկացման մեթոդները, տեսողականացման սարքերը,



նախապատրաստվելիս օգտագործեք անհրաժեշտ գրականություն,



պատրաստեք ուսանողների ինքնուրույն առաջադրանքները,



ընտրեք էվրիստիկ բնույթի հարցեր և խնդիրներ:
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Գործնական պարապմունքը և պրակտիկումը որպես գիտելիքների խորացման և ամրապնդման, աշխատանքային, մասնագիտական գործունեության հմտությունների ձևավորման ձև:
Գործնական պարապմունքի արդյունավետության չափանիշները


ուսանողների ակտիվության և ինքնուրույնության մակարդակ,



գործնականի և տեսականի օրգանական կապի առկայություն,



ուսանողների որոնողական, հետազոտական և ստեղծագործական գործունեության մակարդակ,



առաջադրված նպատակների և խնդիրների իրականացման աստիճան:
Մեթոդական խորհուրդներ սկսնակ դասավանդողին



պարզեք գործնական աշխատանքի թեման և որոշեք նրա կառուցվածքը, վանդակությունը, անցկացման վայրը,



ընտրեք պարապմունքի մեթոդները,



որոշեք անհրաժեշտ սարքավորումները,



ընտրեք ուսանողների ճանաչողական գործունեության
ստուգման ձևը,



ամփոփեք պարապմունքի արդյունքները, պարզեք դրա արդյունավետությունը:
Մանկավարժական փորձուսուցման և փորձառության պրակտիկան
որպես ուսուցման կազմակերպման համալիր ձև
Ապագա մասնագետների գործնական պատրաստության համա-

կարգը բուհում: Փորձուսուցման և փորձառության շարունակական
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պրակտիկայի արդիականացման և կազմակերպման մեխանիզմները:
Պրակտիկայի կազմակերպման ռազմավարական, միջանկյալ և օպերատիվ նպատակները: Պրակտիկայի տեսակները ուսանողների մասնագիտական պատրաստության համակարգում: Դրանց նպատակները, խնդիրները և բովանդակությունը: Պրակտիկայի նոր ձևաչափը
ՀՊՄՀ-ում:
«Մանկավարժական պրակտիկայի անցկացման նոր մոդելը:
Շարունակական մանկավարժական պրակտիկայի հաջորդական 3
փուլերը՝ ուսումնաճանաչողական , կիրառական- վերլուծական և ամփոփիչ-գնահատող:
Մանկավարժական պրակտիկայի իրականացման ուսումնամեթոդական ապահովումը: Թղթապանակի տեխնոլոգիայի կիրառությունը պրակտիկայի ժամանակ: Ուսանողների պրակտիկայի արդյունքների վերլուծություն, մասնագիտական կոմպետենտությունների
ձևավորվածության մակարդակի արժևորում և գնահատում: Մագիստրոսի կրթական ծրարի ուսանողների և ասպիրանտների գիտամանակավարժական

պրակտիկայի

կազմակերպման

և

անցկացման

առանձնահատկությունները: Պրակտիկայի բովանդակության շարունակական արդիականացման բարելավման հիմնախնդիրը: Պրակտիկայի կազմակերպման և իրականացման ընթացակարգի առանձնահատկությունները բուհի ուսուցման տարբեր մակարդակներում:
Պրակտիկաների կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջները
որպես ուսանողի ուսումնական հետազոտական և գործնական
բնույթի

ինքնուրույն

աշխատանքի

գործիքներ:
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իրականացումն

ապահովող

4.2 Ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը
Ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը որպես ուսումնական գործունեության ձև, որն ուղղված է ուսանողի տեսական գիտելիքների,
գործնական և կիրառական կարողությունների խորացմանը, ինքնուրույն աշխատանքի հմտությունների, հետազոտական և մասնագիտական գործունեության կմպետենտությունների ձևավորմանն ու կատարելագործմանը, տեսական գիտելիքները պրակտիկայում ստուգմանն ու ամրապնդմանը:
Լսարանային ինքնուրույն աշխատանքի տեսակները բուհում


աշխատանք մասնագիտական, մեթոդական և տեղեկատվական
գրականության հետ,



ստուգողական աշխատանքի կատարում,



ուսուցման ակտիվ, որոնողական հետազոտական, որոնողական ստեղծագործական` սեմինար-քննարկում, գործնական
և դերային խաղեր, բանավեճ և այլն, աշխատանքներ:
Արտալսարանային ինքնուրույն աշխատանքի տեսակները բուհում



նախապատրաստում դասախոսությանը, դասախոսական նյութերի մշակում, ուսումնական մոդուլի տեղեկատվական նյութի
ուսումնասիրման և ստեղծագործական առաջադրանքների կատարման ընթացքում աշխատանք գրականության հետ (դասագիրք,

գիտական

սկզբնաղբյուր,
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օժանդակ,

էլեկտրոնային

տեղեկատու, բառարան, մեթոդական ձեռնարկ, նորմատիվային
փաստաթղթեր)՝,


նախապատրաստում և մասնակցություն սեմինարին, գործնական պարապմունքին, պրակտիկումին (ինքնուրույն մշակված
անհատական, խմբային նախագծերի կամ ստեղծագործական
առաջադրանքների պատրաստում, պաշտպանություն և ներկայացում, բանավոր զեկույցի, գրաֆիկի, աղյուսակի պատրաստում, խնդրի, վարժության լուծում` արդյունքների ներկայացմամբ), ընթացիկ միջանկյալ ստուգումներին, ստուգարքներին և կիսամյակային քննություններին,



հետազոտական աշխատանքներ և վերլուծություններ մասնագիտական հոդվածի գրախոսության, ռեֆերատի, առաջադրանքի, զեկուցման, էսսեի, թղթապանակի, կուրսային աշխատանքի
կատարման ժամանակ ,



նախապատրաստում կրթական ծրագրի վերջին փուլին` ավարտական ամփոփիչ ատեստավորմանը (ավարտական աշխատանքի կամ մագիստրոսական ատենախոսության պատրաստմանը):


Ինքնուրույն աշխատանքների հաջողությունն ապահովող
պայմանները


ուսումնական դրդապատճառի առկայություն՝ ինչու և ինչին է
այն նպաստում,



ուսումնական առաջադրանքի, ճանաչողական խնդիրների ճշգրիտ ձևակերպում,



աշխատանքի պլանի կազմում,
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հետազոտական մեթոդների ընտրություն և դրանք իրականացնելու եղանակների իմացություն,



կատարած աշխատանքի ծավալի և այն ներկայացնելու ժամկետների ճշգրիտ որոշում,



խորհրդատվական օգնության տեսակների` նպատակային, թեմատիկ, պրոբլեմային, որոշում,



հաշվետվության ձևաչափի ու գնահատման չափանիշների սահմանում,



վերահսկողության ձևերի և տեսակների կիրառում:

Ուսանողի ինքնուրույն գործունեության մակարդակները
1.

Ճանաչողական ինքնուրույն աշխատանք. նպատակը՝ նոր գիտելիքների ձեռքբերում, ուսանողի իմացական գործունեությունն արտահայտվում է ընկալելու, հասկանալու և հիշելու
մեջ:

2.

Վարժեցնող ինքնուրույն աշխատանք. նպատակը՝ գիտելիքների
ամրապնդում, կարողությունների և հմտությունների ձևավորում, ուսանողի գործունեությունն իրականացվում է ըստ
օրինակի. խնդրի լուծում, աղյուսակի, սխեմայի լրացում և այլն:

3.

Վերարտադրողական

ինքնուրույն

աշխատանք.

բովանդակությունը՝ առաջադրանքի վերափոխումը պլանի, թեզիսի, համառոտագրության: Ռեֆերատը որպես վերարտադրողական ինքնուրույն աշխատանք:
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4.

Կիրառական ինքնուրույն աշխատանք. գիտելիքները, կարողությունները և հմտությունները կիրառվում են գործնական խնդիրներ լուծելու նպատակով:

5.

Ստեղծագործական ինքնուրույն աշխատանք. Բովանդակությունը՝ պրոբլեմային իրավիճակի վերլուծություն, նոր գիտելիքների ձեռքբերում, նոր կարողությունների և հմտությունների
ձևավորում

(ուսումնական

հետազոտական

առաջադրանք,

կուրսային և ավարտական որակավորման աշխատանք):
Ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպված իրականացման և
դրա հաջողության պայմանները. ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպում լսարանային աշխատանքի բոլոր ձևերում,
ինքնուրույն աշխատանքի բոլոր մակարդակների համադրում, համակարգում, դասավանդողի կողմից կատարվող աշխատանքի որակի
պարբերական վերահսկողության ապահովում (պահանջ, խորհրդատվություն) և այլն:
Ուսանողի ուսումնական հետազոտական աշխատանքների
բովանդակությունը և դրանց ներկայացվող պահանջները
Կուրսային աշխատանքը, ավարտական աշխատանքը և մագիստրոսական

ատենախոսությունը

որպես

ուսանողի

ինքնուրույն

ուսումնական հետազոտական աշխատանքի ձևեր: Ապագա մասնագետի անձը ձևավորումը, զարգացումը, մանկավարժական և
մեթոդական արդի հիմնախնդիրները վերլուծելու, փիլիսոփայական և
հոգեբանամանկավարժական

գրականությունից

ինքնուրույն

օգտվելու, տեղեկույթը համակարգելու, հետազոտական գործունեություն իրականացնելու և տեսական գիտելիքները պրակտիկայում կի-

70

րառելու միջոցով: Ուսումնական հետազոտական աշխատանքի ինքնուրույն բնույթը: Դասավանդողի խորհրդատվությունը: Կատարված
աշխատանքի ընթացքի վերաբերյալ ղեկավարին և մասնագիտական
ամբիոնին պարբերաբար ներկայացվող հաշվետությունները:
Դասավանդողի խորհրդատվության էությունը


օգնել ուսանողին ճշգրտելու հետազոտության հիմնախնդրի շրջանակը,



ընտրել հետազոտության մեթոդները և մշակել աշխատանքային
պլանը,



ցուցաբերել հետազոտական աշխատանքի մեթոդական և մասնագիտական օժանդակություն,



իրականացնել պարբերական խորհրդատվություն, ուղղորդում,



իրականացնել համակարգված հսկողություն, ստուգում,



աշխատանքի գրախոսում,



նախապատրաստում հրապարակային պաշտպանության:

Ավարտական աշխատանք և մագիստրոսական ատենախոսության
աշխատանք կատարելու համար անհրաժեշտ է`


ընտրել ղեկավարի կողմից ձևակերպված և բուհի համապատասխան ամբիոնի կողմից հաստատված հետազոտական
աշխատանքի թեման,



ուսումնասիրել փիլիսոփայական, մասնագիտական, մեթոդական տպագիր և էլեկտրոնային գրականություն,
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ընտրել, առանձնացնել, վերլուծել, ապա դասակարգել հետազոտության թեմային վերաբերող տեղեկույթը,



ուսումնասիրել, մեկնաբանել և ընդհանրացնել թեմային վերաբերող առաջավոր փորձը,



կազմել գիտափորձի ծրագիր,



մշակել փորձարարական աշխատանքի իրականացման մեթոդիկա,



ընտրել հետազոտության իրականացման ուղիներ և միջոցներ,



իրականացնել փորձարարական աշխատանք.
ա.

հավաստող գիտափորձ` էմպիրիկ մեթոդների (անկետավորման, դիտման, հարցման, զրույցի և այլնի( կիրառությամբ,

բ.

ձևավորող գիտափորձ` խիստ հսկվող և կառավարվող
պայմաններում երևույթների ու գործընթացների հետազոտություն,



մշակել ստացված էմպիրիկ նյութը,



ընդհանրացնել, մեկնաբանել, իմաստավորել, գնահատել արդյունքները,



ձևակերպել եզրակացությունները:
Ավարտական աշխատանքի կառուցվածքն ու բաժինների
բովանդակությունը

1.

Տիտղոսաթերթ. նշվում են ուսումնական հաստատության անվանումը, մասնագիտությունը, ուսանողի ազգանունը, անունը և
հայրանունը, ավարտական աշխատանքի վերնագիրը, թողար-
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կող ամբիոնի անվանումը, աջից` գիտական ղեկավարի գիտական աստիճանը և կոչումը, ազգանունը, անվան ու հայրանվան
սկզբնատառերը, հետազոտության իրականացման վայրն ու
տարեթիվը:
2.

Գլխացանկ.

նշվում

են

ավարտական

աշխատանքի

բովանդակությանը համապատասխան գլուխների, ենթագլուխների և մյուս մասերի հաջորդական վերնագրերն ու էջերը:
3.

Ներածություն. ներառում է` հետազոտության թեմայի արդիականության հիմնավորումը, հետազոտության նպատակն ու խնդիրները, հիմնախնդրի առաջադրումը և դրա հետազոտման անհրաժեշտության հիմնավորումը, տեսական-մեթոդաբանական
հիմքերը և այլն:

4.

Բովանդակություն.


հետազոտության թեմայի հիմնական հարցերին նվիրված
գիտական տեսությունների, հայեցակարգերի, մենագրությունների ուսումնասիրման արդյունքների, գիտական ու
տեսական տարբեր մոտեցումների վերլուծություն, ընդհանրացում և գնահատում,



հետազոտության հիմնախնդրի պատմության և առկա
վիճակի

մշակվածության

աստիճանի

բացահայտում,

հիմնախնդիրը դիտարկած հեղինակների դիրքորոշման
մեկնաբանություն, գիտական տեղեկույթի հետազոտում և
մշակում,


փորձարարական աշխատանքի իրականացում. գիտափորձի անցկացման մեթոդիկայի նկարագրություն, փորձարկվողների բնութագրի, տարիքի, քանակական կազմի,

73

առաջադրված հիմնախնդրի լուծման ուղիների բացահայտում

և

այլն:

Գիտափորձի

ընթացքի

արդյու-

նավետության ստուգում, հիմնավորում, կիրառած տարբեր էմպիրիկ մեթոդների արդյունավետության բացահայտում և ներկայացում, դրական շարժի արձանագրում,
նշված ժամանակահատվածում որակական և քանակական արդյունքների արձանագրում, դիտարկված խոչնդոտների և դրանք հաղթահարելու ուղիների արձանագրում,
ստացված տվյալների ներկայացում աղյուսակների, գծանկարների, գրաֆիկների, դիագրամների մեջ: Ուսումնական հետազոտական աշխատանքի արդյունքների քննարկում, տվյալների ընդհանրացում, սեփական հետազոտության արդյունքների վերլուծություն և դրանց համադրում
այլ հեղինակների կողմից ներկայացված տեսական ու
գործնական տվյալների հետ, ստացված արդյունքների
իմաստավորում:
5.

Եզրակացություն. հետազոտական աշխատանքի արդյունքների
հակիրճ և հիմնավոր ամփոփում, դրանց գործնական կության
արժևորում, արդյունքների ներդրման և թեմայի հետագա ուսումնասիրման հնարավորությունների պարզաբանում, ստացված արդյունքները գործնականում ներդնելու մեթոդական
հանձնարարականների առաջարկում:

6.

Օգտագործված գրականության ցանկ. կազմվում է այբբենական
կարգով՝ նշելով հեղինակի ազգանունը, անվան և հայրանվան
սկզբնատառերը, գրքի վերնագիրը, հրատարակության վայրը,
հրատարակչությունը, տարեթիվը, էջերի քանակը:
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6.

Հավելվածներ. ձևակերպվում են աշխատանքի վերջում և
աշխատանքի մաս չեն համարվում յուրաքանչյուր հավելված
համարակալվում և վերնագրվում է, ընդգրկում է գիտափորձի
մեթոդիկան, ինքնուրույն կազմած և գիտափորձի ընթացքում
լրացված հարցաթերթիկներ, դիտումների և հարցումների արդյունքներ, նկարներ, աղյուսակներ և այլ նյութեր:

7.

Ավարտական աշխատանքի և մագիստրոսական ատենախոսության ծավալը կազմում է 40-50 համակարգչային էջ7:

Ավարտական որակավորման աշխատանքների և մագիստրոսական
ատենախոսությունների ամփոփիչ գնահատման չափանիշները


ուսանողի կատարած հետազոտական աշխատանքի ինքնուրույնության աստիճանը, սեփական գնահատող դատողությունների մակարդակը,



հետազոտության տեսական տեղեկատվության փաստարկվածության և տեսական հիմնավորվածության խորությունն ու բազմակողմանիությունը,



ուսանողի վերաբերմունքը մեկնաբանվող հարցերին, դրանց
հիմնավորվածությունը, մտքերի հետևողականությունն ու համակարգվածությունը,



ուսանողի տեսական գիտելիքների և գործնական կարողությունների խորությունը,

7

Ասատրյան Լ. Հակոբյան Գ., Մանկավարժական հետազոտոթյունների

մեթոդաբանություն, Եր., Անտարես, 2011 թ., 178էջ:
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տեսական և էմպիրիկ մեթոդների կիրառման հմտությունները,



հետազոտության արդյունքների արժանահավատությունը, եզրակացությունների հիմնավորվածությունը և կիրառման նշանակությունը,



աշխատանքի բովանդակությանը, ձևակերպմանը, կառուցվածքին ներկայացվող պահանջների պահպանումը, շարադրանքի
ոճը:

Այս մոդուլի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը կկարողանա


բնութագրել ուսուցման գործընթացի կազմակերպման ձևերը,
բուհում կիրառվող դասախոսության տեսակները, դասախոսության արդյունավետությունը բարձրացնող գործոնները, դասախոսության որակի գնահատման չափանիշները և դասախոսության նախապատրաստմանն ու անցկացմանը ներկայացվող
պահանջները,



ներկայացնել մանկավարժական փորձուսուցման և փորձառության պրակտիկայի կազմակերպման և բովանդակության
առանձնհատկությունները բուհի ուսումնական գործընթացի
տարբեր փուլերում, բացահայտել պրակտիկայի հիմնական
տեսակների էությունը, դրանց ներկայացվող պահանջները և
մեկնաբանել պրակտիկների անցկացման արդյունավետության
չափանիշները,



բացատրել ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի էությունը,
մակարդակները, ուսումնական հետազոտական աշխատանքների բվանդակությունը ու իրականացման մեթոդիկան:
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԱՄՓՈՓԻՉ ՀԱՐՑԵՐ ԽՄԲԱՅԻՆ
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
1.

Մեկնաբանեք, թե ի՞նչու բուհում դասախոսությունը համարվում
է և՛ ուսուցման մեթոդ, և՛ ուսուցման կազմակերպման ձև:

2.

Բացատրեք՝ ի՞նչպես կառավարել քննարկման գործընթացը:
Ինչո՞ւ դիդակտները հատկապես սեմինար պարապմունքներն
են համարում բուհի ուսուցման գործընթացի կազմակերպման
առավել բարդ ձև:

3.

Առաջարկե՛ք մանկավարժական պրակտիկայի կազմակերպմանը նպաստող արդյունավետ պայմաններ և գնահատման չափորոշիչներ (հիմնվելով ձեր մանկավարժահետազոտական
պրակտիկայի վրա):

4.

Հիմնավորե՛ք այն տեսակետը, որ հետազոտական աշխատանքն
ուսուցման կարևոր ձև է՝ ուսանողին վարժեցնելու ինքնուրույնության, ակտիվության, մասնագիտական գրականության հետ
աշխատելու կարողությունների զարգացման:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ

1.
2.

Гапонов П. М. Лекция в высшей школе. – Воронеж, 1997.
Вьюнова Н. И. Семинар как интегративная форма организации са мостоятельной учебной деятельности студентов. – Воронеж, 1997.

3.

Листенгартен В. С., Годник С. М. Самостоятельная деятельность
студентов. – Воронеж, 1996.
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4.
5.

6.
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ՄՈԴՈՒԼ 5
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
5.1

5.2

Ուսուցման գործընթացի տեխնոլոգիականացումը ուսանողների
մասնագիտական պատրաստության որակի և արդյունավետության բարձրացման միջոց
Բուհում կիրառվող ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաները
5.1 Ուսուցման գործընթացի տեխնոլոգիականացումը
ուսանողների մասնագիտական պատրաստության
որակի և արդյունավետության
բարձրացման միջոց
Գաղափար մանկավարժական տեխնոլոգիայի մասին: Մանկա-

վարժական տեխնոլոգիան որպես կրթական գործընթացի տեխնոլոգիականացումը որոշող համակարգածին հասկացություն: Մանկավարժական գործընթացի բաղադրիչների, փուլերի, իրավիճակների և
նրա մասնակիցների գործողությունների հաջորդական ու անընդհատ
փոխազդեցությունները:
Ուսուցման գործընթացի տեխնոլոգիականության հիմնական
բաղադրատարրերը՝ մանկավարժական համակարգ, ուսուցման տեխնոլոգիա, կրթական տեխնոլոգիա: Մանկավարժական տեխնոլոգիա
հասկացությունների բովանդակությունը: Մանկավարժական համակարգը

որպես

դասավանդողի,

79

ուսումնառողի,

նպատակների,

արդյունքների, կրթության բովանդակության, ուսուցման տեխնոլոգիաների և գնահատման բաղադրիչների համախումբ և գործիքակազմ: Կրթական տեխնոլոգիան որպես գիտելիքների յուրացման և
դասավանդման ամբողջ գործընթացի որոշման ու կիրառման, տեխնիկական և մարդկային ռեսուրսների ու դրանց փոխներգործությունների հաշվառմամբ կազմված համակարգային մեթոդ: Կրթական
տեխնոլոգիայի կառուցվածքը. ա.հայեցահիմք, բ. բովանդակային մաս՝
նպատակներ, արդյունքներ, ուսումնական տեղեկատվություն, գ.գործընթացային մաս՝ ուսուցման, տեղեկատվության, կառավարման
մեթոդներ, միջոցներ, հնարներ, եղանակներ, ձևեր:
Ուսուցման տեխնոլոգիան որպես կոնկրետ ուսումնադաստիարակչական նպատակների իրականացումը ապահովող և ուսուցման
գործընթացի

փոփոխվող

պայմաններում,

տրված

ժամանակում

կանխորոշված արդյունքների հասնելու երաշխիքների, ուսուցման
մոդելների մշակման և իրականացման տեխնոլոգիական գործընթաց
և ուսուցման մոդելների նկարագրություն (տեխնոլոգիական հերթագայություն` քարտ, ուղի, մոդուլ, սխեմա):
Բարձրագույն դպրոցի ուսումնական գործընթացի տեխնոլոգիականացման անհրաժեշտությունը: Ուսումնական գործընթացը նախագծելու և իրականացնելու տեխնոլոգիական մոտեցման առավելությունները:
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Ավանդական ուսուցման և ժամանակակից տեխնոլոգիաների վրա
հիմնված ուսուցման տարբերությունները8
Ավանդական ուսուցման բնութագրիչները


հիմնվում է վարժեցման մանկավարժության, ուսանողի նկատմամբ խորհրդատվական-խրատական ոճի, ուսումնական նյութի յուրացման վերարտադրողականության, ուսուցման դասախոսակենտրոն կազմակերպման վրա,



դասավանդողը՝ միակ նախաձեռնող, գիտելիքների հիմնական և
տեղեկատվությամբ առավել իրազեկված աղբյուրն է, որը որոշում է ուսուցման նպատակը, նախագծում այն, իրականացնում
արդյունքների վերլուծություն և գնահատում ուսանողների մասնագիտական ուսումնական գործունեությունը, գնահատման
միավոր թվանշանը հիմնականում չի արտահայտում պատրաստվող մասնագետի գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների և աշխատանքային կոմպետենցիաների իրական
մակարդակը,



ուսուցման կազմակերպման հիմնական ձևերն են ավանդական
դասախոսությունը սեմինար և գործնական պարապմունքները,



ուսուցման հիմնական մեթոդը բանավոր շարադրման միջոցով
(նաև թելադրության) պատրաստի գիտելիքների հաղորդումն է՝
հիմնված օրինակի, վերլուծության, համադրության, ընդհան-

8

Պետրոսյան Հ. Հ., Ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, Եր.,
2008թ., 275էջ:
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րացման, վերացարկման, և մեխանիկական հիշողության ու վերարտադրման վրա,


ուսուցման

գործընթացը

դասավանդող-դասախոսություն-

ուսանող շղթան է,


ուսանողը պասիվ է, չի իրականացնում ակտիվ մտածողական և
խոսքային աշխատանք, քանի որ չունի ինքնուրույն աշխատանքի, ինքնագնահատման, ինքնակրթության, ինքնիրացման
պայմաններ և դրդապատճառներ,



ուսուցման հիմնական միջոցներ են դասավանդողի խոսքը,
ավանդական ուսուցման տեխնիկական միջոցները, իսկ դասագիրքը, օժանդակ տեղեկատվական գրականությունը օգտագործվում է ինքնուրույն, կուրսային և ավարտական աշխատանքի իրականացման մակարդակներում:
ժամանակակից ուսուցման տեխնոլոգիաների վրա հիմնված
ուսուցման բնութագրիչները



ոսուցման գործընթացի կենտրոնական դեմքը ուսանողն է՝ ուսուցման գործընթացի լիիրավ և ակտիվ սուբյեկտ, որն ինքնուրույն իրականացնում է ուսումնաիմացական աշխատանք, ձեռք
բերում անհրաժեշտ տեղեկատվություն, մշակում այն, մասնակցում պրոբլեմային իրավիճակների համգուցալուծմանը,



ուսուցման գործընթացը կառուցվում է ուսուցման սուբյեկտների
երկխոսական

հաղորդակցման,

հումանիստական,

առողջ

հարաբերությունների հիմքի վրա, ստեղծում են ուսանողների
ինքնորոշման, ինքնուրույնության, ինքնակրթության ունակու-
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թյունների զարգացման այնպիսի հնարավորություններ, որոնք
խթանում

են

նրանց

նախաձեռնողականությունը,

ակտի-

վությունը՝ ուսումնական, հետազոտական և կենսական գործունեության ոլորտներում,


առկա է շերտավորված մոտեցում ուսանողի մտավոր հակումների և տվյալ դասընթացի յուրացման նրա կարողությունների
նկատմամբ,



ուսանողի

մասնագիտական

պատրաստման

գործընթացը

արտահայտվում է ինքնուրույն աշխատանքի (գործնական, վերլուծական, հետազոտական, ստեղծագործական և այլ աշխատանքներ) և գիտելիքների ձեռք բերման ու դրանք գործնականում կիրառելու բազմազան ձևերում,


կրթության գործընթացը ուսանող-դասախոսություն (դասագիրք)- դասավանդող շղթան է,



դասավանդողը

ուսանողի

մասնագիտական,

ինքնուրույն

ուսումնական հետազոտական գործունեության կազմակերպիչն
է, տեղեկատվության աղբյուրն ու խորհրդատուն, որը անհրաժեշտության դեպքում (նկատված սխալներ, թերացումներ, շեղումներ) իրականացնում նրանց գործունեության դիագնոստիկա, կանխորոշում ուսումնական մասնագիտական գործունեության արդյունավետության բարձրացման աշխատանքներ,


ուսանողի մասնագիտական պատրաստման հիմնական եղանակներ են պրոբլեմային ուսուցման, ակտիվ ճանաչողական
գործունեության վրա հիմնված որոնողական ուսուցման ակտիվ
մեթոդները,
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գիտելիքների ինքնուրույն որոնման և ուսումնասիրման նպատակով ուսուցման ավանդական միջոցներին զուգահեռ կիրառվում են տեղեկատվական հաղորդակցության տեխնոլոգիաներ,



երկխոսական
հիմնված

հաղորդակցման,

ուսանողակենտրոն

համագործակցության
ուսուցման

վրա

կազմակերպման

(դասախոսությունների, սեմինարների, գործնական պարապմունքների և այլն) ժամանակակից ձևեր:
5.2 Բուհում կիրառվող ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաները
Մասնագիտական կոմպետենցիաների արդյունավետ ձևավորման մանկավարժական տեխնոլոգիաներ. պրոբլեմային, կառուցահատվածային, մոդուլային, ծրագրավորված, ալգորիթմային, տարամակարդակ, համագործակցային, անձնային մարդասիրական, հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ՝(մտագրոհ, մամուլի ասուլիս, խմբային քննարկում, բանավեճ և այլն), խաղային տեխնոլոգիաներ (դերային, նմանակման, գործնական խաղեր), նախագծային տեխնոլոգիաներ, սոցիալ-մանկավարժական իրավիճակի վերլուծության
տեխնոլոգիա (քեյս-տեխնոլոգիա), էվրիստիկական ուսուցման, հեռահար ուսուցման, ինտերակտիվ, համակարգչային տեխնոլոգիաներ
և այլն: Դրանց կիրառման նպատակը, էությունն ու գործառույթները:
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Մոդուլային ուսուցման բովանդակությունը
Մոդուլային ուսուցումը որպես ուսանողին տրամադրված դուլով և մոդուլային ծրագրով ինքնուրույն աշխատելու հնարավորություն: Մոդուլը որպես տեղեկատվության համալիր` նպատակային գործողությունների պլանի, ուսուցման կարևոր բաղադրատարրեր պարունակող ուսումնական նյութի տրամաբանորեն ավարտված տեղեկատվական մասի, դրված նպատակների իրականացումն ապահովող գործողությունների նպատակային ծրագրի և մեթոդական ուղեցույցի միասնություն: Դասավանդողի գործառույթները
մոդուլային ուսուցման ժամանակ` տեղեկատվության յուրացմանն
ուղղված հսկողություն, խորհրդատվություն, գործողությունների համակարգում ու կարգավորում: Մոդուլային ուսուցման հիմնական
ուղղությունները, նպատակները, բովանդակությունը և կազմակերպման մեթոդիկան որոշող սկզբունքները՝ մոդուլայնություն (ուսուցման
բովանդակությունից

որոշակի

բաղադրիչների

առանձնացում),

շարժունություն( գործունային ու արդիական բնույթի գիտելիքների
տիրապետում), ճկունություն (կրթության բովանդակության և դրա
յուրացման ուղիների հարմարեցումը ուսանողների անհատական
հնարավորություններին), մեթոդական խորհրդատվության բազմակողմանիություն (պրոֆեսիոնալիզմի ապահովումը ուսանողների և
դասավանդողների

գործունեության

(դասավանդողների

և

մեջ),

ուսանողների

համագործակցություն

գործնական

փոխհարաբե-

րությունները): Մոդուլային մոտեցման հիմնական գործառույթը.
ուսուցման

կոնկրետ

նպատակի
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իրականացումը

ուսանողների

ինքնուրույն գործունեության տարբեր տեսակների և ձևերի միջոցով՝
նրանցից յուրաքանչյուրի անհատական առանձնահատկությունների
հաշվառմամբ: Մոդուլը որպես որոշակի դիդակտիկական նպատակի
իրականացումը ապահովող տեղեկատվական ավարտուն կառուցահատված:

Մոդուլային

ծրագիրը

որպես

տեղեկատվության

յուրացման նպատակից կախված մոդուլային ուսուցման հիմնական
միջոցը: Տեղեկատվական և գործունային մոդուլային ծրագրեր:
Ուսումնական մոդուլին բնորոշ առանձնահատկությունները


յուրաքանչյուր մոդուլ ներկայացնում է նյութի յուրացման հիմնական նպատակը,



ապահովում է մեկ կամ մի քանի դիդակտիկական նպատակների իրականացումը,



անբողջական է, անկախ և, անհրաժեշտության դեպքում, պարբերաբար լրացվում է,



մասնագիտական ու ստեղծագործական մտածողության զարգացման նպատակով ուսումնական նյութի բովանդակությունը
շարադրվում է պրոբլեմային ուսուցման հիմքի վրա,



մոդուլների բովանդակությունն ու դրանց յուրացման մեթոդական ուղեցույցները փոփոխվում են` կախված դասավանդողի
մասնագիտական կոմպետենտությունից և ուսումնական խմբի
պատրաստվածության մակարդակից:
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Այս մոդուլի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը կկարողանա


նկարագրել մանկավարժական տեխնոլոգիաների տեսակները,
առանձնահատկությունները, հնարավորությունները, առավելությունները և ուսուցման գործընթացում կիրառման սահմանափակումները,



բացատրել ուսուցման գործընթացի տեղեկատվական ապահովման էությունը, հիմնավորել նրա անփոխարինելիությունը
որպես բարձրագույն կրթության արդիականացման առաջատար ուղղություն և ապագա մասնագետների մասնագիտական
պատրաստման արդյունավետության բարձրացման պայման,



տիրապետել ապագա մասնագետի անձի համակողմանի ձևավորումը ապահովող ուսուցման պրոբլեմային, մոդուլային և այլ
տեխնոլոգիաներին:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԱՄՓՈՓԻՉ ՀԱՐՑԵՐ ԽՄԲԱՅԻՆ
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
1. Հիմնվելով

ուսուցման

գործընթացի

վրա՝

դիտարկեք,

համեմատեք և պարզաբանեք, թե ուսուցման ի՞նչ տեխնոլոգիաներ են նախընտրում գործածել`
 սկսնակ դասավանդողները և մանկավարժական վարպետությամբ օժտված դասավանդողերը,
 հումանիտար և ճշգրիտ առարկաների դասավանդողները:
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2. Մեկնաբանեք

և

հիմնավորեք

ժամանակակից

տեխնոլո-

գիաների ներդրումը բուհի կրթության որակի բարձրացման
գործում:
3. Նախագծեք ուսուցման գործընթացի մոդել՝ կիրառելով անմիջական հետադարձ կապ ապահովող ուսուցման հաղորդակցական միջոցներ:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ
1.

Պետրոսյան Հ. Հ., Ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ,
Եր., 2008թ., 275էջ:

2.

Պետրոսյան

Հ.

Հ.,

Մասնագիտական

կրթության

որակի

ապահովման գործընթացի կառավարման մանկավարժական
տեխնոլոգիաներ, Եր., 2010թ., 517 էջ:
3.

4.
5.

6.

Андреев А. А. Педагогика высшей школы. Новый курс. – М.: Москов. междунар. ин-т эконометрики, информатики, финансов и права, 2002. – 264 с.
Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе. –
М., 2002.
Фокин Ю. Г. Теория и технология обучения: деятельностный
подход: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений – М.,
2006.135с.
Щуркова Н. Е. Педагогическая технология. – М.: Пед. общество
России, 2005. –256 с.
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ՄՈԴՈՒԼ 6
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
6.1
6.2
6.3

Մանկավարժական գործունեության կառուցվածքը բուհում
Դասավանդողի մասնագիտական կոմպետենտությունը
Դասավանդողի մանկավարժական արժեհամակարգը
6.1 Մանկավարժական գործունեության կառուցվածքը բուհում
Մանկավարժական գործունեությունը բուհում որպես ապագա

մասնագետի անձի ձևավորմանը, նրա մասնագիտական պատրաստությանն ուղղված բարդ, բազմագործառութային գործունեություն,

մարդաբանական գիտությունների,

հոգեբանամանկավար-

ժական և հատուկ գիտելիքների ու կարողությունների վրա հիմնված
արվեստ: Բուհի լսարանը որպես մանկավարժական լաբորատորիա:
Բուհի

դասավանդողը

որպես

մանկավարժության

մեթոդաբան,

հետազոտող, կազմակերպիչ, կառավարիչ հոգեբան:
Մանկավարժական գործունեության կառուցվածքը, նրա հիմնական բաղադրիչները, դասավանդողի մանկավարժական գործողությունները, մասնագիտական ու հոգեբանական կարևոր կարողությունները բնորոշող գործառույթները. պլանավորման նախագծային,
դաստիարակչական

զարգացնող,

կրթական,

կազմակերպչական,

կառավարչական, հաղորդակցական, դիագնոստիկ, վերլուծական,
սոցիալական (դասակարգումը՝ ըստ Յու Բաբանսկու, Ն. Կուզմինայի,
Վ. Սլաստյոնինի, Ի. Խառլամովի):
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Պլանավորման նախագծային գործառույթը, որպես մանկավարժական գործունեության սկիզբ, ենթադրում է`


տվյալ մանկավարժական իրավիճակի նախնական դիագնոստիկա, մանկավարժական գործընթացի մասնակիցների հնարավորությունների ու մտավոր ուժերի հաշվառում, առկա հաջողությունների ընդհանրացում և չլուծված խնդիրների որոշում,



ուսումնամեթոդական փաստաթղթերի ուսումնական (եթե չկան
տիպային ծրագրեր) և աշխատանքային ծրագրերի, դաստիարակչական, գիտահետազոտական աշխատանքների պլանների
նախագծում, մշակում և մոդելավորում (կապված ուսանողների
ապագա մասնագիտության արդիականացման խնդիրների,
դասընթացի, ուսումնական պարապմունքի պլանավորման,
դրանց տեղն ու դերը հաշվառելու, այլ դասընթացների ու
ուսուցման կազմակերպման ձևերի հետ անհրաժեշտ կապեր
հաստատելու հետ),



մանկավարժական գործունեության արդյունքների դիագնոստիկա, դրա կոնկրետ հատվածների, փուլերի պլանավորում և
նախագծում մանկավարժական գործունեության բոլոր փուլերում՝ ժամանակին ու տեղին շտկումներ կատարելու համար:
Կրթական գործառույթը որպես մանկավարժական գործունեու-

թյան հիմնական բաղադրիչ, ենթադրում է`


ուսանողների անձի մասնագիտական զարգացման համար պայմանների ստեղծում,



ապագա մասնագետների գիտելիքների, կարողությունների,
հմտությունների, սոցիալական փորձի, ինտելեկտի և ընդունա-
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կությունների զարգացման որոշակի համակարգի տիրապետմանն ուղղված գործունեություն,


պրոֆեսիոնալ մասնագետի պատրաստում` տվյալ կրթական
մակարդակին համապատասխան:
Դաստիարակչական զարգացնող գործառույթը բխում է անձի

ձևավորման ընդհանուր նպատակից և, հասարակության զարգացմանը զուգընթաց, օրեցօր ենթարկվում է էական փոփոխությունների:
Այն ապահովում է`


անձի արժեքային համակարգի՝ բարոյական, գեղագիտական,
ֆիզիկական, էկոլոգիական, ստեղծագործական, վալեոլոգիական կուլտուրայի զարգացման և ձևավորման ուղղությամբ իրականացվող գործունեությունը:
Կազմակերպչական գործառույթը պահանջում է ուսանողների

կրթադաստիարակչական, ճանաչողական և հաղորդակցական տարբեր խնդիրները արագ և արդյունավետ լուծելու կազմակերպչական
գիտելիքների ու կարողությունների գործադրում:
Կառավարչական գործառույթը ենթադրում է`


մանկավարժական գործունեության նպատակների ձևակերպում,



կառավարվող մանկավարժական գործունեության նախնական
մակարդակի ստեղծում և ծրագրի մշակում,



առաջադրված մանկավարժական արդյունքին հասնելու համար
ուսանողի և ուսանողների խմբի վրա նպատակաուղղված,
համակարգված ներգործություն,



մանկավարժական տարբեր իրավիճակների վերաբերյալ տեղեկատվության ստացում (հետադարձ կապ), դրա վերամշակում և,
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ըստ այդմ, մանկավարժական գործունեության շտկողական
ներգործությունների իրականացում:
Հաղորդակցական գործառույթը պահանջում է`


մանկավարժական գործընթացի սուբյեկտների միջև փոխազդեցություն կազմակերպելու հաղորդակցական միջոցների և կարողությունների

առկայություն՝

համատեղ

նպատակներին,

մասնագիտական

գործունեության

էթիկային

ու

մանկա-

վարժական կոնկրետ իրավիճակին համապատասխան,


բարյացակամ վերաբերմունք, հարգանք, ապրումակցում ուսանողների ու գործընկերների նկատմամբ,



մանկավարժական գործունեության երկխոսային ոճ,



խոսքի և լեզվական կառույցների ճիշտ օգտագործում,



ինտերակտիվ մեթոդների գործածում,



ուսանողների ու գործընկերների հետ հետադարձ կապի ապահովում և այլն:

Վերլուծական գործառույթը պահանջում է`


ուսանողների ուսման, դաստիարակության, հաջողությունների,
թերությունների, ինչպես նաև զարգացման տվյալների օբյեկտիվ
մեկնաբանում,



դասավանդողի վերլուծական մտածողության, կարողությունների և վերլուծական-ռեֆլեքսիվ գործունեության անընդհատ
կատարելագործում:

Դիագնոստիկ գործառույթը պահանջում է`


մանկավարժական գործընթացում տեղի ունեցող փոփոխությունների,

ուսանողի

գիտելիքների,
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ընդունակությունների,

հետաքրքրությունների, ընդունակությունների զարգացման և
այլ բնութագրերի ժամանակին բացահայտում,


մանկավարժական

դիագնոստիկ

պատկերի

ներկայացում,

պատճառահետևանքային կախվածության հաստատում,


վերահսկողություն` ստուգում, գնահատում (դիտում, գործունեության արդյունքների վերլուծություն, թեսթավորում, գնահատման սանդղակ և այլ մեթոդների կիրառում),



դրանց հետագա զարգացման օպերատիվ կանխատեսում, նոր
խնդիրների որոշում կամ նախկինների վերաձևակերպում:
Գնոստիկական գործառույթը (անվանումն ըստ Ի. Բուլանովայի)

ներառում է դասավանդողի մանկավարժական գործունեության
հիմքը կազմող գիտելիքների և կարողությունների համակարգը.
աշխարհայացքային,

համընդհանուր

մշակութային

(արվեստի,

գրականության, կրոնի, իրավունքի, քաղաքականության, տնտեսության, սոցիալական և էկոլոգիական ոլորտների գիտելիքների
իմացությունը և այդ հարցերում կողմնորոշվել կարողանալը) և
հատուկ մասնագիտական գիտելիքների մակարդակներ (դասավանդվող առարկայի իմացություն, ինչպես նաև գիտելիքներ մանկարվարժությունից, հոգեբանությունից և դասավանդման մեթոդիկայից):
Սոցիալական գործառույթը ենթադրում է`


ավագ սերնդի սոցիալապես արժեքավոր փորձը փոխանցելը
երիտասարդներին,



ուսանողներին պատրաստելը ընտանեկան կյանքին և տարբեր
սոցիալական դերերի կատարմանը,



նախապատրաստելը գործունեությանը և կյանքի հնարավոր
անկանխատեսելի փոփոխություններին:

93

6. 2 Դասավանդողի մասնագիտական կոմպետենտությունը
Դասավանդողի մասնագիտական կոմպետենտությունը որպես
մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների,
փորձի, արժեքային ու կենսական տարբեր դիրքորոշումների միջոցով
մանկավարժական պրոֆեսիոնալ գործունեության ընթացքում ծագող
մասնագիտական

խնդիրները

լուծելու

մանկավարժի

ընդգծված

ունակության և մասնագիտական գործունեության պատրաստվածության համապարփակ բնութագրիչ: Դասավանդողի սոցիալական և
անձնային որակները` նախաձեռնողականությունը, համագործակցությունը, սովորելու և գնահատելու կարողությունը, տրամաբանական մտածողությունը, խմբում աշխատելու և հաղորդակցվելու կարողությունը, տեղեկատվություն ընտրելու և օգտագործելու կարողությունը և այլն:
Կոմպետենցիա հասկացության տարբեր սահմանումները


Ինչ որ բան լավ կամ արդյունավետ կատարելու ունակություն:



Հատուկ աշխատանքային գործառույթներ կատարելու ունակություն:9



Մարդկային հարաբերությունների ոլորտ, որը գտնվում է գիտելիքի և գործունեության միջև10:

9

Глоссарий терминов рынка труда, разработки стандартов
образовательных программ и учебных планов. Европейский фонд
образования (ЕФО), 1997.
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Գործողության մեջ դրված գիտելիք, ինտեգրատիվ գործունային
կառույց՝ ընդգրկված իրական իրավիճակի մեջ11:



Կոմպետենցիա (իրազեկություն, ձեռնահասություն, կարողունակություն, կատարողունակություն)- (լատիներեն`competens
բառից-պատշաճ, ընդունակ )`
ա.

որոշակի սոցիալ-մասնագիտական կարգավիճակ ունեցող անձաց գիտելիքների, կարողությունների և փորձի համապատասխանության չափն է նրանց կողմից կատարվող
աշխատանքի և հիմնահարցերի լուծման բարդության իրական մակարդակին: Ի տարբերություն “որակավորում”
եզրույթի, միաժամանակ ընդգրկում է որակավորումը
բնութագրող զուտ մասնագիտական գիտելիքներ, կարողություններ և այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են` նախաձեռնողականությունը,

համագործակցությունը,

խմբում

աշխատելու և հաղորդակցվելու ունակությունը, սովորելու, գնահատելու կարողությունը, տրամաբանական մտածողությունը, տեղեկատվություն ընտրելու և օգտագործելու կարողությունը և այլն:
բ.

կառավարման մարմնի, պատասխանատու անձի իրավասության ոլորտն է, հարցերի շրջանակը, որոնց գծով
նրանք օժտված են որոշումներ ընդունելու իրավասութ-

10

Леднев В.С., Никандров Н.Д., Рыжаков М.В. Государственные стандарты
в системе общего образования: теория и практика. - М., 2002.
11 Зеер Э.Ф. Саморегулируемое учение как психолого-дидактическая
технология формирования компетенции у обучаемых(( Психологическая
наука и образование. - 2004. - №3.-с.5-11.

95

յամբ: Այս կամ այն մարմինների և անձաց իրավասությունների շրջանակը որոշվում է օրենքներով, այլ նորմատիվ ակտերով, որոշումներով, հրահանգներով, կանոնադրություններով12:
Դասավանդողի մասնագիտական կոմպետենցիաներն ընդհանուր առմամբ ցույց են տալիս, թե որքան է դասավանդողը`


հասկանում և դրական գնահատում ուսանողին,



գիտի ի՞նչ և ի՞նչպես սովորեցնել, գիտի ի՞նչպես գնահատել,
ի՞նչպես ստեղծել ուսումնական նպաստավոր միջավայր,



իրեն ընկալում է որպես պրոֆեսիոնալ մասնագետ:
Դասավանդողի մանկավարժական կոմպետենցիաների դասա-

կարգումը
1.

ուսուցման գործընթացում սովորողին հասկանալը

2.

ուսուցման գործընթացի նախապատրաստումը, պլանավորումը
և կառավարումը, իրականացումը, գնահատումը

3.

խնդիրների լուծման կարողությունները

4.

հետադարձ կապի ապահովումը

5.

աշխատանք գրականության և տեղեկույթի հետ (տեղեկատվության հավաքագրում, դասակարգում և մշակում):

1.

Ուսումնական գործընթացում սովորողին հասկանալը

1.1 ցուցաբերում է ուսանողների անհատական պահանջմունքների իմացություն,
12

Պետրոսյան Հ.Հ., Մանկավարժական ժամանակակից տեխնոլոգիաներ:
Մոդուլային ուսումնական ձեռնարկ, Եր.: 2012. 564 Էջ:
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1.2 ուսանողների հետ փոխգործակցությունների մարտավարությունը կառուցում է նրանց անհատական առանձնահատկությունների հաշվառման հիման վրա,

1.3 հստակ դրսևորում է հավատ յուրաքանչյուր ուսանողի
սովորելու ունակության նկատմամբ,

1.4 արտահայտում է այն համոզմունքը, որ տարբեր դասընթացների բովանդակային առանձնահատկությունները ազդում են ուսուցման գործընթացի արդյունավետության վրա
(և՛ դասավանդման, և՛ ուսուցման),
2.

Ուսուցման գործընթացի նախապատրաստումը, պլանավորումը, կառավարումը, իրականացումը, գնահատումը

2.1 լիարժեք տիրապետում է դասավանդվող առարկային և
ուսումնական ծրագրի արդյունավետ իրականացման ուղիներին,

2.2 առաջադրում է համարժեք նպատակներ,
2.3 իրականացնում է սովորողների խթանում, նրանց ներգրավում դասանյութի բովանդակության ընկալման, իմաստավորման և յուրացման գործընթացներում, ինչպես նաև
ստուգում և գնահատում ,

2.4 մշակում է դասընթացի թեմատիկ պլանները,
2.5 օգտագործում է տարատեսակ ուսումնական աղբյուրներ և
միջոցներ,

2.6 օգտագործում է այլ առարկաների և սոցիալական գործընկերության հնարավորությունները,
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2.7 սովորողներին ակտիվորեն ներգրավում է ճանաչողական
գործունեության մեջ,

2.8 ուսանողներին տալիս է հստակ բացատրություններ,
2.9 ցուցաբերում է հարցադրումներ կատարելու և քննարկումներ վարելու կարողություններ,

2.10 ընտրում և կիրառում է ստուգման և գնահատման համարժեք մեթոդներ,

2.11 դասից զատ ուսուցման կազմակերպման այլ ձևերի կիրառման ընթացքում ուսանողներին ներգրավում է դրա
համատեղ պլանավորմանն ու նախագծմանը,

2.12 ուսանողներին ներգրավում է անհատական նպատակների և նախագծերի, թեմաների ընտրությանը, պլանավորմանն ու մշակմանը, այլ կերպ ասած՝ անհատական հետազոտական ՛՛տարածքի՛՛ ստեղծմանը:
3.

Խնդիրներ լուծելու կարողությունները

3.1 դրսևորում է բնական, անմիջական, ճկուն և նախաձեռնողական պահվածք,

3.2 ցուցաբերում է հասկացում, ապրումակցում և հոգատարություն ուսանողների նկատմամբ,

3.3 բարձրացնում է սովորողների հետաքրքրությունը ուսումնական գործընթացի նկատմամբ,

3.4 լսարանում ապահովում է ուսումնական գործընթացը
խթանող դրական բարոյահոգեբանական մթնոլորտ,
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3.5 դրսևորում է նվիրվածություն, պատասխանատվություն,
խանդավառություն

իր

դասավանդած

առարկաների

նկատմամբ,

3.6 ցուցաբերում է ջերմություն և ինքնավստահություն սեփական մասնագիտական ուժերի նկատմամբ,

3.7 հաճույքով մասնակցում է արտաուսումնական (ամբիոնային, ներբուհական, գործընկերների հետ և այլն) բազմաբնույթ միջոցառումներին,

3.8 դրսևորում է արտաքին պրոֆեսիոնալ պահվածք և պրոֆեսիոնալ հարաբերություններ գործընկերների հետ:
4.

Հետադարձ կապի ապահովումը

4.1 արդյունավետորեն կազմակերպում է ամենօրյա պրակտիկ

մանկավարժական-մասնագիտական

գործունեու-

թյունը,

4.2 ուսանողներին ներգրավում է ուսմանը և ուսանողական
ինքնակառավարմանն առնչվող խնդիրների քննարկմանն
ու որոշումների կայացմանը,

4.3 արդյունավետորեն օգտագործում է մանկավարժական
գործունեությանը հատկացված ժամանակը և տարածությունը,

4.4 ապահովում և կառավարում է ուսանողական լսարանի
ուշադրությունը ողջ դասի ընթացքում,

4.5 ըստ անհրաժեշտության ուսանողներին խմբավորում է
համապատասխան խմբերում՝ յուրաքանչյուրին տալով
հստակ ցուցումներ կամ առաջադրանքներ,
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4.6 պրոֆեսիոնալ մակարդակով հարթում է կոնֆլիկտային
իրավիճակները,

4.7 կարգապահության հետ կապված խնդիրները վերահսկում
և համակարգում է օպերատիվ ու արդյունավետորեն:
5.

Աշխատանք

գրականության

և

տեղեկույթի

հետ

(տեղեկատվության հավաքագրում, դասակարգում և մշակում)

5.1 ցուցաբերում

է

հաստատուն

մասնագիտական

կողմնորոշումներ

տեղեկատվության

աղբյուրների

որոնման, ուսումնասիրման և արժևորման ուղղությամբ
և

(մանկավարժական

մասնագիտական-մեթոդական

ամսագրեր, կայքէջեր, կրթական պորտալներ),

5.2 մանկավարժական

գործընթացում

արդյունավետորեն

օգտագործում է կրթական տեղեկատվական հնարավորությունները,

5.3 խրախուսում է ուսումնական գործընթացում ուսանողների համակարգչային տեղեկատվական կարողությունների կիրառումը,

5.4 արդյունավետորեն օգտագործում է առկա տեղեկատվական համակարգչային տեխնոլոգիաները և համացանցային աղբյուրները:
Մանկավարժական տեսանկյունից կոմպետենցիան դիտարկվում է որպես կրթական գործընթացում արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծող մասնագիտական
իրավասությունների, գործառույթների համախումբ, իսկ մանկավարժական պրոֆեսիոնալ կոմպետենտությունը ներկայացվում է
որպես կոմպետենցիայի արդյունավետ իրագործումն ապահովող
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մանկավարժական և անձային որակների համախումբ: Ուստի
առանձնացվում են ներքոնշյալ հիմնարար կոմպետենցիաներ, որոնք
հանդիսանում են մանկավարժական պրոֆեսիոնալ կոմպետենտության բաղադրիչներ.
1.

ճանաչողական (մանկավարժական պրոֆեսիոնալ գիտակություն),

2.

հոգեբանական (հուզական կուլտուրա և հոգեբանական հասունություն),

3.

հաղորդակցական (հաղորդակցական կուլտուրա և մանկավարժական տակտ),

4.

հռետորական (խոսքի մասնագիտական կուլտուրա),

5.

պրոֆեսիոնալ-տեխնիկական,

6.

պրոֆեսիոնալ-տեղեկատվական (մշտադիտարկման)13:
Դասավանդողի մանկավարժական կոմպետենցիաների ձևա-

վորումը բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի հիմնական
վերջնարդյունքներն են, որոնց հետագա զարգացումը տեղի է
ունենում մանկավարժական հետագա շարունակական գործունեության ընթացքում:
Դասավանդողի մանկավարժական վարպետությունը որպես
մանկավարժի գործունեության ողջ ընթացքում ձևավորվող պրոֆեսիոնալ որակ: Վարպետ

դասավանդողը

որպես

հոգեբանա-

մանկավարժական և առարկայական ոլորտներում մասնագիտական
բարձրակարգ
13

կոմպետենտցիաների

տիրապետող

պրոֆեսիոնալ

Պետրոսյան Հ.Հ., կոմպետենտային մոտեցումը եվ մասնագիտական
կրթության որակի ապահովումը, մենագրություն , Ե., 2013, 264 էջ:
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մասնագետ, ով կարողանում է ուսուցման գործընթացում պատշաճ
մակարդակով

կիրառել

իր

մասնագիտական

գիտելիքները,

կարողությունները, հմտությունները, մասնագիտական կոմպետենտությունները: Դասավանդողի պրոֆեսիոնալիզմի կախվածությունը
նրա մասնագիտական կոմպետենտությունից, մասնագիտական մանկավարժական տրամաբանական և ստեղծագործական մտածողությունից: Դասավանդողի պրոֆեսիոնալ կայացման կախվածությունը
նրա ինքնակրթության, մասնագիտորեն կարևոր կարողությունների և
հատկանիշների զարգացման ձգտումից և պարբերական գործադրումից: Դասավանդողի մասնագիտական աճի ուղիների և մանկավարժական

վարպետության

առավել

բարձր

աստիճանների

հասնելու եղանակների վերաբերյալ մանկավարժական ակմեոլոգիական մոտեցումները:
Դասավանդողի

մանկավարժական

վարպետության

զարգացման աստիճանները. մանկավարժական պրոֆեսիոնալիզմ,
մանկավարժական վարպետություն, մանկավարժական նորարարություն:
Դասավանդողի ստեղծագործական նորարարական ներուժը,
դրա կախվածությունը կրեատիվության աստիճանից:
Դասավանդողի նորարարական ներուժը կախված է հետևյալ
բաղադրիչների ձևավորվածության մակարդակից`


նորարարական գործունեություն իրականացնելու հիմնավոր
ձգտումից և ցանկությունից,



հետազոտական գործունեության հայեցակարգային և տեսական
հիմքերին տիրապետելուց, մանկավարժական խնդիրների լուծ-
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ման արդի մոտեցումներում կողմնորոշվելու կարողությունից,
սեփական մանկավարժական դիրքորոշման առկայությունից,


հետազոտության նորարարական հիմնախնդրի և թեմայի ընտրությունը կատարելու, փորձարարական աշխատանքի ծրագիր
կազմելու տեխնոլոգիական կարողությունից, ծրագրերի մշակման մեթոդիկային տիրապետելուց, մանկավարժական գործընթացի մեջ նորամուծություններ կատարելու տարբեր եղանակներին տիրեպետելուց,



սեփական գործունեության ինքնավերլուծության և ծագող մանկավարժական խնդիրների վերլուծության կարողությունից14:
Մեթոդական

աշխատանքը

մասնագիտական

ամբիոնում:

Դասավանդողի բազմաբնույթ մասնագիտական գործունեությունը՝
մանկավարժական վարպետության շարունակական կատարելագործման, ինքնակրթության, առաջավոր մանկավարժական, մասնագիտական փորձի ուսումնասիրման, գիտահետազոտական մեթոդաբանութան տիրապետման և կիրառման, սեփական մանկավարժական գործունեության համար ուսումնամեթոդական համալիրների
մշակման, դասախոսական նյութերի պարբերական թարմացման,
վերամշակման և այլ ուղղություններով: Դասավանդողի նորարարական մանկավարժական գործունեության դրսևորումները. Պարբերական

մասնակցությունը

ուսուցման

նոր

տեխնոլոգիաների

յուրացման, կիրառման, փորձարկման, փորձի փոխանակման նպատակներով

կազմակերպվող

բուհական,

14

միջբուհական,

հանրա-

Պետրոսյան Հ.Հ., կոմպետենտային մոտեցումը եվ մասնագիտական
կրթության որակի ապահովումը, մենագրություն , Ե., 2013, 264 էջ:
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պետական և միջազգային գիտաժողովներին, գիտագործնական սեմինարներին, քննարկումներին, կլոր սեղաններին:
6.3

Դասավանդողի մանկավարժական արժեհամակարգը

Մանկավարժական արժեքները որպես հասարակության և
կրթության

պատմության

լավագույն

փորձի

աստիճանական

կուտակման արդյունքում ձևավորված և յուրաքանչյուր մանկավարժի
մասնագիտական մշակույթի համակարգում առկա մանկավարժական գաղափարների, փաստերի, հասկացությունների, տեսությունների, հարաբերությունների և փորձի ամբողջություն:
Մանկավարվարժական արժեքների դասակարգումը (դասակարգումը` ըստ Ի. Ֆ. Իսաևի).
1. Արժեք-նպատակներ. ընդգրկում են դասավանդողի մասնագիտական մանկավարժական գործունեության բովանդակությունը.


սեփական մասնագիտական

եսի

հայեցակարգը

՝

որպես

մասնագիտական ինքնակատարելագործման աղբյուր և արդյունք,


ուսանողի՝ ապագա մասնագետի անձի հայեցակարգը ՝ իր
ամենատարբեր դրսևորումներում և գործունեության ձևերում:

2. Արժեք-գիտելիքներ. ընդգրկում են դասավանդողի գործունեությանն անհրաժեշտ հոգեբանամանկավարժական գիտելիքների ամբողջությունը.


բուհի մանկավարժական գործընթացների կարևորագույն գաղափարներին և հիմնական օրինաչափություններին վերաբերող
տեսական և մեթոդաբանական գիտելիքները,
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կրթության պատմության և ժամանակակից մանկավարժական
գիտությունների ու գիտամանկավարժական հետազոտությունների մեթոդների և մոթոդաբանության իմացությունը,



ուսանողների տարիքային և անհատական առանձնահատկությունների ու հետաքրքրությունների իմացությունը:

3. Արժեք-տեխնոլոգիաներ. ընդգրկում են դասավանդողի գործունեության իրականացման եղանակների, միջոցների հարաբերությունների իրար փոխկապակցված գործողությունների հետևյալ
խմբերը.


կրթական,

դաստիարակչական

և

անձնային

զարգացման

խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ (ուսուցման և
դաստիարկության տեխնոլոգիաներ),


մանկավարժական գործընթացի հոգեբանական առողջ մթնոլորտի ստեղծմանն ուղղված հաղորդակցային գործողություններ
(հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ),



դասավանդողի անձնական դիրքորոշումը, ուսանողների և
գործընկերների հետ փոխհարաբերությունները, մանկավարժական գործընթացի մասնակիցների, իր սեփական մասնագիտական գործունեության ինքնագնահատման նկատմամբ
վերաբերմունքը, ինչպես նաև սեփական մանկավարժական
կարողություններն ակտիվացնելու և ստեղծագործելու միջոցները:

4. Արժեք-հատկանիշներ. ընդգրկում են դասավանդողի անձնական,
պաշտոնեական, հաղորդակցական, մասնագիտական մանկավարժական վարքագծի և արտաշխատանքային արժեքավոր հատկա-
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նիշների ամբողջությունը: Սրանք դրսևորվում են հետևյալ հատուկ
կարողություններում.


նպատակասլացություն, սեփական նպատակներն ու գործողություններն այլոց նպատակների ու գործողությունների հետ
համադրելու կարողություններ,



սեփական գործունեությունը նախագծելու և դրա արդյունքները
կանխատեսելու կարողություն,



մասնագիտական տեսակետից համակողմանիորեն և ստեղծագործաբար մտածելու կարողություններ,



հումանիստական

փոխհարաբերություններ

կառուցելու

և

համագործակցելու դիրքորոշում մշակելու կարողություններ,


երկխոսական մտածողություն և գործընկերային փոխհարաբերություններ իրականացնելու կարողություններ և այլն:
Այս մոդուլի ուսումնասիրության արդյունքում ուսանողը
կկարողանա



մեկնաբանել բուհի մանկավարժական գործունեության կառուցվածքային գործառույթները,



բնութագրել մանկավարժական կոմպետենտության էությունը,
դասակարգել հիմնական մանկավարժական կոմպետենցիաները և առանձնահատկությունները,



կոնկրետ

օրինակներով

հիմնավորել

մանկավարժական

արժեքների անհրաժեշտությունը դասավանդողի արժեհամակարգում` որպես ուսուցման որակի ապահովման կարևորագույն գործոն:
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԱՄՓՈՓԻՉ ՀԱՐՑԵՐ ԽՄԲԱՅԻՆ
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
1.

Նախագծե՛ք ժամանակակից դասավանդողի Ձեր մոդելը:

2.

Հիմնվելով մանկավարժական տարբեր դասընթացներից ձեռք
բերած գիտելիքների վրա` մեկնաբանե՛ք դասավանդողի մանկավարժական վարպետության աստիճանական ինքնազարգացումը՝ մասնագետ մանկավարժից մինչև նորարար մանկավարժ:

3.

Ներկայացրեք որևէ վարպետ մանկավարժի արժեբանական
բնութագիրը:

4.

Գրե՛ք էսսե «Բարձրագույն դպրոցի դասավանդողի իդեալական
կերպարը իմ պատկերացմամբ», խորագրով` բացահայտելով
նրա գործունեության մեջ առավել արդյունավետ և կարևոր
կոմպետենտությունները:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ

1.

Թոփուզյան Ա.Օ., Ժամանակակից ուսուցչին ներկայացվող պահանջները, Մանկավարժական միտք, N4, 2012, էջ 11-18:

2.

Պետրոսյան Հ.Հ., Կոմպետենտային մոտեցումը և մասնագիտական կրթության որակի ապահովումը, մենագրություն , Ե.,
2013, 264 էջ:
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3.

Սիսյան Ս.Բ., Բարձրագույն և մասնագիտական դպրոցի դասախոսի մանկավարժական արժեքների համակարգը, Մանկավարժական միտք, Եր., 2013, էջ 79-83:

4.

Èñàåâ È.Ô., Ïðîôåôåññèîíàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà
ïðåïîäàâàòåëÿ. Ì., 2007.

5.

6.
7.
8.

9.

Сисян С.Б., Агузумцян Г.В., Формирование педагогических
компетенций студентов как критерие качества профессионального
образования. Сборник материалов 1-ой Европейской конференции
по образованию и прикладной психологии, Вена, 2014 г. с.179-185.
Скок Г. Б. Как проанализировать собственную педагогическую
деятельность. – М.: Пед. об-во России, 2000. – 112 с.
Развитие профессиональной компетентности педагогов (Авт.-сост.
М. И. Чумакова, З. В. Смирнова. – Волгоград: Учитель, 2008. 135 с.
Роботова А.С., Хоменко И.А.,Задания для самостоятельной работы
по курсу «Введение в педагогическую деятельность»: развитие
профессиональных компетенций: УМП Часть II. (Под ред. А.П.
Тряпицыной. Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008 г.
What Teachers Should Know and Be Able to Do: The Five Core
Propositions of the National Board ((National Board offers National
Board Certification http://www.nbpts.org/pdf/coreprops.pdf.
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ՄՈԴՈՒԼ 7
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ԴՊՐՈՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ

7.1
7.2

Դաստիարակության համակարգը բուհում:
Դաստիարակության էությունը:
Դաստիարակության գործընթացի կառավարումը և
ինքնակառավարումը բուհում
7.1

Դաստիարակության համակարգը բուհում
Դաստիարակության էությունը

Դաստիարակության էությունը: Դաստիարակությունը որպես
օբյեկտիվ երևույթ: Դաստիարակության գործընթացի կառավարման
հիմնավորումը: Դաստիարակությունը որպես ամենատարբեր աղբյուրներից մարդուն ուղղված ներգործությունների առաջացրած և
նրա մտածական ու պրակտիկ գործունեության շնորհիվ իր մեջ
իրականացող բազմաբնույթ փոփոխությունների գործընթաց: Ինքնադաստիարակությունը անձի ձևավորման գործընթացում: Ինքնադաստիարակությունը որպես գիտակցված, ինքնուրույն գործունեություն`
ուղղված անձի առավել ինքնիրացմանը, ինքնակատարելագործմանն
ու զարգացմանը: Ինքնադաստիարակության միջոցները՝ ինքնավերլուծություն, ինքնագնահատական, ինքնավերահսկում և այլն:
Բարձրագույն դպրոցի դասավանդողի՝ մանկավարժի, գիտնականի և դաստիարակի հեղինակության, ներըմբռնողականության ու
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պրոֆեսիոնալիզմի ներգործությունը ապագա մասնագետի դաստիարակության և անձի ձևավորման վրա:
Բուհի ուսանողի դաստիարակության գլխավոր նպատակը, նրա
մասնագիտական և անձնային զարգացումը։
Դաստիարակության գործառույթները


կողմնորոշման (անձնային և մասնագիտական ինքնորոշում),



հարմարման (հարմարում կրթական գործընթացին և ապագա
մասնագիտությանը),



զարգացման (անձնային և մասնագիտական զարգացում ու ինքնազարգացում)։
Անձի դաստիարակության հայեցակարգային խնդիրները



մտավոր, ֆիզիկական, բարոյական զարգացում,



հայրենասիրության և քաղաքացիության ձևավորում,



ինքնակառավարման կարողությունների մշակում,



կյանքի և աշխատանքային հմտությունների ձևավորում,



պատասխանատու վարքագծի ձևավորում,



հուզական ներաշխարհի զարգացում,



գեղագիտական ընկալման մշակում,



առողջ ապրելակերպի խթանում,



բնապահպանական պատասխանատվության ձևավորում:
Ակմեոլոգիան որպես գիտություն մարդու զարգացման առավել

բարձր մակարդակում դրսևորվող անձնային առանձնահատկությունների,

գործունեության

ընդհանուր

օրինաչափությունների,

ինչպես նաև պրոֆեսիոնալիզմի մասին (Ա. Բոդալև, Ա.Դերկաչ, Ն.
Կուզմինա): Ուսանողի անձի դաստիարակության ակմեոլոգիական
մոտեցումը: Ակմեոլոգիական մոտեցումը որպես բուհի ամենատար-
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բեր գործընթացներում առաջացող մանկավարժական խնդիրների
լուծման միջոց:
Ուսանողի տարիքային առանձնահատկությունները

որպես

տարիքային տվյալ ժամանակահատվածին բնորոշ նրա մտավոր,
ֆիզիկական, հոգեբանական և սոցիալական զարգացման առավել
էական բնութագրիչներ, որոնց հաշվառումը էական նշանակություն
ունի բարձրագույն դպրոցում կրթության բովանդակության, ուսուցման ձևերի, մեթոդների և միջոցների ընտրության ժամանակ.


հասունություն`

մտավոր,

բարոյական

և

հասարակական

առումներով,


սոցիալական ակտիվության և անձի առավելագույն զարգացման ժամանակաշրջան,



հակասական ինքնագնահատական, ինչը առաջացնում է անվստահ հոգեվիճակ, արտաքնապես կտրուկ և անզուսպ դրսևորումներ,



անկեղծություն, ազնվություն, բարձր պահանջկոտություն իր և
ուրիշների նկատմամբ,



մեծ դիտողունակություն. նկատում է անգամ հազիվ նշմարվող
երևույթները, սխալները, խոսքի և պահվածքի աննշան վրիպումները,



երևույթների ծայրահեղ և կտրուկ գնահատականներ, որոնք ոչ
միշտ են լինում սկզբունքայնության ու շիտակության դրսևորում,



քննադատական վերաբերմունք դասավանդողի հանդեպ, որը
հաճախ զուգակցվում է նաև նրբանկատ վերաբերմունքով,



ուսանողի անձի առաջանցիկ զարգացում,
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իր գիտելիքներին, և՛ իր արժեհամակարգին ուղղված դասավանդողի վճռական, ճշմարիտ, խրախուսող և սրամիտ խոսքի արժևորում,



ուսանողության ոչ համաչափ զարգացում, նրանցից յուրաքանչյուրի հետ անհատապես աշխատելու մանակավարժական
համապատասխան մոտեցումների ընտրություն և կիրառում:
Ուսանողի դաստիարակության գործընթացին բնորոշ գծերը.

նպատակաուղղվածություն,

բազմագործոնություն,

երկարատևու-

թյուն, անընդհատություն, համալիրություն, երկկողմանիություն։
Դաստիարակության գործընթացին բնորոշ գործառույթները.
դաստիարակող, զարգացնող, ուսումնաճանաչողական, հաղորդակցական, կազմակերպչական, մասնագիտական:
Բարձրագույն դպրոցի դաստիարակության համակարգը որպես
1. սոցիալական համակարգ` հասարակական զարգացման օրենքներին համապատասխան գործող (մարդիկ, նրանց պահանջմունքները,

դրդպատճառները,

հետաքրքրությունները,

արժեքային կողմնորոշումները, գործողությունները, հարաբերությունները),
2.

արհեստական համակարգ (հատուկ ստեղծված),

3.

զարգացող համակարգ (ինքնակազմակերպման մակարդակի
հասցնող),

4.

ինքնազարգացող

և

ինքնակառավարվող

համակարգ

(զարգացման բարձր աստիճանում),
5.

նպատակաուղղող համակարգ (նպատակը համակարգող),

6.

գործունային համակարգ (դասավանդողների և ուսանողների
գործունեության ընթացքում ձևավորվող և զարգանող),
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7.

արժեքակողմնորոշիչ
ուսանողների

(դասավանդողների,

համակարգ

համար

դաստիարակչական

գործունեության

նպատակների, անձնային նշանակալից, մարդասիրական արժեքների հիման վրա կառուցվող համատեղ գործունեությունը,
անձի անհատականության դրսևորման և զարգացման պայմանների

ապահովմանը

ուղղված

մանկավարժական

գործու-

նեությունը),
8.

բաց համակարգ (համակարգի գործունեությունն ու զարգացումը ապահովող սոցիալական և բնական միջավայրերի հետ
բազմաթիվ կապերի և հարաբերությունների հաստատումը,
արտաքին միջավայրում զարգացման որոշակի մակարդակում
ինքն իրեն փոխող ու կատարելագործող):
Դաստիարակության օրինաչափությունները որպես դաստիա-

րակչական գործընթացի էական, կայուն կապեր, որոնց իրականացումը որոշում է նրա ընթացքը, ուղղվածությունը և արդյունավետությունը:
Դաստիարակության

հիմնական

սկզբունքները

որպես

հիմնական, ելակետային դրույթներ և գաղափարներ, որոնք կարգավորում

են

ուսանողների

դաստիարակության

գործընթացի

նպատակը, բովանդակությունը, մեթոդների, միջոցների և ձևերի ընտրությունը:
1.

Դաստիարակության գործընթացի նպատակաուղղվածության և
գաղափարայնության սկզբունք:

2.

Համամարդկային և ազգային արժեքների ներդաշնակության
սկզբունք:
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3.

Հասարակական և մասնավոր հետաքրքրությունների ու շահերի ներդաշնակության սկզբունք:

4.

Ժամանակակից սոցիալ-քաղաքական և մշակութային զարգացման մակարդակի, կյանքի հետ կապի սկզբունք:

5.

Անհատի դաստիարակությունը կոլեկտիվում:

6.

Դաստիարակության բնահարմարության սկզբունք:

7.

Ուսանողի անձը հարգելու սկզբունք:
Դաստիարակության

մեթոդների

ընդհանուր

բնութագիրը

Դաստիարակության մեթոդները որպես ապագա ուսուցչի բազմակողմանի

զարգացման

խնդիրը

լուծելու

դասավանդողների

և

ուսանողների համատեղ, նպատակաուղղված գործունեության ձևեր:
Դաստիարակության

մեթոդների

դասակարգման

տարբեր

մոտեցումներ (Յու. Բաբանսկի, Ի. Խառլամով, Գ. Շչուկինա): Բուհում
դաստիարակության

գործընթացում

առավել

հաճախ

կիրառելի

մեթոդները. բացատրություն, համոզման մեթոդ, խորհրդատվության
մեթոդ,

մանկավարժական

պահանջ«

հասարակական

կարծիքի

մեթոդ, օրինակի մեթոդ, հանձնարարականների և առաջադրանքների
մեթոդ, մրցության մեթոդ և այլն։ Դաստիարակության նպատակների,
սկզբունքների և միջոցների ներքին միասնությունը:
7.2 Դաստիարակության գործընթացի կառավարումը և
ուսանողական ինքնակառավարումը բուհում
Դաստիարակության գործընթացի կառավարումը: Դաստիարակության համակարգի զարգացման գործընթացի կառավարումը:
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Դաստիարակության գործընթացի կառավարման գործառույթները վերլուծություն, նպատակադրում, պլանավորում, կազմակերպում, իրականացում, հսկողություն, վերլուծություն։
Դաստիարակության գործընթացի արդյունավետ կառավարմանը նպաստող սկզբունքները. համակառավարման, համաստեղծագործության, երկխոսության, հանդուրժողականության, ընտրության
ազատության, լավատեսության, հարմարման։
Դաստիարակության գործընթացի կառավարման տեխնոլոգիան
որպես դաստիարակչական նպատակները հաջողությամբ իրականացնելու տեսականորեն հիմնավորված գործընթացների, միջոցների
ու մեթոդների ամբողջություն։
Բուհում

դաստիարակության

գործընթացի

կառավարման

ներքին մակարդակները. վարչական, կոլեգիալ կառավարում ուսանողական ինքնակառավարում:
Ուսանողական ինքնակառավարումը որպես ուսանողական
կոլեկտիվի նպատակաուղղված գործունեություն բուհում, երիտասարդության կողմից ուսումնական աշխատանքների և ուսանողական քաղաքականության իրականացման ձև:
Ուսանողական ինքնակառավարման նպատակը բուհում առկա
նյութական ու հոգևոր ներուժը, միջոցները, ժամանակը, ռեսուրսները
արդյունավետ և պլանավորված օգտագործելով միջոցով ուսանողների ստեղծագործական և մասնագիտական ոլորտում ինքնուրույնության հաստատման, նրանց կյանքում առկա շատ խնդիրների
լուծման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումն է:
Ուսանողական ինքնակառավարման բնութագրիչները


սիստեմատիկություն,
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ինքնավարություն,



ինքնուրույն գործունեություն,



անկրկնելիություն,



մասնակցություն բուհի ղեկավարման գործընթացում:
Ուսանողական ինքնակառավարման սուբյեկտները. ուսանող,

ասպիրանտ, դասավանդող, համալսարանի վարչակազմ:
Ուսանողական

ինքնակառավարման

սկզբունքները.

իրավահավասարության, ընտրողականության, հաջորդականության,
բացախոսության, ժողովրդավարության, օրինականության, նպատակահարմարության, մարդասիրության, կոլեգիալականության, խորհրդի և համաձայնության, ազատության և ինքնագործունեության,
քննադատության և ինքնաքննադատության, իրավունքների բաշխման, հաշվետվողականության, կամավորության, կորպորատիվության, ուսուցման, զարգացման:
Ուսանողական կոլեկտիվի էությունը, առանձնահատկությունները
Ուսանողական

կոլեկտիվը

որպես

դաստիարակության

սուբյեկտ: Ուսանողների ակտիվ դիրքորոշման ձևավորումը: Կոլեկտիվ գործունեությունը և միջանձնային հարաբերությունները որպես
անձի դաստիարակության հիմքեր: Ուսանողների կոլեկտիվը մանկավարժական կառավարման օբյեկտ: Մենթորների մանկավարժական պատրաստումը, հիմնական գործառնությունները: Կոլեկտիվի

կազմակերպման

ու

ձևավորման

ուղիները,

միջոցները,

փուլերը: Կոլեկտիվի զարգացումը որպես անձի ազատ և համակողմանի ձևավորման, դաստիարակության պայման: Կոլեկտիվի հիմնական հատկանիշները:
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Մանկավարժական պահանջներ ուսանողական կոլեկտիվի գործունեության նկատմամաբ. ակտիվություն, ինքնուրույնություն, կոլեկտիվ բնույթ, ուսանողների անհատական առանձնահատկությունների
հաշվառում, գիտակցականություն և այլն:
Այս մոդուլի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը կկարողանա


բնութագրել

դաստիարակության

համակարգի

օրինաչա-

փությունները, սկզբունքները և հիմնական ուղղությունները,
սահմանել դաստիարակչական գործընթացի օրինաչափությունները, հակասությունները, զարգացման փուլերը, մեկնաբանել
վերջինիս բազմազան գործառույթները,


բացատրել

կուրսղեկի,

հասարակական

երտասարդական

կազմակերպությունների և միավորումների գործառույթները
ուսանողների դաստիարակության գործում և ստեղծել դաստիարակության համակարգի բոլոր սուբյեկտների նպատակահարմար համագործակցություն,


բացատրել

ուսանողական

ինքնակառավարման

էությունը,

կառուցվածքը, հատկանիշներն ու գործունեության եղանակները,


մշակել և ստեղծել կոնկրետ կոլեկտիվի դաստիարակչական
գործունեության

ծրագիր,

դաստիարակչական

գործընթացի

կազմակերպման արդյունավետ չափանիշներ և պայմաններ,


տիրապետել

դաստիարակության

ակտիվ

մեթոդների,

տեխնոլոգիաների, կոնկրետ մանկավարժական իրավիճակում
ընտրել դաստիարակության մեթոդներ, միջոցներ:
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԱՄՓՈՓԻՉ ՀԱՐՑԵՐ ԽՄԲԱՅԻՆ
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
1.

Ներկայացրե՛ք այնպիսի իրավիճակների օրինակներ, երբ դաստիարակության սկզբունքների խախտումները կարող են առաջացնել բացասական հետևանքներ:

2.

Ի՞նչով եք բացատրում որոշ երիտասարդների վարքագիծը,
ո՞վքեր մշտապես անհարմարություններ են առաջացնում շրջապատող մարդկանց միջավայրում:

3.

Վերլուծե՛ք Ձեր սեփական անձի ձևավորման գործընթացը բուհում: Դաստիարակության համակարգի ո՞ր տարրերն են եղել
առավել ընդգծված Ձեր մեջ և ո՞րոնք են որոշիչ ազդեցություն են
գործել Ձեր անձի կայացման վրա:

5.

Քննարկեք, թե ի՞նչպիսի մեթոդներ կարող են նպաստել ուսանողական «առողջ» կոլեկտիվի ձևավորմանը:

6.

Վերլուծեք, թե զարգացման ո՞ր մակարդակում է ուսանողական
այն խումբը, որի անդամն եք դուք:

7.

Բերեք օրինակներ, երբ դաստիարակության տարբեր ուղղությունները կարող են փոխկապակցված ազդել անձի ձևավորման
վրա:

8.

Համեմատեք և պարզաբանեք, թե դաստիարակության ի՞նչ
մեթոդներ են նախընտրում գործածել դասախոսները (ի տարբերություն դպրոցի ուսուցիչների)՝ հիմնվելով բուհում դաստիարակության գործընթացի տվյալների վրա:
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ
1. Աղուզումցյան Գ.Վ., Սովորողների ազգային-քաղաքացիական
դաստիարակության

խնդիրները

ժամանակակից

բարձ-

րագույն կրթության համակարգում, Մ. Գոշ, 2012թ., էջ 67-69:
2. Բաբայան Ի.Գ., Բարձրագույն ուսումնական հաստատության
դաստիարակչական գործառույթները, Գորիսի պետական
համալսարան, միջազգային գիտաժողով, 2011, էջ 61-63:
3. Թոփուզյան Ա.Օ., Հումանիստական դաստիարակության հիմնախնդիրը մանկավարժության մեջ, Եր. 2009, 296 էջ:
4. Акмеология : учебник / Под общ. ред. А. А. Деркача. – М.: Изд-во
РАГС, 2004. – 688 с.

5. Шумекая, Л.И. Диагностика воспитательного процесса в вузе: учеб.
Пособие. - Минск. - Изд. центр БГУ, 2010. - 343 с.
6. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе:
Методология, цели и содержание, творчество: учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр
«Академия», 2002. – 224 с.Методика воспитательной работы /Под
ред. В. М. Коротова. – М., 1990.
7. Иванов В.Д. Самодеятельность, самостоятельность, самоуправление. –М., 1991.
8. Кукушин В. С. Теория и методика воспитания. – Ростов н/Д, 2006.
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ՄՈԴՈՒԼ 8
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
8.1

8.2

Մանկավարժական մշտադիտարկումը որպես կրթության
համակարգի
արդյունավետ
գործառնությանն
ուղղված
բնութագրիչների համակարգված դիագնոստիկա
Վերահսկողությունը, ստուգումն ու գնահատումը ուսումնական
գործընթացի դիագնոստիկ համակարգում
8.1 Մանկավարժական մշտադիտարկումը որպես կրթության
համակարգի արդյունավետ գործառնությանն ուղղված
բնութագրիչների համակարգված դիագնոստիկա
Մանկավարժական մշտադիտարկումը որպես ուսումնական

հաստատության կառավարման ինքնուրույն, հետադարձ կապի միջոցով ղեկավարներին ու դասավանդողներին համակարգի գործունեության փաստացի արդյունքների և առաջադրված չափանիշների
համապատասխանության

մասին

տեղեկացնող

գործառնություն:

Կրթության նպատակներ, բովանդակություն, տեսակներ: Ուսուցման
մեթոդներ և տեխնիկակական միջոցներ: Անձի ուսուցման, դաստիարակության և ինքնազարգացման պայմաններ և արդյունքներ:
Մանկավարժական մշտադիտարկման գործառնությունները 15
ա.

տեղեկատվական`

ծրագրին

և

ժամանակացույցին

համա-

պատասխան կրթական գործընթացի արդյունքների պարբե-

15

Պետրոսյան Հ. Հ., Ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, Եր.,
2008թ., 275էջ:
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րաբար

դիտարկում,

մշտական

ամրակայում,

սևեռակում

(ֆիքսում)՝ գնահատման և տրված չափանիշներին համադրելու
միջոցով,
բ.

կազմակերպական`

տեղեկատվության

նպատակաուղղված

հավաքագրում, ընդհանրացում, համակարգում և վերլուծություն՝

կրթական

նպատակների

ու

միջոցների

օպտիմալ

ընտրություն կատարելու, դրանք իրականացնելու և լուծելի
խնդիրների շտկման ու մանկավարժական համակարգի զարգացման միտումների կանխատեսման նպատակով,
գ.

դիագնոստիկ-կանխատեսող` մասնագիտական ուսումնական
հաստատություններում

մասնագետների

պատրաստման

գործընթացներում և մանկավարժական համակարգերում տեղի
ունեցող փոփոխությունների բացահայտում` ժամանակին, մանկավարժական դիագնոստիկ պատկերի ներկայացում, պատճառահետևանքային կախվածության հաստատում և դրանց
հետագա զարգացման օպերատիվ կանխատեսում,
դ.

շտկողական` ստեղծված իրավիճակների պատճառների օպերատիվ որոնում, ճշգրտում և անհրաժեշտության դեպքում`
լուծվող խնդիրների ուղղում, շտկում,

ե.

ստուգող-գնահատող` մասնագիտական կրթության բնագավառում մանկավարժական համակարգերի նպատակների իրականացման ամբողջականության, իրականացված մանկավարժական գործողությունների արդյունավետության օպերատիվ
վերահսկողություն և գնահատում:
Կրթության որակի մշտադիտարկումը որպես կրթական գործ-

ընթացի արդյունքներին և դրա զարգացման միտումներին հետևելու

121

անընդհատ,

վերահսկող-գնահատող,

դիագնոստիկ-կանխատեսող,

գիտականորեն հիմնավորված մեթոդ: Կրթության որակի մշտադիտարկման նպատակը խիստ

որոշակի ժամանակահատվածում,

հատուկ գործիքակազմի միջոցներով, պետական կրթական չափորոշիչներին

համապատասխան

ուսումնառողի

կրթության

որակի

գնահատումը և սևեռակումն է (ֆիքսումը(:
Կրթության որակի մշտադիտարկման ենթակա տարրերը`
-

ուսանողների կրթական զարգացումը,

-

ուսանողների անձնային զարգացումը,

-

ուսումնական պարապմունքների համապատասխանությունը
ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաներին:
Կրթության որակի սևեռակմանը ներկայացվող պահանջները

-

տվյալների հավաքագրում,

-

օպերատիվ մշակում,

-

ընդհանրացում և համակարգում,

-

տվյալների բազայի ստեղծում,

-

վերլուծություն և ստուգում,

-

դինամիկայի և միտումների ստուգում,

-

տեղեկատվության ներկայացում:

8.2 Վերահսկողությունը, ստուգումն ու գնահատումը
ուսումնական գործընթացի դիագնոստիկ համակարգում
Մանկավարժական դիագնոստիկան որպես ուսումնական գործընթացի որակի գնահատում: Դասավանդողի և ուսանողի գործունե-
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ության արդյունքների դիագնստիկան, դրանց արդյունքների համեմատումը առաջադրված նպատակների հետ:
Մանկավարժական դիագնոստիկայի գործառույթները


վերահսկողություն՝ ազդեցության չափանշում, ստուգում, գնահատում,



վիճակագրական տվյալների կուտակում,



դրանց վերլուծություն,



առկա

վիճակի,

զարգացման

դինամիկայի,

միտումների

բացահայտում,


իրադարձությունների հետագա զարգացման կանխատեսում:
Մանկավարժական վերահսկողությունը որպես ներգործություն

սովորողների գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների ու
կոմպետենտությունների

վրա,

դրանց

չափանշում,

արժևորում,

ստուգում և գնահատում:
Մանկավարժական վերահսկողության տեսակները
Անհատական

և

ճակատային

հարցում,

կատարված

աշխատանքի մասին հաշվետվություն, քննարկում, զրույց, բանավոր
քննություն,

ստուգողական

և

ստեղծագործական

աշխատանք,

գրավոր ստուգարք և քննություն, գրաֆիկական աշխատանք, լաբորատոր և փորձնական աշխատանք, պահանջող փորձարարական
խնդիրների լուծում, լսատեսողական վերահսկողություն, թեստերի և
թեստային

առաջադրանքների

կատարում,

կուրսային

աշխա-

տանքների և նախագծերի իրականացում, աշխատանք ուսումնական
և գիտական գրականության ու սկզբնաղբյուրների հետ, հետազոտական և վերլուծական աշխատանք, ավարտական աշխատանքի և
ատենախոսության պատրաստում:
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Վերահսկողության ձևերը. նախնական, ընթացիկ, միջանկյալ,
սահմանային, ամփոփիչ:
Ուսանողների ուսուցման արդյունքների ստուգումը, գնահատումը,
արժևորումը: Գնահատականը որպես մանկավարժական
վերահստողության արդյունքներ
Գնահատումը որպես ուսուցման նպատակներին և խնդիրներին` ուսանողների գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների համապատասխանության կամ անհամապատասխանության
միջոց և արդյունք:
Գնահատման

գործառույթները.

դիագնոստիկ,

հետադարձ

կապի, ուսումնառության դրդապատճառների ուժեղացման և ուսումնառության արդյունքների կանխատեսման:
Գնահատման տեսակները. ընտրանքային, դիագնոստիկ, դրդապատճառային, կանխատեսող:
Ստուգումը և գնահատումը կարող է իրականացվել բանավոր
կամ գրավոր ձևով՝ կիրառելով աշխատանքի հետևյալ տեսակները՝
1.

2.

ստուգողական գրավորներ՝


վերարատադրողական,



կիրառական,



նախագծային և պլանավորման,



ստեղծագործական,

գործնական աշխատանքներ՝


թղթապանակի կազմում,



տեսաներկայացումներ,
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դասագրքերում, տեղեկատվական աղբյուրներում տարբեր
հեղինակների
տեսակետների

կողմից
և

առաջարկված

գաղափարների,

հայեցակարգերի

համեմատական

վերլուծություն,


փաստական

նյութի

վերլուծություն`

գիտական

մոտեցումներով,


քննարկում, բանավեճ,



ստեղծագործական առաջադրանք,



էսսե, ռեֆերատ,



թեստ, թեստային առաջադրանք և այլն:

Ընթացիկ գնահատման համակարգը պայմաններ է ստեղծում
ամփոփիչ գնահատման համար:
Գնահատման ընդհանուր որակական չափանիշները


ուսանողի գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների,
աշխատանքային կոմպետենտությունների ձևավորվածության
մակարդակի նկատմամբ նվազագույն պահանջներ,



յուրաքանչյուր մոդուլի ծրագրային բովանդակության առնվազն
բավարար մակարդակի իմացություն,



վերարտադրման կարողություններ,



գիտելիքները գործնականում անհրաժեշտ մակարդակով կիրառելու

կարողություններ, հմտություններ

թյուններ,


ստեղծագործայան հմտություններ:
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և

կոմպետենտու-



Գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների ու
կոմպետենտությունների ձևավորվածության ստուգման և
գնահատման միջոցներ
Հարցում՝ անհատական, ճակատային կամ ֆրոնտալ, ուսումնական նյութը մի քանի ուսանողների կողմից շարունակական
վերարտադրման և մյուս ուսանողների կողմից լրացման, գրավոր շարադրման, թեստավորման միջոցներով,



հարցադրում,



առաջադրանք և հանձնարարություն,



գործնական աշխատանք,



մանկավարժական իրավիճակի լուծում,



պատրաստած

աշխատանքի

ներկայացում

(տեսաներկայացում),


ստեղծագործական աշխատանք,



վերլուծական աշխատանք,



կարողությունների, հմտությունների և կոմպետենտությունների
ձևավորվածության փորձագիտական ստուգում ու գնահատում:
Այս մոդուլի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը կկարողանա



մեկնաբանել մանկավարժական մշտադիտարկման էությունը,
գործառույթները, կազմակերպմանը և անցկացմանը ներկայացվող պահանջները,



տիրապետել կրթության որակի դիագնոստիկայի միջոցներին,



բնութագրել

ուսանողների

ուսումնառության

արդյունքների

ստուգման և գնահատման գործառույթներն ու տեսակները,
մեկնաբանել

գնահատման
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ընդհանուր

որակական

չափանիշները, ընթացակարգերը և միջոցները, տիրապետել
դրանց իրականացման կոմպետենցիաներին,


տիրապետել ինքնագնահատման տեխնոլոգիաներին:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԱՄՓՈՓԻՉ ՀԱՐՑԵՐ ԽՄԲԱՅԻՆ
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

1.

Կազմե՛ք ձեր բուհի ուսումնական գործընթացի որակի մշտադիտարկման ընթացակարգ:

2.

Նշե՛ք մի քանի տեսակետներ, որոնց պրակտիկ իրականացումը
կարող է էականորեն բարձրացնել կրթության որակը: Հիմնավորեք ձեր տեսակետը (առաջարկը):

3.

Հետազոտե՛ք և պարզաբանե՛ք, թե ո՞ր մանկավարժական
իրավիճակներում

է

գնահատականը

խթանում

ուսանողի

հետաքրքրությունը, ակտիվությունը տվյալ դասընթացի նկատմամբ և ընդհակառակը:
4.

Մանկավարժական

դիագնոստիկայի

ո՞ր

գործառույթները

կկիրառեք ձեր պրակտիկայում՝ կրթության որակը ուսումնասիրելու, չափանշելու, ապա նաև ուսանողների ուսուցման
արդյունքները գնահատելու և արժևորելու համար:
5.

Մանկավարժական մշտադիտարկման ի՞նչպիսի գործառույթներ կարելի է կիրառել՝ բարձրագույն կրթության բնագավառում
արդյունավետության մակարդակը վերահսկելու և գնահատելու
համար: Հիմնավորե՛ք Ձեր տեսակետը և բնութագրե՛ք դրանց
կիրառման պայմանները:
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ
1.

Պետրոսյան Հ.Հ., Ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ,
Եր., 2008թ., 275էջ:

2.

Պետրոսյան Հ.Հ., Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման գործընթացի կառավարման մանկավարժական տեխնոլոգիաներ, Եր., 2010թ., 517 էջ:

3.

Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и
дополнительном образовании: Учеб. пособие. – М., 1995.

4.

Симонов В.П. Педагогический менеджмент. – М., 1997.

5.

Управление качеством образования: теория и практика (под. ред.
А.И.Жука, Н.Н. Кошель. - Минск: 2008. - 560 с.
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ՄՈԴՈՒԼ 9
ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
9.1

9.2

Նորարարական
գործընթացները
որպես
կրթության
բովանդակության նորացման և ուսանողների մասնագիտական
պատրաստության որակի բարձրացման միջոց
Մանկավարժական գործունեության նորարարական ուղղվածությունը: Դասավանդողի նորարարական մանկավարժական
գործունեությունը
9.1 Նորարարական գործընթացները որպես կրթության
բովանդակության նորացման և ուսանողների մասնագիտական
պատրաստության որակի բարձրացման միջոց
Նորարարական գործընթացը ժամանակակից գաղափարների

(տեսություններ, մեթոդիկաներ, տեխնոլոգիաներ և այլն) ստեղծման,
յուրացման, կիրառման և տարածման պատճառաբանված, նպատակաուղղված և գիտակցական գործընթաց՝ ուղղված տվյալ համակարգի որակական բարելավմանը, նրա մասնակիցների խթանմանը և
հայացքների փոփոխությանը: Նորարարությունը որպես նորամուծություն և նորի ներդրում:
Նորարարությունների դասակարգումը. տեխնոլոգիական, վարչական,

տնտեսական, սոցիալական,

կազմակերպչական, մեթո-

դական: Նորարարությունների ներդրման խոչընդոտները:
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Մանկավարժական նորարարությունների ներդրման հիմնական
խնդիրները

առաջավոր մանկավարժական փորձի ուսումնասիրում, յուրացում, ընդհանրացում և տարածում,


կրթության ոլորտում հիմնարար և կիրառական գիտական
հետազոտությունների փորձարարական գործունեության ընթացքում ապրոբացիայի արդյունքների ներդրում պրակտիկայում:

Նորարարությունը
բարձրագույն
կրթության
ենթադրում է

նորի նորմուծում կրթության նպատակներում,


նոր

բովանդակության,

ուսուցման

ու

համակարգում

դաստիարակության

սկզբունքային նոր կողմնորոշումներ,


նոր մեթոդների և ձևերի մշակում,



արդեն մշակած մանկավարժական համակարգերի ներդրում և
տարածում,



բարձրագույն դպրոցի կառավարման համակարգերի գործառնությունների, զարգացման և ինքնազարգացման կատարելագործմանն

ու

բարելավմանն

ուղղված,

կրթությունն

ու

դաստիարակությունը նորացնող և համակարգային բնույթ
ունեցող նոր տեխնոլոգիաների մշակում:
ՀՀ բարձրագույն կրթության արդիականացման նորարարական
գործընթացների զարգացման դրական միտումները: Առաջավոր
մանկավարժական փորձի ընդհանրացման և ներդրման մեթոդիկան և
փուլերը:

Մանկավարժական

նորարարությունների
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ներդրման

գործընթացի

կառավարումը:

նորարարությունների
կիրառման

Ներդրվող

վերլուծությունն

արդյունավետության

ու

մանկավարժական
գնահատումը,

պայմանների

դրանց

ստեղծումը:

Նորարարական ուսումնական հաստատություններ:
9.2 Դասավանդողի մանկավարժական գործունեության
նորարարական ուղղվածությունը
Դասավանդողի ներգրավումը նորարարական գործունեության
տարբեր ձևերում որպես մանկավարժական և մեթոդական կուլտուրայի զարգացման կարևոր պայման ու միջոց:
Գիտական սեմինարների կազմակերպումը: Դասավանդողի
վերապատրաստումը:

Դասավանդողի

ինքնուրույն

ստեղծագոր-

ծական գիտահետազոտական և մեթոդական գործունեությունը:
Դասավանդողի մասնակցությունը գիտական և գիտագործնական
կոնֆերանսներին: Մանկավարժական նորարարական գաղափարների փորձարկումը:
Ստեղծագործական

գործելակերպը

որպես

դասավանդողի

նորարարական մանկավարժական գործունեության գլխավոր բնորոշիչ:
Դասավանդողի մեթոդաբանական մշակույթը որպես մանկավարժական նորարարական գործունեության` դասավանդողի ժամանակակից

մեթոդաբանական

գիտելիքների,

մանկավարժական

հետազոտություն անցկացնելու կարողությունների, գիտական սկզբունքները,

մեթոդներն

ու

տեխնոլոգիաները
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գործադրելու

հմ-

տությունների տիրապետման չափն ու աստիճանը ներառող համապարփակ բնութագրիչ:
Այս մոդուլի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը կկարողանա


մեկնաբանել

բարձրագույն

րարարական

գործունեության

կրթության
էությունը՝

ոլորտում
որպես

նոբուհի

շրջանավարտի մասնագիտական պատրաստվածության որակի
բարձրացման անհրաժեշտ պայման և հիմնավորել նորարարությունների դերը երկրի նորարարական զարգացումը
ապահովելու գործում,


ներկայացնել մանկավարժական նորարարությունների ներդրման և գնահատման հիմնական չափանիշները,



բնութագրել և վերլուծել դասավանդողի նորարարական մանկավարժական գործունեության բովանդակությունը, ուղղությունները, մեթոդաբանական մշակույթը:
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԱՄՓՈՓԻՉ ՀԱՐՑԵՐ ԽՄԲԱՅԻՆ
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

1.

Փաստերով հիմնավորեք, թե Ձեր հաստատության դաստիարակության համակարգում ռազմավարություն համարվող մանկավարժական ո՞ր նորարարություններն եք համարում արդյունավետ և հեռանկարային:

2.

Փորձեք բացատրե՛լ, թե ի՞նչպես ինքնիրացնել սեփական հնարավորությունները

մանկավարժական

պայմաններում:
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նորարարությունների

3.

Վերլուծեք

և

առանձին

սյունյակներում

վարկանիշային

հերթականությամբ նշեք Ձեր անձնային այն որակները, որոնք
ա.

կնպաստեն

նազարգացմանը,

մասնագիտական
բ.

կխոչընդոտեն

մանկավարժական

ինք-

մասնագիտական-ման-

կավարժական ինքնազարգացմանը:
4.

Մշակեք և ներկայացրեք նորամուծությունների օգտագործման
արդյունավետության պայմաններն ու չափանիշները բուհում:

5.

Թվարկե՛ք բարձրագույն կրթության մեջ նորարարությունների ի
հայտ գալու հիմնական աղբյուրները: Մեկնաբանեք դրանցից մի
քանիսը:

6.

Բնութագրե՛ք Ձեզ ծանոթ դասավանդողի նորարարական փորձը, վերլուծե՛ք նրա առաջավոր փորձի հիմնական բաղադրատարրերը, բերե՛ք առաջավոր փորձի այլ օրինակներ:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ

1.

Зайцева Л.В. и др. Управление инновационными образовательными учреждениями в режиме функционирования и развития. –
М., 1997.

2.

Инновационная политика высшего учебного заведения [Девяткина М.А., Мирошникова Т.А., Петрова Ю. И. и др.]; под ред. Р.Н.
Федосовой. – М., 2006.

3.

Инновационное обучение: стратегия и практика./Под ред. В.Я.
Ляудис,– М., 1994.

4.

Лазарев В.С., Миртиросян Б.П. Педагогическая инноватика:
объект, предмет и основные понятия / Педагогика. – 2004. – № 8.
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5.

Кларин М.В., Инновации в мировой педагогике.-М., 1998.

6.

Научно-методические инновации в высшей школе /под общ. ред.
проф. А.В.Макарова. - Минск, 2008. - 186 с.
ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ԱՐԺԵՎՈՐՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՍՏՈՒԳՈՒՄ
Այս մոդուլն ապահովում է դասընթացի գիտելիքների և

կարողությունների միջանկյալ ստուգումները և կարող է իրականացվել ստուգողական աշխատանքի կամ բազմազան այլ առաջադրանքներով, թեստավորմամբ և տեսքով: Թեսթային առաջադրանքի
նպատակն ուսանողի կրթական վերջնարդյունքի, յուրացման մակարդակի բացահայտումն է:
Ստուգողական մոդուլի շրջանակներում կարող է իրականացվել
նաև ուսանողների ուսումնական հետազոտական նախագծերի և
ստեղծագործական առաջադրանքների արդյունքների պաշտպանություն:
Այս մոդուլի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը կկարողանա


մեկնաբանել

բարձրագույն

ժամանակակից

ուղղությունները,

կրթության
հիմնական

զարգացման
միտումները,

բարձրագույն դպրոցի գործունեության էությունը, ուսանողների
անձնային և մասնագիտական զարգացման մեթոդները, տեխնոլոգիաները, դասավանդողի մասնագիտական ինքնակատարելագործման էությունը, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, իրականացման և դիագնոստիկայի հիմնական տեսակներն ու միջոցները, ուսուցման և դաստիարակության

134

արդյունավետ մեթոդիկաներն ու տեխնոլոգիաները, բարձրագույն կրթության մշտադիտարկման և որակի կառավարման
հիմունքները, կրթական նորարարությունները բարձրագույն
կրթության բնագավառում,


ընդհանրացված գիտելիքները կիրառել մանկավարժական խնդիրներ և իրավիճակներ լուծելու գործընթացներում,



իրականացնել մանկավարժական հետազոտություններ:
ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
«Բարձրագույն

դպրոցի

մանկավարժություն»

դասընթացի

ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը
պետք է գիտենա՝


Բարձրագույն

դպրոցի

մանկավարժության

գիտելիքների

համակարգը,

բարձրագույն

կրթության

ուղղությունները,

մեթոդաբանական
համակարգի

օրինաչափություններն

ու

տեսական
հիմքերը,
զարգացման

սկզբունքները,

արդի առաջավոր մանկավարժական փորձը,


մանկավարժական մշտադիտարկման գործառնությունները և
նորարարական գործընթացների էությունը,



բարձրագույն դպրոցում մանկավարժական գործունեության
էությունը, բուհում մանկավարժական գործընթացների կառուցվածքը,

առանձնահատկությունները,

օրինաչափությունները,

սկզբունքները, մեթոդները, կազմակերպման և իրականացման
հիմնական ձևերն ու միջոցները,
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դասավանդողի մանկավարժական վարպետության հիմունքները,



դասավանդողների և ուսանողների փոխներգործության ու
համագործակցության

հոգեբանամանկավարժական

առանձ-

նահատկությունները, ուսանողական կոլեկտիվի և ինքնակառավարման

մարմինների

գործունեության

կառավարման

առանձնահատկությունները, ուսանողների ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքների հիմնական ձևերն ու միջոցները,


բարձրագույն,
գիտական

հետբուհական

կրթության

և

շարունակական

գործառնությունների

մասնա-

իրավական

և

տնտեսական ընթացակարգերը,
պետք է կարողանա՝


նախագծել,

պլանավորել

պարապմունքների,

և

կազմակերպել

դաստիարակչական

ուսումնական

միջոցառումների,

ուսանողների արտալսարանային ինքնուրույն աշխատանքների
և հետազոտական գործունեության տարբեր ձևեր,


կազմակերպել ուսուցման գործընթաց և ապահովել դրա որակը,
կիրառել մեթոդական արդիական գործիքակազմ, էլեկտրոնային
միջոցներ, տեխնոլոգիաներ,



ընտրել և կիրառել ուսումնադաստիարակչական գործընթացի
կազմակերպման, պլանավորման, դիագնոստիկայի, վերահսկողության՝ արդյունքների ստուգման, գնահատման մեթոդներ և
միջոցներ,



ստեղծել ակտիվ հարաբերություններ ուսանողների հետ. հասկանալ, ճանաչել մարդկային փոխհարաբերությունների նրբու-
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թյունները, հանգուցալուծել դրանցում առաջացող հակասություններն ու կոնֆլիկտները, օգնել ուսանողին՝ բացահայտել իր
անհատականությունը,


պլանավորել և իրականացնել հետազոտություններ բարձրագույն կրթության մանկավարժության ոլորտում,



մշակել և իրականացնել մասնագիտական ինքնակրթության և
անձնային ինքնակատարելագործման նախագծեր և ծրագրեր,
պետք է տիրապետի՝



մասնագիտական

նյութերի

մշակման

հմտություններին,

հետազոտական աշխատանքի բարձրագույն դպրոցի գիտահետազոտական

աշխատանքի

կազմակերպման

ձևերին

և

մեթոդներին,


ինքնուրույն աշխատանքային հմտությունների ձևավորման,
մասնագիտական լեզվամտածողության և ստեղծագործական
կարողությունների զարգացման հուզական ինքնակարգավորման մեթոդներին մեթոդներին,



ուսուցման

տեխնոլոգիաներին,

առարկայական

նյութի

բանավոր և գրավոր շարադրման մեթոդներին ու հնարներին,
կրթության որակի մշտադիտարկման տեխնոլոգիաներին:
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«ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ» ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ԹԵՄԱՏԻԿ ՊԼԱՆ
N

Մոդուլը

1

Թեման

Պարապմունքի
ձևը

2

ՄՈԴՈՒԼ 2
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՎ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

Տեխնիկական
միջոցներ և ռեսուրսներ

պրոբլեմային
դասախոսություն,
փոխներգործուն
մեթոդներ,
տեսաներկայացում,
փինբորդ տեխնիկա
պրոբլեմային
դասախոսություն,
ինտերակտիվ մեթոդներ,
տեսաներկայացում

պրոյեկտոր, համակարգիչ,
համացանցային ռեսուրսներ

1.1 Բարձրագույն դպրոցի
մանկավարժության
առարկան, նպատակը,
խնդիրները, հիմնական
առանձնահատկությունները

դասախոսություն

1. Մանկավարժական
գիտական
հետազոտությունների
կազմակերպումը
բարձրագույն կրթության
ոլորտում

դասախոսություն

1.3 Բարձրագույն կրթության
ժամանակակից համակարգը

սեմինար

քննարկում,
ուղեղային գրոհ,
աշխատանք գրքով,
բանավեճ,
տեսաներկայացում

ուսումնական ձեռնարկ,
համակարգիչ, համացանցային ռեսուրսներ,
հանձնարարությունների
տարբերակներ,
մասնագիտական օժանդակ
գրականություն

2.1 Ուսուցման նպատակը,
խնդիրները և
դիդակտիկական
համակարգը բուհում

դասախոսություն

պրոբլեմային
դասախոսություն,
տեսաներկայացում,

ուսումնական ձեռնարկ,
ուղեցույց, պրոյեկտոր,
համակարգիչ, կոդոսկոպ

ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՄՈԴՈՒԼ 1

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴՊՐՈՑԻ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

Մեթոդը
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ուսումնական ձեռնարկ,
համակարգիչ, պրոյեկտոր

2.2 Ուսուցման գործընթացի
օրինաչափություններն ու
սկզբունքները բուհում

դասախոսություն,

պրոբլեմային
դասախոսություն,
տեսաներկայացում,
իլյուստրացիա,
մանկավարժական
խնդիրների լուծում,
զրույց, բանավեճ,
տեսաներկայացում

պրոյեկտոր, համակարգիչ,
կոդոսկոպ,
օժանդակ պարագաներ,
սխեմա, գրաֆիկ,
հանձնարարութան
տարբերակներ

2.3 Բարձրագույն կրթության
բովանդակությունը
կանոնակարգող պետական
նորմատիվային
փաստաթղթերը: «Կրթության
մասին» և «Բարձրագույն և
հետբուհական
մասնագիտական կրթության
մասին» ՀՀ օրենքները

դասախոսություն

պրոբլեմային
դասախոսություն
տեսաներկայացում
ինսերտ,
ուղեղային գրոհ,
հաղորդում

ուսումնական ձեռնարկ,
պրոյեկտոր, համակարգիչ,
թեմայի վերաբերյալ
իրավական-նորմատիվ
փաստաթղթեր

3.1 Ուսուցման մեթոդները
որպես դասավանդողի և
ուսանողների համատեղ
ուսումնական
գործունեության եղանակներ

դասախոսություն

պրոբլեմային
դասախոսություն,
տեսամեթոդներ,
ուղեղային գրոհ,
քննարկում, խմբային
հանձնարարություններ,
ինսերտ, քննարկում,
ուղեղային գրոհ,
գործնական և դերային
խաղեր

ուսումնական ձեռնարկ,
պրոյեկտոր, համակարգիչ,
համացանցային
ռեսուրսներ, թեմային
վերաբերող
ուսումնամեթոդական
հրապարակումներ,
փինվարդ,
համակարգիչ, պրոյեկտոր,

3.2 Ուսուցման միջոցները
բուհում

դասախոսություն

պրոբլեմային
դասախոսություն,
տեսացուցադրում,

ուսումնական ձեռնարկ,
համակարգիչ, պրոյեկտոր,

սեմինար և
անհատական
ստեղծագործական
առաջադրանքներ

3

ՄՈԴՈՒԼ 3

սեմինար
պարապմունք

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ՄԵԹՈԴՆԵՐՆ ՈՒ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ԴՊՐՈՑՈՒՄ
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4
ՄՈԴՈՒԼ 4
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ՁԵՎԵՐԸ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ԴՊՐՈՑՈՒՄ

4.1 Ուսուցման կազմակերպման
ձևերը բուհում

դասախոսություն

պրոբլեմային
դասախոսություն,
տեսամեթոդ, ուսուցման
ինտերակտիվ մեթոդներ

համակարգիչ, պրոյեկտոր,
ուսումնամեթոդական և
օժանդակ մասնագիտական
տեղեկատու գրականություն

4.2 Ուսանողների ինքնուրույն
աշխատանքը

դասախոսություն

պրոբլեմային
դասախոսություն,
տեսամեթոդ,
ուղեղային գրոհ, ինսերտ

համակարգիչ, պրոյեկտոր,
համացանցային
ռեսուրսներ, օժանդակ
մասնագիտական
տեղեկատու

5.1 Կրթության տեխնոլոգիականացումը ուսանողների
մասնագիտական
պատրաստման որակի և
արդյունավետության
բարձրացման միջոց

դասախոսություն

պրոբլեմային
դասախոսություն,
տեսամեթոդ,
փոխներգործուն
մեթոդներ

համակարգիչ, պրոյեկտոր,
համացանցային
ռեսուրսներ,
ուսումնամեթոդական
մասնագիտական
գրականություն

5.2 ժամանակակից բուհում
կիրառվող ուսուցման
տեխնոլոգիաները

ինքնուրույն
հետազոտական և
նախագծային
աշխատանքներ

6.1 Մանկավարժական
գործունեության
կառուցվածքը բուհում

դասախոսություն

5

ՄՈԴՈՒԼ 5
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ԴՊՐՈՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

6
ՄՈԴՈՒԼ 6
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ԴՊՐՈՑՈՒՄ
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ինքնուրույն
հանձնարարությունների
կատարում,
մանկավարժական
խնդիրների լուծում,
նախագծերի կազմում և
պաշտպանում
պրոբլեմային
դասախոսություն,
փոխներգործուն
մեթոդներ

հանձնարարությունների
տարբերակներ,
համացանցային ռեսուրսներ

համակարգիչ, պրոյեկտոր,
ուսումնամեթոդական
ուղեցույց

6.2 Դասավանդողի
մասնագիտական
կոմպետենտությունը

դասախոսություն

սեմինար
պարապմունք

7

ՄՈԴՈՒԼ 7

համակարգիչ, պրոյեկտոր

ուսումնական ձեռնարկ,
համացանցային
ռեսուրսներ,
հանձնարարությունների
տարբերակներ
ուսումնական օժանդակ

6.3 Դասավանդողի
մանկավարժական
արժեհամակարգը

ինքնուրույն
անհատական և
խմբային
աշխատանք

ստեղծագործական և
հետազոտական
առաջադրանքների
կազմում ու լուծում

7.1 Դաստիարակության
համակարգի կառուցվածքը
բուհում:
Դաստիարակության
էությունը:

դասախոսություն

պրոբլեմային
դասախոսություն
տեսացուցադրում,
ինսերտ, զրույց,
բանավեճ,
ինքնուրույն
հանձնարարությունների
կատարում՝
տեսամեթոդների
կիրառմամբ,
ստեղծագործական
առաջադրանքների
պրոբլեմային
կատարում
դասախոսություն
ինսերտ,քննարկում
փինբորդ տեխնիկա,
նախագծման մեթոդ,
բանավեճ, գործնական և
դերային խաղեր,
վարժություններ,
ինսերտ, ուղեղային գրոհ
տեսաներկայացում

ինքնուրույն
պարապմունք
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ԴՊՐՈՑՈՒՄ ԵՎ
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ

պրոբլեմային
դասախոսություն,
տեսաներկայացում
ուղեղային գրոհ,
զրույց, բանավեճ,
մանկավարժական
խնդիրների լուծում,
աշխատանք գրքի վրա,
տեսաներկայացում

7.2 Դաստիարակության
գործընթացի կառավարումը
և ինքնակառավարումը

դասախոսություն
գործնական
պարապմունք
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համացանցային
ռեսուրսներ, օժանդակ
մասնագիտական
տեղեկատու

պարագաներ, համակարգիչ,
կոդոսկոպ,
ոլորտին առնչվող
հրապարակումներ,համա
ցանցային ռեսուրսներ,
ուսումնամեթոդական
ձեռնարկ

համակարգիչ, պրոյեկտոր
ուսումնական օժանդակ
տեղեկատու և պարագաներ
գրաֆիկ, սխեմա

8

ՄՈԴՈՒԼ 8
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

8.1 Մանկավարժական
մշտադիտարկումը որպես
կրթության համակարգի
արդյունավետ
գործառնության
բնութագրիչների
համակարգված
դիագնոստիկա

դասախոսություն

պրոբլեմային
դասախոսություն
տեսաներկայացում
հանձնարարությունների
տարբերակներ,
տեղեկատու
գրականություն,

պրոյեկտոր, համակարգիչ,

8.2Վերահսկողությունը,ստու
գումն ու գնահատումը
ուսումնական գործընթացի
դիագնոստիկ համակարգում

դասախոսություն

պրոբլեմային
դասախոսություն,
տեսաներկայացում
ինսերտ, քննարկում

պրոյեկտոր, համակարգիչ,
կոդոսկոպ, ուսումնական
օժանդակ պարագաներ

9.1 Նորարարական
գործընթացները որպես
կրթության բովանդակության
նորացման և ուսանողների
մասնագիտական
պատրաստության որակի
բարձրացման միջոց

դասախոսություն

պրոբլեմային
դասախոսություն
ուղեղային գրոհ
խմբային աշխատանք
տեղեկատու
գրականության և
ստեղծագործական
առաջադրանքների
տարբերակների վրա,

պրոյեկտոր, համակարգիչ,

9.2 Դասավանդողի
մանկավարժական
գործունեության
նորարարական
ուղղվածությունը

սեմինար
պարապմունք

տեսամեթոդ, գործնական
և դերային խաղեր,
ինսերտ, ամփոփիչ
վարժություններ և
առաջադրանքներ, կլոր
սեղան, բանավեճ,

պրոյեկտոր, համակարգիչ,
ոլորտին առնչվող
հրապարակումներ,
համացանցային
տեղեկատվական
ռեսուրսներ

ինքնուրույն
պարապմունք

համացանցային
հրապարակումներ և տեղեկատվություն, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

9
ՄՈԴՈՒԼ 9
ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

ինքնուրույն
պարապմունք
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հանձնարարությունների
տարբերակներ, ոլորտին
առնչվող հրապարակումներ, համացանցային տեղեկատվական ռեսուրսներ

10

ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ԵՎ
ԱՐԺԵՎՈՐՄԱՆ
ՄՈԴՈՒԼ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
ՅՈՒՐԱՑՄԱՆ ԵՎ
ԿՐԹԱԿԱՆ
ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔԻ
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ
ՍՏՈՒԳՈՒՄ

ուսանողների ուսումնական
հետազոտական նախագծերի և
ստեղծագործական առաջադրանքների արդյունքների
պաշտպանություն

ստուգողական
աշխատանք կամ
բազմամակարդակ
առաջադրանքներով
թեսթ
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ոսուցման ինտերակտիվ
մեթոդներ, ,ամփոփիչ
վարժություններ և
առաջադրանքներ

անհատական
հանձնարարությունների
տարբերակներ

ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ, ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱՄՓՈՓԻՉ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ


Ամփոփիչ գնահատումը ենթադրում է գնահատման ընթացակարգ`
ընթացիկ երկու ստուգումների արդյունքների միջինացում, որով
որոշվում է ուսանողի պատրաստվածության մակարդակը,



գնահատման գործիքներ` յուրաքանչյուր ստուգման համար 20
միավորանոց սանդղակ և գիտելիքների, ակտիվության, ինքնուրույն աշխատանքների կատարման մակարդակ ու հաճախումների
բաղադրիչներ,



ամփոփիչ գնահատման ցուցանիշներն են.
ուսանողի հաճախումները դասընթացի պարապմունքներին,
-

ուսանողի մասնակցությունը քննարկվող հարցերի վերլուծություններին,

-

սեփական կարծիքն արտահայտելը, ուսումնական աշխատանքների մեթոդներն ու տեսակները վերլուծելը՝ պարապ-

-

մունքի նպատակին և խնդիրներին համապատասխան,
բարձրագույն դպրոցի զարգացման հեռանկարների, կրթության բովանդակության բարեփոխումների և կրթական այլ
ռազմավարական հարցերի վերլուծման նկատմամբ հետաքրքրության դրսևորումը՝ հաշվի առնելով ապագա մասնագետի անձի զարգացման խնդիրները,

-

բարձրագույն դպրոցի մանկավարժության բնագավառում
հետազոտական գործունեության, տեղեկատվության հայթայթման, վերամշակման, համակարգման և վերլուծման
կարողությունների ու հմտությունների տիրապետումը:
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ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
1. նյութեր և սարքավորումներ.


տեսողականացման միջոցներ՝ համակարգիչ, պրոյեկտոր, կոդոսկոպ,



էլեկտրոնային (ինտերակտիվ) գրատախտակ,



ֆլիպչարտ և փինվարդ,



ուսումնական ֆիլմեր, տեսագրություններ, սահիկներ,
2.

բաշխիչ նյութեր.




դասագրքեր,
ուսումնական և ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ,




մասնագիտական գրականություն,
համացանցային տեղեկատվության աղբյուրներ,



օժանդակ նյութեր և ուղղորդիչ տեքստեր:

ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ, ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԵՎ
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Լսարանային, արտալսարանային պարապմունքների և ինքնուրույն
գործունեության ընթացքում ուսանողն իրականացնում է հետևյալ աշխատանքները.


կատարում է անհրաժեշտ մասնագիտական գրականության որոնում, ընտրություն, առանձնացում, դասդասում, համակարգում,



գրում է ռեֆերատ, էսսե,



լուծում է ստեղծագործական առաջադրանք, գործնական խնդիր,



մասնագիտական և մանկավարժական խնդիր,
պատրաստում է մոդուլի թեմատիկ տեսաներկայացում,




իրականացնում է ուսումնական հետազոտական աշխատանք,
կազմում է ուսումնական առարկայական թղթապանակներ և
դրանք պարբերաբար համալրում է իրականացրած ինքնուրույն
աշխատանքներով,



ներկայացնում է կատարված աշխատանքները:
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ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԹԵՄԱՏԻԿԱ
1.

Վերլուծե՛լ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության զարգացման սկզբունքային մոտեցումները:

2.

Կատարե՛լ բարձրագույն կրթության պատմական զարգացման
վերլուծություն:

3.

Մեկնաբանե՛լ Հայաստանի միջնադարյան համալսարանների կրթության կառուցվածքն ու բովանդակությունը:

4.

Դիտարկե՛լ բարձրագույն կրթության արտասահմանյան փորձը:

5.

Իրականացնե՛լ բարձրագույն կրթության արդի հիմնախնդիրների
վերլուծություն:

6.

Մեկնաբանել

բարձրագույն

կրթության

զարգացման

ժամա-

նակակից հայեցակարգը:
7.

Մանկավարժական դիտարկումներ բարձրագույն կրթության ռազմավարության և գերակայությունների շուրջ:

8.

Նկարագրե՛լ բարձրագույն կրթության նոր հարացույցի հումանիստական բնույթը:

9.

Քննարկե՛լ հիմնարարացման և ինտեգրման անհրաժեշտության
հարցը բարձրագույն կրթության արդիականացման գործում:

10.

Գրել ռեֆերատ «Շարունակական կրթության հայեցակարգը. ողջ
կյանքի ընթացքում մասնագիտական վարպետության բարձրացման և անձնային որակների զարգացման սոցիալ-մասնագիտական
համակարգ» թեմայով:

11.

Վերլուծե՛լ բարձրագույն կրթության բովանդակության բարեփոխման արդի միտումները և այդ ընթացքում լուծվող հիմնախնդիրները:

12.

Մեկնաբանե՛լ մանկավարժական գիտության նվաճումները տարբեր աստիճանի կրթական հաստատությունների պրակտիկ աշխատանքներում ներդնելու հիմնախնդիրը:
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13.

Կազմե՛լ մասնագիտական ինքնադաստիարակության ծրագիր և
գործողությունների համալիր առաջիկա մեկ կիսամյակի համար:

14.

Համեմատե՛լ

և

համադրե՛լ

դպրոցի

և

բուհի

ուսումնական

պարապմունքների կառուցվածքային տարրերը« դրանց իրագործման

դիդակտիկական

և

հոգեբանական

առանձնահատկու-

թյունները:
15.

Պարզաբանել` ի՞նչու են ուսուցման սկզբունքները համարվում
մանկավարժական գործունեության հիմնական կողմնորոշիչներ
բուհում:

16.

Դիտարկե՛լ բարձրագույն դպրոցի ուսուցման մեթոդների դասակարգման տարբեր մոտեցումներ և հիմնավորել առավել ընդունելի
տարբերակի ընտրությունը:

17.

Նախագծե՛լ բարձրագույն մանկավարժական կրթության շարունակական պրակտիկայի արդիականացման և կազմակերպման
որոշ մոտեցումներ:

18.

Մշակե՛լ ապագա մասնագետի մրցունակության մոդելը:

19.

Մշակե՛լ մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսանողին ներկայացվող մասնագիտական պահանջների համակարգ:

20.

Օրինակներով հիմնավորե՛լ գործնական խաղի` որպես ուսուցման
ակտիվ մեթոդի կիրառելիությունը բուհում:

21.

Ի՞նչ գործոններ կարող են նպաստել բուհի դասավանդողի մասնագիտական կոմպետենտությունների զարգացմանը:

22.

Ձեր նկատառումները` բուհի դաստիարակչական համակարգի
կատարելագործման ուղիների վերաբերյալ:

23.

Գրե՛լ ռեֆերատ «Մանկավարժական պրակտիկայի դերը ապագա
մանկավարժի պատրաստության գործընթացում» խորագրով:

24.

Մեկնաբանե՛լ ուսանողների ուսումնաիմացական գործունեության
ակտիվացման մեթոդներն ու ձևերը:
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25.

Նշե՛լ

ինքնադաստիարակության

դրդապատճառները

և

ինքնադաստիարակության գործընթացի կառուցվածքը: Ասվածը
հիմնավորել անձնական օրինակներով:
26.

Նախագծե՛լ ժամանակակից դասավանդողի սեփական մոդելը:

27.

Նկարագրե՛լ ւսանողի և դասավանդողի փոխազդեցությունը բուհի
ուսումնադաստիարակչական գործընթացում:

28.

Մշակե՛լ դասավանդողի մասնագիտական վարպետության մոդելը
որպես մանկավարժի կենսագործունեության ողջ ընթացքում ձևավորվող բարդ, բազմաչափ երևույթ:

29.

Նախագծե՛լ 21-րդ դարի բարձրագույն դպրոցի արդիականացված
մոդելը:

30.

Ներկայացնել մանկավարժական առաջավոր փորձի գնահատման
չափանիշները:

31.

Կազմե՛լ կրթության որակի մշտադիտարկման գործընթացի տվյալների հավաքագրման, առանձնացման և մշակման պլան:

32.

Ներկայացնե՛լ լրացուցիչ կրթության կազմակերպման ժամանակակից ոլորտները` հիմնավորելով դրանց անհրաժեշությունը:

33.

Կազմե՛լ «դժվար ուսանողի» և օժտված ուսանողի,, անհատական և
տարիքային

առանձնահատկությունների

ամփոփ

պատկերը՝

միմյանց հետ համադրելով նրանց զարգացման ժառանգական,
սոցիալական

և

մանկավարժական

մանկավարժական
բազմազան

գործոնները:

մեթոդներ

Կիրառե՛լ

(դիտում,

զրույց,

թեստավորում և այլն):
34.

Մանկավարժական պրակտիկայի ընթացքում դիտարկե՛լ և առանձին սյունյակներում ներկայացրե՛լ բուհի տարբեր ֆակուլտետների
մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսանողների անձի մոդելների
տարբերակիչ

գծերը՝

հիմնավորելով

տարբերությունների պատճառները:
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նկատված

35.

Եթե Դուք լինեիք ՀՀ ԿԳ նախարար, ի՞նչ գործողություններ
կձեռնարկեիք՝ բուհի շրջանավարտի մասնագիտական մրցունակությունը բարձրացնելու համար:

ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ
1.

Բնութագրե՛լ բարձրագույն դպրոցի մանկավարժության օբյեկտները՝

մանկավարժական

համակարգերը,

կառավարման

համակարգերը և հիմնական հասկացությունները:
2.

Վերլուծե՛լ բարձրագույն դպրոցի մանկավարժության խնդիրներն
ու գործառույթները:

3.

Ներկայացնե՛լ բարձրագույն դպրոցի մանկավարժության զարգացման վրա ազդող փիլիսոփայորեն իմաստավորված մեթոդաբանական դրույթների համակարգը:

4.

Սահմանե՛լ մանկավարժական գիտահետազոտությունների տեսակները` ըստ բնույթի և բովանդակության (հիմնարար, կիրառական, մշակումներ):

5.

Դասակարգե՛լ մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդները:

6.

Ձևակերպե՛լ բարձրագույն կրթության արդի հիմնախնդիրները և
զարգացման հիմնական մոտեցումները:

7.

Նկարագրե՛լ

կրթության

հումանացման,

հիմնարարացման,

ինտեգրացման և տեղեկատվական ապահովման գործընթացները
որպես ուսուցման գործընթացի համակարգային և համապարփակ
հարստացման միջոցներ:
8.

Պարզաբանե՛լ բարձրագույն կրթության բարեփոխումների ընթացքը ՀՀ-ում, Բոլոնիայի գործընթացի հիմնական սկզբունքներն ու
զարգացման միտումները:

9.

Բացատրե՛լ

ուսումնական

գործընթացը

կրեդիտային

համա-

կարգով կազմակերպելու նպատակը, էությունը, կառուցվածքը,
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հիմնական դրույթները, գործառույթները, ստուգման և գնահատման համակարգի հիմնադրույթները:
10.

Ներկայացնե՛լ բարձրագույն դպրոցի դիդակտիկական համակարգի կառուցվածքը:

11.

Մեկնաբանե՛լ

բարձրագույն

կրթության

բովանդակությունը

կանոնակարգող պետական նորմատիվ փաստաթղթերը, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին ՀՀ
օրենքը, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչը:
12.

Բնութագրե՛լ և նկարագրե՛լ յուրաքանչյուր ուսուցման սկզբունքի
բովանդակությունը և կիրառությունը՝ ուսուցման գործընթացի խնդիրներին համապատասխան:

13.

Հիմնավորե՛լ ուսուցման մեթոդների ընտրության գործոնները:

14.

Բնութագրել ուսուցման տեսական-տեղեկատվական մեթոդները:

15.

Բնութագրել ուսուցման պրակտիկ-գործունային մեթոդները:

16.

Բնութագրել ուսուցման որոնողական ստեղծագործական մեթոդները:

17.

Բնութագրել ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի մեթոդները:

18.

Բնութագրել ուսուցման վերահսկող գնահատող մեթոդները:

19.

Բացատրե՛լ ուսուցման միջոցներն ու ձևերը բարձրագույն դպրոցում, դրանց գործառույթները, հնարավորություններն ու սահմանափակումները:

20.

Կարևորե՛լ ուսուցման տեխնիկական միջոցների և տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական

համակարգերի

կիրառումը

ուսուցման ընթացքում:
21.

Դիտարկե՛լ մանկավարժական պրակտիկան որպես ուսուցման
կազմակերպման համալիր ձև:

22.

Ներկայացնե՛լ ինքնուրույն աշխատանքը` որպես ուսանողի անձի
ինքնակազմակերպման և ինքնիրացման միջոց:
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23.

Մեկնաբանե՛լ ժամանակակից բարձրագույն կրթության համակարգում կիրառվող դասախոսության տեսակները, ուսուցման
դասախոսական ձևի արդյունավետությունը բարձրացնող գործոնները:

24.

Նշե՛լ դասախոսության որակի գնահատման չափանիշները և
դասախոսության նախապատրաստմանն ու անցկացմանը ներկայացվող պահանջները:

25.

Բնութագրե՛լ ուսուցման տեխնոլոգիաները, կիրառման նպատակները, էությունն ու գործառույթները:

26.

Նկարագրե՛լ մոդուլային տեխնոլոգիան որպես ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի ակտիվացման միջոց:

27.

Դիտարկե՛լ բարձրագույն դպրոցի մանկավարժական գործունեության էությունը, առանձնահատկությունները և գործառույթները:

28.

Բնութագրե՛լ դասավանդողի մանկավարժական, մասնագիտական
կոմպետենտությունները և մանկավարժական վարպետության
էությունը:

29.

Կարևորե՛լ մանկավարժական արժեքների համակարգը բարձրագույն դպրոցի մանկավարժի մասնագիտական գործունեության
կառուցվածքում:

30.

Մեկնաբանե՛լ մագիստրոսի կրթական ծրագրի շրջանավարտի անձին ներկայացվող կոմպետենցիաները:

31.

Համադրե՛լ աշակերտների և ուսանողների դաստիարակության
բովանդակությունը, ռազմավարությունը և կառավարման յուրահատկությունները:

32.

Համեմատե՛լ ուսուցման և դաստիարակության մեթոդների բովանդակային բաղադրիչները:

33.

Մեկնաբանե՛լ

գիտելիքների

մակարդակի

վերահսկողության,

ստուգման և գնահատման գործընթացները բուհի դիագնոստիկայի
համակարգում:
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34.

Բնութագրե՛լ մանկավարժական մշտադիտարկում հասկացության
էությունը և հիմնական գործառնությունները:

35.

Նկարագրե՛լ բարձրագույն դպրոցի ուսուցման գնահատման տեսակները,

որակական

չափանիշները,

գնահատման

ընթա-

ցակարգերն ու միջոցները:
36.

Մեկնաբանե՛լ նորարարությունների ներդրման հիմնական խնդիրներն ու նորարարական գործընթացների բովանդակությունը
ժամանակակից բարձրագույն կրթության ոլորտում:

37.

Բնութագրե՛լ դասավանդողի նորարարական մանկավարժական
գործունեության ընթացակարգը:
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ՁԵՌՆԱՐԿՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՌՆՉՎՈՂ
ԲԱՌԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
Ակադեմիական կրեդիտ (չափանիշ)- ուսումնական բեռնվածության
չափման

ժամաքանակով

արտահայտվող

պայմանական

միավոր:
Ակմեոլոգիա - գիտություն մարդու զարգացման առավել բարձր մակարդակում դրսևորվող անձնային առանձնահատկությունների,
գործունության ընդհանուր օրինաչափությունների, ինչպես
նաև պրոֆեսիոնալիզմի մասին (Ա. Բոդալև, Ա.Դերկաչ, Ն.
Կուզմինա):
Բակալավր - բարձրագույն կրթության առաջին աստիճան:
Բանավեճ

-

կոնկրետ

հիմնահարցերի

վերաբերյալ

հայացքների,

կարծիքների փոխանակման, քննարկման ձևով ընթացող
ուսուցման ակտիվ մեթոդ:
Բարձրագույն դպրոցի դիդակտիկա - մանկավարժության բաժին, որն
ուսումնասիրում է բարձրագույն դպրոցում ուսուցման խնդիրները,

հիմնավորում

մասնագետի

պատրաստման

նպատակը, խնդիրները, բովանդակությունը, օրինաչափությունները, սկզբունքները, միջոցները, մեթոդները, տեսակները, կազմակերպման ձևերը, մշակում կրթական ծրագրի
ուսանողների ուսուցման տեսական և մեթոդաբանական
հիմունքները:
Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական ընդհանուր
չափորոշիչ – նորմատիվ, որը սահմանում է բարձրագույն
մասնագիտական ուսումնական հաստատության սովորողների ուսումնական բեռնվածության առավելագույն ծավալը,
կրթական ծրագրի բովանդակային պարտադիր նվազագույնը
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և բարձրագույն կրթությամբ շրջանավարտներին ներկայացվող որակական (ընդհանուր) պահանջները:
Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն - առնվազն միջնակարգ
(լրիվ) ընդհանուր կրթության հենքի վրա բակալավրի,
դիպլոմավորված մասնագետի, մագիստրոսի ծրագրերով
իրականացվող մասնագիտական կրթություն:
Բարձրագույն կրթության նպատակը
 բարձր մաuնագիտական որակավորման կադրերի պատրաuտումը և վերաորակավորումն է, միջնակարգ ընդհանուր
և միջին մաuնագիտական կրթության հիմքի վրա անձի`
կրթության զարգացման պահանջմունքների բավարարումը,
-

առաջադեմ, գիտելիքահեն, ժամանակակից բարձրագույն
կրթության, հասարակության

և տնտեսության պահանջ-

ներին համապատասխան բարձր որակավորում ունեցող
մասնագետի պատրաստումը և հասարակության բոլոր
բնագավառներում մրցունակ, որակյալ կրթությամբ, ազատ
մտածող, հոգևոր և ստեղծագործական ներուժով օժտված
անձնավորության ձևավորումն է:
Բարձրագույն

ուսումնական

հաստատություն,

հաստատություն
որն

(բուհ)

իրականացնում

է

-

կրթական

բակալավրի,

մագիստրոսի, դիպլոմավորված մասնագետի կրթական ծրագրեր.
Բացատրություն - պարզաբանման, վերլուծության միջոցով ուսումնական նյութի շարադրումը, շարադրվող նյութի առանձին
դրույթների մեկնաբանումն ու ապացուցումը:
Բուհի դասավանդող - բարձրագույն մասնագիտական կրթական համակարգի գիտամանկավարժական աշխատող, որը տեսական,
գործնական, մասնագիտական գիտելիքներ է դասավանդում
ուսանողներին, սովորողներին և նպաստում է դրանց յուրացմանը.
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Բուհի ինքնավարություն - բուհի գաղափարական և ինտելեկտուալ
անկախությունը՝ սեփական կրթական քաղաքականության
հարցերի շուրջ որոշումներ կայացնելու գործում:
Գնահատում - միջոց և արդյունք՝ ընդհանուր առմամբ հաստատելու
համար ուսանողի գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների համապատասխանությունը կամ անհամապատասխանությունը ուսուցման նպատակներին ու խնդիրներին:
Գործնական

և

դերային

(իրավիճակային)

խաղեր-պրոբլեմային

հանձնարարությունների տեսակ, որի կիրառման ժամանակ
ուսումնական նյութի փոխարեն օգտագործվում է իրական
իրավիճակների բեմադրումը, որտեղ դերերը կատարում են
սովորողները:
Դասախոսություն - համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում
նշանակալի ծավալով ուսումնական նյութի շարադրման
մենախոսություն:
Դաստիարակչական

գործընթացի

հիմնական

սկզբունքներ

-

այն

հիմնական, ելակետային դրույթները և գաղափարները,
որոնք կարգավորում են ուսանողների դաստիարակության
գործընթացի նպատակը, բովանդակությունը, մեթոդների
ընտրությունը, միջոցներն ու ձևերը:
Դրսեկություն (էքստեռնատ) - ինքնակրթությամբ և գիտելիքների ու
կարողությունների ընթացիկ, ամփոփիչ գնահատման եղանակով ուսումնական հաստատությունում իրականացվող
կրթության ձև:
Զրույց- ուսուցման և ուսումնառության հարց ու պատասխանի, երկխոսության մեթոդ:
Թեստ - առաջադրանք, որը հնարավորություն է տալիս արագ բացահայտել ու գնահատել հոգեբանական որոշակի զարգացման
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աստիճանը, ինչպես նաև գիտելիքների, կարողությունների և
հմտությունների մակարդակը:
Ինսերտ – (I - interactive, N – noting, S - system, E - effective, R – reading, T –
thinking) տեքստում նշագրումների ինտերակտիվ համակարգ, գրքի վրա աշխատելու և ինքնուրույն խնդիրներ լուծելու հմտություն զարգացնող ուսուցման արդյունավետ տեխնիկա, որը նպաստում է ուսումնական նյութի յուրացմանը և
ամրապնդմանը:
Լաբորատոր մեթոդ - ուսուցման այնպիսի մեթոդ, որի ժամանակ սովորողները մանկավարժի ղեկավարությամբ ու նախապես
որոշված պլանով անց են կացնում փորձ կամ կատարում
պրակտիկ հանձնարարություն՝ ընթացքում ընկալելով և
իմաստավորելով

նոր

գիտելիքներ,

կարողություններ,

հմտություններ:
Լրացուցիչ կրթություն - մասնագիտական կրթության հենքի վրա
հիմնական կրթական ծրագրերից դուրս մասնագիտական
որակները կատարելագործող, մասնագիտական վերաորակավորումը ապահովող, անձի մասնագիտական որակավորումն անընդհատ լրացնող կրթություն.
Խմբային աշխատանք– սովորողների գործունեության կազմակերպման
այնպիսի եղանակ, որը պահանջում է ուսումնական խմբի
ժամանակավոր բաժանում ենթախմբերի` կոնկրետ խնդրի
համատեղ լուծման համար: Սովորողներին առաջարկվում է
քննարկել առաջադրված խնդրի բովանդակությունը, համատեղ որոշել դրա լուծման ճանապարհներն ու եղանակները,
իրականացնել

դրանք,

աշխատանքի

համատեղ

ապա

կատարել

վերլուծություն,

ավարտված
ձևակերպել

և

այնուհետև ներկայացնել համատեղ կազմված արդյունքը:
Խմբային քննարկման և զրույցի մոդերացիայի մեթոդ- ուսանողակենտրոն մեթոդ, որի նպատակը ուսանողական խմբի բոլոր
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մասնակիցների հետ համաձայնեցված իմացական կամ ներգործական բնույթի խնդրի լուծումն է: Ենթադրում է ներխմբային քննարկումը ղեկավարելու մեթոդների և պրոբլեմային
որոշումների կապ, որն ուղեկցվում է տեսողական տեխնիկաների (փինվարդ, ֆլոմաստեր, գրիչ, տարբեր ձևի ստվարաթղթե քարտեր և այլն) կիրառմամբ:
Կիրառական հետազոտություն- հիմնարար հետազոտությունների վրա
հիմնված, մանկավարժական գործընթացի առանձին կողմերի խորացված ուսումնասիրման առավել արդյունավետ
մեթոդիկայի որոշման, գործնական խնդիրների լուծման
միջոց:
Կլոր գրասեղան - ուսուցման տեխնիկա, որի ժամանակ մշտապես
թուղթն ու գրիչը հերթականությամբ փոխանցվում են կլոր
սեղանի ոչ մեծ խմբերի մասնակիցներին: Մեկը գրում է ինչոր գաղափար և փոխանցում ձախ կողմում նստած հարևանին, որն այդ գաղափարին ավելացնում է իր սեփական
դատողությունները,

փոխանցում

հաջորդին,

այդպես

շարունակ մինչև վերջին մասնակիցը:
Կոմպետենտություն - (իրազեկություն, ձեռնահասություն, կարողունակություն, կատարողունակություն)- նշանակում է.
ա.

որոշակի սոցիալ-մասնագիտական կարգավիճակ ունեցող
անձանց գիտելիքների, կարողությունների և փորձի համապատասխանության չափ՝ նրանց կողմից կատարվող աշխատանքի և հիմնահարցերի լուծման բարդության իրական
մակարդակին: Ընդգրկում է նաև որակավորումը բնութագրող
զուտ մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների և
այնպիսի որակների տիրապետումը, ինչպիսիք են նախաձեռնողականությունը,

համագործակցությունը,

խմբում

աշխատելու և հաղորդակցվելու ունակությունը, սովորելու,
գնահատելու կարողությունը, տրամաբանական մտածողու-
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թյունը, տեղեկատվություն ընտրելու և օգտագործելու կարողությունը և այլն,
բ.

կառավարման մարմնի, պատասխանատու անձի իրավասության ոլորտ, հարցերի շրջանակ, որոնց գծով նրանք օժտված
են որոշումներ ընդունելու իրավասությամբ: Այս կամ այն
մարմինների

և

անձաց իրավասությունների շրջանակը

որոշվում է օրենքներով, այլ նորմատիվ ակտերով, որոշումներով, հրահանգներով, կանոնադրություններով:
Կոմպետենցիա - տեսական և գործնական խնդիրների լուծման համար
անհրաժեշտ այն գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ամբողջության տիրապետումը, որոնք բնորոշում
են անձի մասնագիտական գործունեության ձևավորվածությունը:
Մանկավարժական տեսանկյունից կոմպետենցիան - կրթական գործընթացում արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ
պայմաններ ստեղծող մասնագիտական իրավասությունների, գործառույթների համախումբ:
Մանկավարժական պրոֆեսիոնալ կոմպետենտություն – կոմպետնցիայի
արդյունավետ իրագործումն ապահովող մանկավարժական
և անձային որակների համախումբ:
Կոմպետենտային մոտեցում բարձրագույն կրթության մեջ - բուհի
կրթական գործընթացի կազմակերպմանն ուղղված պահանջների ամբողջություն, որը նպաստում է ուսանողների մասնագիտական պատրաստության գործնական կողմնորոշմանը,
նրանց ինքնուրույն աշխատանքի դերի ուժեղացմանը՝ ուղղված սոցիալ-մասնագիտական խնդիրների և իրավիճակների
հանգուցալուծմանը:
Կրեդիտային (չափանիշային) համակարգ - ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման, ուսումնառության արդյունքների ակադեմիական կրեդիտների միջոցով չափման, հաշվառման և
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փոխանցման համակարգ, որը ներառում է դասավանդումը,
գործնական և անհատական պարապմունքները, խորհրդատվությունները,

ռեֆերատների,

այլ

աշխատանքների

պատրաստումը,

քննությունների

նախապատրաստումը,

գնահատումը և այլն:
Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգ
(ԿԿՓԵՀ) - համաեվրոպական կրեդիտային համակարգ, որն
ապահովում է ակադեմիական կրեդիտների համեմատելիությունը և փոխանցելիությունը, դյուրացնում է ուսանողների
շարժունակությունը ընդհանուր եվրոպական բարձրագույն
կրթական տարածքում:
Կրթական արդյունք - այն է, ինչ պետք է գիտենա, հասկանա և կարողանա անել ուսանողն ուսումնառության ավարտին:
Կրթական նպատակներ - գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների, կոմպետենցիաների և դիրքորոշումների այն
ամբողջությունը, որին սովորողը պետք է տիրապետի
ուսուցման ավարտին:
Կրթական բարեփոխումներ - որակի բարձրացման և կատարելագործման նպատակով կրթության համակարգերի (ենթահամակարգերի, աստիճանների) փոփոխություններին ուղղված
գործողությունների

ծրագիր

(իրավաօրենսդրական,

կազմակերպչական, կադրային, կառավարչական և այլն):
Կրթության բովանդակություն - (մասնագիտական կրթության) գիտական գիտելիքների, պրակտիկ կարողությունների, հմտությունների, աշխատանքային կոմպետենցիաների, գործունեության և մտածողության ձևերի համակարգն է, որին պետք է
տիրապետեն ուսումնառողները ուսուցման գործընթացում:
Կրթության որակի մշտադիտարկում - ուսումնական գործընթացի
արդյունքներին և դրա զարգացման միտումներին հետևելու
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անընդհատ,

վերահսկող-գնահատող,

դիագնոստիկ-

կանխատեսող գիտականորեն հիմնավորված մեթոդ:
Կրթության որակի մշտադիտարկման նպատակ - խիստ որոշակի
ժամանակահատվածում, հատուկ գործիքակազմի միջոցով
սովորողի կրթության որակի` պետական կրթական չափորոշիչներին և չափանիշներին համապատասխանության
գնահատումը և ամրագրումը:
Կրթական ծրագիր – կրթության համապատասխան մակարդակի
բովանդակությունը

և մասնագիտական ուղղվածությունը,

որի կարգը սահմանում Է Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությունը:
Կրթություն - անձի, հասարակության

և պետության շահերից ելնող

ուսուցման և դաստիարակության գործընթաց, որը նպատակաուղղված է գիտելիքները պահպանելուն ու սերունդներին
փոխանցելուն:
Կրթության համակարգ - պետական կրթական չափորոշիչների, պետական

հավատարմագրման

չափանիշների,

կրթության

հաջորդականությունն ապահովող տարբեր մակարդակի ու
ուղղվածության կրթական ծրագրերի, ուuումնական հաuտատությունների

և կրթության կառավարման մարմինների

փոխկապակցված ամբողջություն է:
Կրթական տեխնոլոգիա - գիտելիքների յուրացման և դասավանդման
գործընթացի որոշման ու կիրառման, տեխնիկական և մարդկային ռեսուրսների ու դրանց փոխներգործությունների հաշվառմամբ համակարգային մեթոդ, որը որպես իր խնդիր
դիտարկում է կրթության ձևերի օպտիմալացումը (ՅՈՒՆԵՍԿՕ):
Համալսարան  բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որի գործունեությունը նպատակաուղղված է բնագիտական, հասարակագիտական, գիտության և տեխնիկայի, մշակույթի տար-
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բեր ուղղությունների բարձրագույն, հետբուհական և լրացուցիչ կրթության, հիմնարար գիտական հետազոտությունների
և ուսումնառության կազմակերպմանը:
Հեռավար (դիստանցիոն) ուսուցում - տարածության մեջ համակարգված
ուսուցման կազմակերպման ձև, երբ անմիջական և ոչ
անմիջական ուսուցման գործընթացը սովորողի և դասավանդողի

միջև

իրականացվում

է

ժամանակակից

տեղե-

կատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության
միջոցներով (համացանց, էլեկտրոնային միջոցներ, հեռուստացույց, ռադիո):
Հետբուհական մասնագիտական կրթություն - բարձրագույն մասնագիտական

կրթության

(մագիստրոսի,

դիպլոմավորված

մասնագետի) հենքի վրա ասպիրանտի, հետազոտողի, հայցորդի

ծրագրով

իրականացվող

մասնագիտական

կր-

թություն:
Հետբուհական մասնագիտական կրթության նպատակը- բարձրագույն
մասնագիտական կրթությամբ անձանց կրթական մակարդակի և գիտամանկավարժական որակավորման բարձրացումն է:
Հիմնարար գիտություններ - բնական գիտություններն են, որոնք ներկայացնում են բնությունն իր բոլոր դրսևորումներում` քիմիա,
ֆիզիկա,

կենսաբանություն,

գիտություններ

տիեզերքի,

մարդու և երկրի մասին, ինչպես նաև մաթեմատիկա,
ինֆորմատիկա, փիլիսոփայություն, առանց որոնց անհնար է
բնության մասին գիտելիքների իմաստավորումը:
Հիմնարար գիտելիքներ - հիմնարար գիտություններում առկա տեղեկատվությունը

բնության

մասին:

Բուհական

կրթության

հիմնարարացումը ուսուցման գործընթացի համակարգային
և համապարփակ հարստացումն է հիմնարար գիտություն-
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ների մշակած գիտելիքներով և ստեղծագործական մտածողության մեթոդներով:
Հիմնարար հետազոտություն - տվյալ գիտության տեսական հայեցակարգերի, մեթոդաբանության մշակմանն ու զարգացմանը
նպատակաուղղված և ռազմավարական բնույթի խնդիրների
լուծմանը կոչված գիտական աշխատանք:
Մագիստրոս - բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճան:
Մասնագիտություն - որոշակի պրոֆեսիայի շրջանակում գործառնորեն
առանձնացված աշխատանքային գործունեության ոլորտ:
Մասնագիտությունները

դասակարգվում

են`

կախված

աշխատանքի առարկայի առանձին բաղադրիչ հատկություններից,

օգտագործվող

միջոցների

առանձնահատկու-

թյուններից և աշխատանքային գործունեության միջոցներից:
Մանկավարժական

հետազոտությունների

մեթոդաբանություն

-

գիտական հետազոտության նպատակների, բովանդակության, մեթոդների հայեցակարգային ամբողջություն, որն
ապահովում է մանկավարժական երևույթների ու գործընթացների վերաբերյալ օբյեկտիվ, ճշգրիտ և համակարգված
տեղեկատվության

ստացումը

և

մանկավարժական

իրականությունն արտացոլող գիտելիքների ձեռքբերման
միջոցների, մոտեցումների, սկզբունքների, ինչպես նաև
հետազոտական

գործունեության

տրամաբանության,

մեթոդների ու որակի գնահատման համակարգ է, ուսմունք է
մանկավարժական

իրականության

ճանաչողության

և

վերափոխման մասին:
Մանկավարժական համակարգ – դասավանդողի, ուսանողի, կրթության
նպատակների,

տեղեկատվության

բովանդակության,

փոխկապակցված միջոցների, մեթոդների և գործընթացների
արդյունքների, ուսուցման տեխնոլոգիայի և գնահատման,
կառավարման, վերահսկողական-վերլուծական բաղադրիչ-
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ների որոշակի ամբողջությունն ու գործիքակազմը, որն
անհրաժեշտ է տրված որակներով անձի ձևավորման վրա
կազմակերպված, նպատակաուղղված և կանխամտածված
մանկավարժական ազդեցության համար:
Մանկավարժական մշտադիտարկում –
1.

կրթական նպատակների, խնդիրների և դրանց լուծման
արդյունավետ տարբերակներ ընտրելու, մանկավարժական

գործընթացի

զարգացմանն

ու

վիճակին

հետևելու հիմնավոր գիտական նպատակասլաց գործընթաց,
2.

կառավարման

ինքնուրույն

գործառնություն,

որն

ապահովում է մանկավարժական գործողությունների
բացահայտումը, գնահատումը,
3.

մանկավարժական

համակարգերի

գործունեության

փաստացի արդյունքների և վերջնական նպատակների
համապատասխանության մասին տեղեկատվության
հետադարձ կապ ապահովող կառավարման ինքնուրույն գործառնություն,
4.

գնահատման, վերահսկման, կանխատեսման նպատակով

օբյեկտների,

երևույթների,

գործընթացների

հատուկ կազմակերպված, սիստեմատիկ դիտարկման
գործընթաց,
5.

տեղեկատվություն հավաքագրելու, կուտակելու, ընդհանրացնելու, վերլուծելու և որոշումներ ընդունելու
համար ստացված տվյալների ներկայացման գիտականորեն հիմնավորված համակարգ,

6.

գիտականորեն հիմնավորված երկարատև և սիստեմատիկ

(մանկավարժական)

հետազոտությունների

արդյունքների հետևում և տրված էտալոնների հետ
համեմատում:
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Մանկավարժական տեխնոլոգիա- ուսուցման գործընթացի տեխնոլոգիականացումը ամբողջությամբ որոշող համակարգաստեղծ
հասկացություն

(կիրառվում

է

նաև

որպես

կրթական,

ուսուցման տեխնոլոգիաների սահմանումների հոմանիշ:
Մանկավարժական դիագնոստիկա - (հունարեն դիա-թափանցիկ և
գնոզիս - գիտելիք բառերից) հետազոտական ընթացակարգ,
որն ուղղորդված է այն պայմանների և իրավիճակների բացահայտմանը, որտեղ պետք է իրականացվի մանկավարժական տեխնոլոգիան:
Մանկավարժական կանխատեսում - առկա կոնկրետ պայմաններում,
մինչև մանկավարժական գործընթացի սկիզբը դրա հնարավոր արգասաբերության գնահատումը:
Մանկավարժական նախագծում - ապագա գործունեության կանխատեսելի տարբերակների ստեղծումը և դրա արդյունքների
կանխատեսումը:
Մանկավարժական

արժեքներ

-

հասարակության

և

կրթության

պատմության լավագույն փորձի աստիճանական կուտակման արդյունքում ձևավորված մանկավարժական գաղափարների, փաստերի, հասկացությունների, տեսությունների,
հարաբերությունների և փորձի ամբողջություն, որն այս կամ
այն չափով առկա է յուրաքանչյուր դասավանդողի մասնագիտական մշակույթի համակարգում: Մանկավարժական
արժեքները ներառում են մանկավարժի արժեք-նպատակները,

արժեք-գիտելիքները,

արժեք-տեխնոլոգիաները,

արժեք-հատկանիշները:
Մանկավարժական գործունեություն - ապագա մասնագետի անձի
ձևավորմանը, նրա մասնագիտական պատրաստությանն
ուղղված գործունեություն:
Մանկավարժական

գործընթացի

օրինաչափություններ-

ուսումնա-

դաստիարակչական գործընթացի բաղադրատարրերի միջև
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օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող էական, կրկնվող, կայուն
կապեր, որոնք հենքային են գործընթացի արդյունավետության բարձրացման համար:
Մասնագիտություն - որոշակի պրոֆեսիայի շրջանակում զատված
ֆունկցիոնալ աշխատանքային գործունեության ոլորտ: Մասնագիտությունները տարաբաժանվում

են`

աշխատանքի

առարկայի առանձին բաղադրիչ հատկություններից, ինչպես
նաև օգտագործվող միջոցների առանձնահատկություններից
և աշխատանքային գործունեության միջոցներից կախված:
Մշակում - կիրառական

հետազոտությունների,

մանկավարժական

առաջավոր փորձի վրա հիմնված և գործնական ուսուցման
ոլորտում գործածվող հետազոտություն (ուսուցման և դաստիարակության այս կամ հարցերին նվիրված մեթոդական
հանձնարարականներ, հրահանգներ, ցուցումներ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, ուսումնական ծրագրեր և այլն):
Մոդել -

սխեմայի, աղյուսակի, գծագրի և այլնի տեսքով ստեղծված
արհեստական օբյեկտ, որը, լինելով հետազոտվող օբյեկտին
համարժեք, առավել պարզ, փոքր ձևի մեջ արտացոլում և
վերարտադրում է ուսումնասիրվող օբյեկտի կառուցվածքը,
հատկանիշները, բաղադրատարրերի միջև եղած հարաբերություններն ու փոխադարձ կապերը՝ դրանով իսկ
դյուրացնելով պահանջվող տեղեկատվության ստացումը,
պայմանավորված նրանով, որ իրական օբյեկտի անմիջական
ուսումնասիրումը կապված է որոշակի դժվարությունների,
նյութական միջոցների և էներգիայի մեծ ծախսերի հետ կամ
անհասանելի է հետազոտողին:

Մոդուլ - տեղեկատվության համալիր, որը ներառում է նպատակային
գործողությունների պլան, ուսուցման կարևոր բաղադրատարրեր պարունակող ուսումնական նյութի տրամաբանորեն ավարտված տեղեկատվական մաս, դրված նպատակ-
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ների

իրականացումն

ապահովող

գործողությունների

նպատակային ծրագիր և մեթոդական ուղեցույց:
Նախագծերի մեթոդ - իրականացնում է կոմպլեքսային ուսուցում, որը
ենթադրում է գիտելիքների և կարողությունների գործնական
կիրառում, վերլուծություն և գնահատում: Ուսումնառողներն
ավելի մեծ չափով են մասնակցում առաջադրանքի պլանավորմանը, կազմակերպմանը, վերահսկողությանը, վերլուծությանը և արդյունքների գնահատմանը, քան մյուս մեթոդների
օգտագործման ժամանակ:
Նորարարական գործընթաց - ժամանակակից (կամ արդիականացված)
գաղափարների (տեսություններ, մեթոդիկաներ, տեխնոլոգիաներ և այլն) պատճառաբանված, նպատակաուղղված և
գիտակցական գործընթաց՝ ուղղված համակարգի որակական բարելավմանը և նրա մասնակիցների խթանմանն ու
հայացքների փոփոխությանը՝ նորամուծության տեսանկյունից:
Նորարարարություն բարձրագույն կրթության համակարգում - նորի
նորմուծում կրթության նպատակների մեջ, նոր բովանդակության, ուսուցման ու դաստիարակության սկզբունքորեն
նոր կողմնորոշումներ, նոր մեթոդների և ձևերի մշակում,
արդեն մշակած մանկավարժական համակարգերի ներդրում
և տարածում, բարձրագույն դպրոցի զարգացում, նրա
կառավարման համակարգերի, գործառնությունների, զարգացման

և

ինքնազարգացման

կատարելագործմանն

ու

բարելավմանն ուղղված նոր տեխնոլոգիաների մշակում,
որոնք նորացնում են ուսուցումն ու դաստիարակությունը և
համակարգային բնույթ ունեն:
Նպատակադրում - ուսուցման և ուսումնառության սկզբնական հիմնական գործոնը և շարժիչ ուժը, որից սկսվում է կրթական գործընթացը:
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Շարունակական մանկավարժական կրթության հայեցակարգ - ողջ
կյանքի

ընթացքում

ուսուցչի

պատրաստման,

մասնա-

գիտական վարպետության բարձրացման, անձնային որակների և ընդունակությունների զարգացման եղանակների,
միջոցների, փուլերի, ձևերի փոխկապակցված սոցիալ-մանկավարժական համակարգ:
Որակի գնահատում (ատեստավորում) - բարձրագույն ուսումնական
հաստատության մասնագիտությունների, կրթական ծրագրերի, ուսուցման մեթոդների, անձնակազմի և կառուցվածքի
արդյունավետության գնահատում.
Որակի ապահովում - պետական կրթական չափորոշիչներին և հավատարմագրման չափանիշներին կրթության որակի համապատասխանության և բարելավման անընդհատ գործընթաց:
Որակավորում - ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքում մասնագիտական

որակավորման

բնութագրին

անձի

համա-

պատասխանությունը հավաստող կարգավիճակ, որը շնորհվում է համապատասխան փաստաթղթով:
Պատմում - ուսումնական նյութի մենախոսային, պատմողական-հաղորդման ծավալով ոչ մեծ շարադրանք, որն ունի նկարագրական բնույթ:
Պատկերազարդում - առարկաների, երևույթների ցուցադրումն ու
ընկալումը` դրանց խորհրդանշային պատկերներով:
Պետական կրթական չափորոշիչ - նորմատիվ, որը սահմանում է կրթական ծրագրերի բովանդակության պարտադիր նվազագույնը,
սովորողների ուսումնական բեռնվածության առավելագույն
ծավալը

և շրջանավարտներին ներկայացվող որակական

պահանջները:
Պրոֆեսիա - հատուկ պատրաստվածության արդյունքով և աշխատանքի
փորձով ձեռք բերված հատուկ տեսական գիտելիքների և
գործնական

հմտությունների
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համակարգի

տիրապետող

մարդու աշխատանքային գործունեության (զբաղմունքի) տեսակ:
Պրոբլեմային

հանձնարարությունների

մեթոդ

-

հիմնված

է

դասավանդողի կողմից պրոբլեմային իրավիճակների ստեղծման և սովորողների ակտիվ ճանաչողական գործունեության
վրա: Իմաստը կոնկրետ իրավիճակի և հետագա որոշումների
ընդունման, վերլուծության և գնահատման մեջ է:
Վարժություն - ուսուցման մեթոդ, յուրացրած նյութը պրակտիկայում
կիրառելու նպատակով բազմաթիվ անգամ կատարելու
պլանավորված, կազմակերպված գործողություն:
Տեսամեթոդ - մեթոդ, որը հենվում է առավելապես տեղեկատվության
զննական ընկալման վրա` կոդոսկոպի, պրոեյկտորի, ուսումնական հեռուստատեսության, տեսամագնիտոֆոնի, տեսանվագարկչի

և

տեղեկատվություն

պարունակող

համա-

կարգչային էկրանների վրա:
Ուսուցման արդյունք - ուսումնական գործունեության վերջնական
արգասիքը, դրված նպատակների իրականացման մակարդակը, ինչին հանգում է ուսուցումը:
Ուսուցումը

բուհում

-

դասավանդողի

և

ուսանողի

համատեղ

ստեղծագործական գործունեություն, վաղօրոք նախագծված
հաղորդակցում, որի ընթացքում իրականացվում է ուսանողի
կրթությունը,
թյունների

գիտելիքների,
յուրացումը,

գործունեության

և

կարողությունների,
մարդկային

ճանաչողության

հմտու-

կենսափորձի,

որոշակի

կողմերի

յուրացումը:
Ուսուցման գործառույթներ - ուսուցման գործընթացի հատկությունները,
որոնք պայմանավորում են նրա բոլոր բաղադրիչների
համալիր

իրագործումը

և

ուղղված

ստեղծագործական ինքնազարգացմանը:
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են

սովորողների

Ուսումնական, կրթական նպատակ - այն է, ինչին ձգտում է ուսուցումը,
հետագան` որին ուղղված են ուսումնական ջանքերը:
ՈՒսուցման տեխնոլոգիա - կոնկրետ ուսումնադաստիարակչական
նպատակների իրականացումն ապահովող և ուսուցման
գործընթացի փոփոխվող պայմաններում, տրված ժամանակում կանխորոշված արդյունքների հասնելու երաշխիքների,
ուսուցման

մոդելների

տեխնոլոգիական
մոդելների

մշակման

գործընթաց,

նկարագրություն

և

ինչպես

իրականացման
նաև

ուսուցման

(տեխնոլոգիական

հերթա-

գայություն՝ քարտ, քարտեզ, ուղի, բլոկ-մոդուլ, սխեմա):
ՈՒսուցման

տեխնոլոգիայի

կառուցվածքը.

ուսուցման,

տեղեկատվության, կառավարման մեթոդներ, եղանակներ,
միջոցներ, հնարներ և ձևեր:
Ուսանողական

ինքնակառավարում

նպատակաուղղված

-

ուսանողական

գործունեություն

կոլեկտիվի

բուհում,

երիտա-

սարդության կողմից ուսումնական աշխատանքների և ուսանողական քաղաքականության իրականացման ձև:
Ուսուցման սկզբունքներ - ելակետային, հիմնարար դրույթներ, որոնք
պայմանավորում

են

ուսուցման

գործընթացի

ուղղվա-

ծությունը, նրա բովանդակությունը, մեթոդական հագեցվածությունն ու դասավանդողի գործունեությունը:
Ուղեղային գրոհ - գաղափարների վերարտադրման մեթոդ, երբ մասնակիցները, արտահայտելով սեփական մտքերը, փորձում են
լուծել առաջադրված խնդիրը:
Փինբորտ - (անգլերեն pin - ամրացնել և boord - գրատախտակ բառերից)
ուսուցման տեխնիկա, որի էությունը բանավեճի կամ ուսումնական զրույցի մեթոդների համադրությունն է գործնական
մեթոդի հետ:

169

Հավելված 1

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԴԱՍԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ
1.

Նպատակների իրականացման մակարդակը (ուսուցանող, զարգացող, դաստիարակող)՝ պարզություն, նպատակահարմարություն, հաջորդականություն և այլն:

2.

Դասի

տեղեկատվական,

բովանդակային

հագեցվածությունը՝

տեղեկատվության խտություն:
3.

Ուսուցման և դաստիարակության մեթոդների ճկուն և արդյունավետ օգտագործումը, դրանց համապատասխանությունը դասի
տեսակին՝ ճկունություն, արդյունավետություն:

4.

Ֆրոնտալ, անհատական և խմբակային դասերի ճկուն և արդյունավետ օգտագործումը՝ ճկունություն, արդյունավետություն:

5.

Ուսուցման դիդակտիկ և տեխնիկական միջոցների համալիր
օգտագործումը՝ համալրվածություն, արդյունավետություն:

6.

Մանկավարժական հաղորդակցման մշակույթը՝ բացատրություն,
երկխոսականություն:

7.

Դասին

ուսանողների

հետաքրքրվածության

աստիճանը,

հուզական տրամադրվածությունը և ստեղծագործական ակտիվությունը՝ հետաքրքրվածություն, ակտիվություն, հուզականություն:
8.

Ուսանողների

ուսումնական

գործունեության

արդյունքների

մանկավարժական գնահատման օբյեկտիվությունը և արդյունավետությունը՝ օբյեկտիվություն, օպերատիվություն:
9.

Դասի արդյունավետության ընդհանուր գնահատականը:
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ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԴԱՍԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ
1.

Դասի մեթոդիկայի (տեխնոլոգիայի) ինքնատիպության և նորարարության աստիճանը՝ ինքնատիպություն և նորարարություն:

2.

Դասի բովանդակության, ուսուցման ավանդական և նորարարական տեսակների ու մեթոդների համադրման ճկունությունը՝
ճկունություն, համակարգայնություն:

3.

Մանկավարժական դիագնոսիտիկայի միջոցների օգտագործման
աստիճանը, որոնք օգնում են բացահայտել մանկավարժական
նորարարությունների արդյունավետությունը՝ երխոսականություն:

4.

Տեխնոլոգիականությունը,
օգտագործման
գիտական

մանկավարժական

հնարավորությունը

դպրոցի

այլ

նորարարության

բարձրագույն

դասախոսների

կողմից՝

և

մասնա-

վերարտա-

դրողականություն, նորարարական դասի արդյունավետության
ընդհանուր գնահատականը:
Հավելված 2
ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱՆՁԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՊԼԱՆ

1.

Ընդհանուր տվյալներ ուսանողի վերաբերյալ: Անունը, ազգանունը,
հայրանունը, տարիքը, ֆակուլտետը, կուրսը, խումբը: Ինչքան
ժամանակ է սովորում համալսարանում, որտեղ է սովորել
նախկինում: Առողջական վիճակը: Սոցիալական կարգավիճակը:
Ընտանեկան դրությունը: Կենսապայմանները:

2.

Ուսանողի հոգեբանական որակների նկարագրություն: Անձի
ուղղվածությունը: Ընդհանուր աշխարհայացքը և զարգացվածությունը: Հետաքրքրությունների շրջանակը և խորությունը, դրանք
իրականացնելու կարողությունները: Ուսանողի անձի արժե-
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համակարգը, ձգտումները, կյանքի նկատմամբ վերաբերմունքը,
համոզմունքները:

Ինքնագնահատականը,

պահանջմունքների

մակարդակը (ցածր, բարձր, միջին): Ճանաչողական ոլորտի
առանձնահատկությունները:

Ուշադրությունը

(կայունությունը,

բաշխումը, կենտրոնացումը, ծավալը): Հիշողությունը, հիշելու
հատկությունները,

հիշելու

և

մոռանալու

գործընթացների

հարաբերությունը, հիշողության տեսակը: Մտածողությունը (մտքի
որակը,

ինքնուրույնությունը,

գլխավորը

ընդգծելու

ընդունա-

կությունը, ընդարձակությունը, խորությունը, ճկունությունը, քննադատական մոտեցումը): Խոսքը (հարուստ բառապաշարը, մտքերը
ճշգրիտ արտահայտելու ունակությունը):
Անձի հուզակամային ոլորտի առանձնահատկությունները:
Հուզական

ապրումների

արտահայտությունը

(արտահայտ-

չականությունը) կենսական դժվարություւների հանդեպ հակազդման առանձնահատկությունները: Գերիշխող տրամադրությունը,
անձի

կամային

հատկությունների

ձևավորումը

(հաստա-

տակամություն, վճռականություն, համառություն, նախաձեռնողականություն, ինքնատիրապետում):
Անձի
թյունները:

անհատական-հոգեբանական
Բարձրագույն

խառնվածքը,

նյարդային

բնավորությունը

(դրա

առանձնահատկու-

համակարգի
դրսևորման

տեսակը,
առանձնա-

հատկությունները ուսումնական կամ այլ տեսակի գործունեություններում):

Ուսանողի

անձի

հասունության

աստիճանը:

Հակումներն ու ընդունակությունները, դրանց կապը մասնագիտական հետաքրքրությունների հետ:
3.

Ուսանողի տեղն ու դերը ուսանողական խմբում: Ուսանողի
վերաբերմունքը խմբի նկատմամբ, դիրքը խմբում (հեղինակությունը խմբի անդամների շրջանում), սոցիոմետրիկ կարգավիճակը,
ուսանողի համար խմբային նորմերի և արժեքների նշանակությունը:
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4.

Ուսանողի վերաբերմունքը պրոֆեսորադասախոսական կազմի
նկատմամբ:

5.

Ուսանողի մասնագիտական ինքնորոշումը: Վերաբերմունքն իր
մասնագիտության տիրապետմանը (ապագա մասնագիտության
մասին կազմած պատկերացման աստիճանը), մասնագիտական
արժեքների և ապագա աշխատանքային գործունեության հմտությությունների զարգացումը:

6.

Հոգեբանամանկավարժական բնույթի առաջարկություններ:
Հավելված 3
ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԽՄԲԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ
ՀՈԳԵԲԱՆԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ՄՈՏԱՎՈՐ ՊԼԱՆ

1.

Ընդհանուր

տեղեկություններ

ուսանողական

խմբի

մասին:

Ուսանողների քանակը, սեռատարիքային կազմը և այլն:
2.

Խմբի ուսումնական և գիտահետազոտական գործունեությունը:
Ուսանողների վերաբերմունքը տարբեր ուսումնական առարկաների նկատմամբ, ակտիվության մակարդակը դասերի ժամանակ,
ցածր առաջադիմության հնարավոր պատճառները, խմբի առանձին ուսանողների հետաքրքրության բացակայությունը կրթության
նկատմամբ:

Գիտական

հետաքրքրությունների

գերակայող

ոլորտը: Գիտահետազոտական գործունեության հիմնական ձևերը
(զեկույցներ, ռեֆերատներ, կուրսային աշխատանքներ, հրապարակումներ, մասնակցություն ուսանողական կոնֆերանսների և
այլն):
3.

Հոգեբանամանկավարժական փոխհարաբերությունների բնութագիրը կուրսում.
ա. միջանձնային հարաբերությունները, հուզական նախապատվությունները:

Ենթախմբերի
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առկայությունը

և

ակադե-

միական

կուրսում

նրանց

հայտնվելու

պատճառները:

Առաջնորդները և խմբի վրա նրանց ազդեցության ոլորտները,
բ.

ուսանողական խմբի համախմբվածությունը, արժեքային
կողմնորոշումների միասնականության աստիճանը, խմբային նպատակների և ընդհանուր գործերի առկայությունը,
անհատի հոգեբանական ինքնազգացողությունը և ինքնադրսևորումը կուրսում,

գ.

կուրսի կազմակերպվածությունը, ուսանողների ինքնուրույնության աստիճանը խմբային գործերի պլանավորման,
նախապատրաստման և անցկացման գործում: Իրավունքների և պարտականությունների բաշխումը խմբի անդամների
միջև: Համատեղ որոշումների արդյունավետությունը (դրանց
ընդունումը և իրագործումը),

դ.

խմբում ձևավորված սովորույթներն ու ավանդույթները.
դրանց

առկայությունը

(բացակայության

պատճառներ),

բովանդակությունը, խմբի համագործակցելու նորմերից շեղվելու դեպքերը, խմբի ռեակցիան նման դեպքերին,
ե.

միջխմբային հարաբերությունները. ակադեմիական կուրսի
ներառումը ֆակուլտետի, բուհի կյանքում, այլ խմբերի հետ
համագործակցության ոլորտներն ու ձևերը:

4.

Պրակտիկայի ընթացքում ուսանողի փոխհարաբերությունները
տվյալ

ակադեմիական

խմբի

հետ՝

ծանոթության,

խմբի

աշխատանքների, նրա ուսումնասիրման, խմբի աշխատանքների
ավարտման փուլերի ընթացքում:
5.

Հոգեբանամանկավարժական

հետևություններ

և

հանձնա-

րարականներ խմբում մասնագիտական, դաստիարակչական և
ուսումնական հետազոտական գործընթացների կատարելագործման ուղղությամբ:
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Հավելված 4
ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄՈՏԱՎՈՐ ՍԽԵՄԱ
1.

նախնական տվյալներ ուսումնասիրվող առարկայի, լսարանի և
դասավանդողի մասին,

2.

դասավանդողի նախապատրաստվելը դասախոսությանը,

3.

դասախոսության կազմակերպված սկիզբը և ուսանողների նախապատրաստվածությունը դասին,

4.

բուհական ուսուցման սկզբունքները և դրանց կիրառումը դասախոսության մեջ,

5.

դասավանդողի

ներկայացրած

դասախոսության

արտաքին

կառուցվածքը և ներքին բովանդակությունը,
6.

եզրահանգումներ՝ ներկայացված դասախոսության մեթոդիկայի և
բովանդակության վերաբերյալ:

Հավելված 5
ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԵՆՏՐՈՆ ԵՎ ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԵՆՏՐՈՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ
ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ուսանողները տեղեկատվության
պասիվ ընդունողներ են:

Հիմնական շեշտադրումը
կատարվում է այնպիսի
գիտելիքների ձեռքբերման վրա,
որոնք ապագայում կիրառելի չեն:
Դասավանդողի հիմնական
գործառույթն սահմանափակվում է
տեղեկատվություն հաղորդելով և
սովորողին գնահատելով:

Ուսանողները ակտիվորեն
մասնակցում են տեղեկատվություն
ձեռքբերման և դրա հիման վրա
գիտելիքի ձևավորման
գործընթացին:
Հիմնական շեշտադրումը
կատարվում է գիտելիքների
արդյունավետ կիրառման վրա, ինչն
անհրաժեշտ է իրական կյանքի
հիմնախնդիրները լուծելու համար:
Դասավանդողի հիմնական
գործառույթը ուղղորդելն է:
Դասավանդողը և ուսանողները
համատեղ են գնահատում ձեռք
բերված գիտելիքը:
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Գնահատումը կիրառվում է
ուսումնառության
մշտադիտարկման նպատակով:
Հիմնականում խրախուսվում են
ճիշտ պատասխանները:

Ցանկալի արդյունքը գնահատվում է
օբյեկտիվորեն կառուցված թեստերի,
հարցաշարերի միջոցով:

Կարևորվում է միայն տվյալ դասընթացը:
Մթնոլորտը մրցակցային է,
անհատներն աշխատում են
առանձին:
Միայն ուսանողներն են համարվում
սովորողներ:

Գնահատումն օգտագործվում է
թերությունները շտկելու և
խրախուսելու նպատակով:
Ուսանողները հիմնականում
գիտելիք են ձեռք բերում՝ փորձելով
նոր հարցադրումներ կատարել,
սովորում են՝ ուղղելով սեփական
սխալները:
Ցանկալի արդյունքը գնահատվում է
տարբեր նախագծերի, ելույթների,
հանձնարարականների,
թղթապանակների և այլնի իրականացման միջոցով:
Կարևորվում են նաև միջառարկայական հիմախնդիրները:
Մթնոլորտը համագործակցային է և
երկխոսական:
Դասավանդողները և ուսանողները
սովորում են միասին և միմյանցից:

Ուսանողակենտրոն դասավանդումը առաջին պլան է մղում
ուսանողին, այլ ոչ թե դասավանդողին. կարևորվում է, թե ինչ է անում և
ինչպես է իրեն դրսևորում ուսանողը, այլ ոչ թե դասավանդողը:
Հավելված 6

Ուղեցույց
Մագիստրոսական ատենախոսության նախապատրաստման և
պաշտպանության ընթացակարգը16
16

Ուղեցույց մագիստրոսական ատենախոսության նախապատրաստման և
պաշտպանության ընթացակարգի մասին, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
մասնագիտական կրթւթյան և կիրառական մանկավարժության ամբիոն, Ե.,
2013թ, 4էջ:
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Մագիստրոսական ատենախոսություններին ներկայացվող
պահանջները
1. Մագիստրոսական ատենախոսության բովանդակությանը և
կառուցվածքին ներկայացվող պահանջները:
Այս բաղադրիչն ընդգրկում է.

Բովանդակություն


Ներածություն ( մինչև 4 էջ ).


թեմայի ընտրության հիմնավորումը և դրա
արդիականությունը,





աշխատանքի նպատակը և խնդիրները,



աշխատանքի ծավալը և կառուցվածքը:

Գլուխ առաջին` աշխատանքի տեսական վերլուծություն.


թեմայի վերաբերյալ առկա մոտեցումները,



տեսական և պրակտիկ հիմունքները,



տեսական և պրակտիկ ուսումնասիրությունների
վերլուծությունները:



Գլուխ 2-րդ` հետազոտական աշխատանք.


հետազոտության նախապատրաստում,


հետազոտության նպատակի ձևակերպում,



հետազոտության մեթոդների և համակազմի ընտրություն
(նկարագրություն):



Հետազոտության իրականացում.




փորձարարական աշխատանքի նկարագրություն:

Տվյալների վերլուծություն և ամփոփում:
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Եզրակացություններ (մինչև 2 էջ), որոնք պետք է բխեն տեսական
վերլուծություններից և փորձարարական տվյալներից և
համապատասխանեն ատենախոսության խնդիրներին:



Գրականության

ցանկ

(առնվազն

20

աղբյուր)`

տեքստում

պարտադիր ապահովելով հղումները: Հղումները (գրականության
աղբյուրը) անհրաժեշտ է տեղավորել տեքստում՝ գրելով գրականության ցանկում ընդգրկված աղբյուրի համարը և նշելով տվյալ
էջը, որից կատարվում է հղումը: Օր.՝ հղում ենք կատարում գրականության ցանկի 20-րդ աղբյուրի՝ Սուխոմլինսկու գրքի 15-րդ
էջից: Հղումը պետք է գրել մեջբերման վերջում՝ հետևյալ կերպ.[ 20,
15]:
 Հավելվածներ
2. Մագիստրոսական թեզի ձևավորմանը ներկայացվող պահանջները.
Սույն բաղադրիչը ներառում է.


աշխատանքի ընդհանուր ծավալը, որը պետք է լինի 40-50 էջ,
ընդ որում հավելվածները չեն դիտարկվում որպես աշխատանքի ծավալի մաս:



տեքստը` Arial Armenian,



տառաչափը` 12,



տողերի միջև հեռավորությունը` 1,74,



մեկ էջի վրա 29-30 տող,



էջի չափերը` ձախից` 3, վերևից և ներքևից` 2, աջից` 1,5,



գլուխները

սկսվում

են

նոր

էջից,

վերնագրերը`

բովանդակության մեջ և աշխատանքում` մեծատառերով` 14
տառաչափով, մեկ տող ներքևից,


պարագրաֆների վերնագրերը` բովանդակության մեջ և աշխատանքում` փոքրատառերով` 12 տառաչափով,



աշխատանքի կառուցվածքում նշված մյուս բաղադրամասերը
շարունակում են միմյանց:
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3. Մագիստրոսական ատենախոսության պատրաստմանը և
վերահսկմանը ներկայացվող պահանջները.
Այս բաղադրիչն ընդգրկում է հետևյալ փուլերը.


Միջանկյալ ստուգումների 3 փուլ՝ (առկա ուսուցմամբ
ուսանողների համար).


Առաջին միջանկյալ ստուգում – 1-ին կուրսի վերջում՝
հունիս (անհրաժեշտ է ներկայացնել թեմայի վերաբերյալ
հավաքած նյութերը, գրականության ցանկը, աշխատանքի
պլանը):



Երկրորդ միջանկյալ ստուգում – 2-րդ կուրսի 1-ին կիսամյակ դեկտեմբեր (անհրաժեշտ է ներկայացնել 1-ին գլուխը
և փորձարարական աշխատանքի պլանն ու իրականացման
փուլերը):



Երրորդ միջանկյալ ստուգում – 2-րդ կուրսի 3-րդ եռամսյակ՝
մարտ

(անհրաժեշտ

(փորձարարական

է

ներկայացնել

աշխատանքի

2-րդ

արդյունքները,

գլուխը
ներա-

ծությունը և եզրակացությունները):



Նախապաշտպանություն- 2-րդ կուրս՝ ապրիլ

Միջանկյալ ստուգումների 3 փուլ՝ (հեռակա ուսուցմամբ
ուսանողների համար).


Առաջին միջանկյալ ստուգում – 1-ին կուրսի վերջում՝
հունիս:



Երկրորդ միջանկյալ ստուգում – 2-րդ կուրսի 1-ին
կիսամյակ՝ դեկտեմբեր:



Երրորդ միջանկյալ ստուգում – 2-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակ՝մայիս:




Նախապաշտպանություն- 3-րդ կուրս՝ նոյեմբեր:

Աշխատանքի վերջնական տարբերակը ներկայացվում է
ամբիոն պաշտպանությունից մեկ ամիս առաջ:
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Աշխատանքը ներկայացվում է կազմված, մեկ օրինակից՝ ղեկավարի ստորագրությամբ, դրան կցվում է էլեկտրոնային
ներկայացումը (առնվազն 15 տեսասահիկ): Աշխատանքի
տիտղոսաթերթի նմուշը կցվում է:

4. Մագիստրոսական

ատենախոսության

գրախոսությանը

ներկայացվող պահանջները.
Այն պետք է պատասխանի հետևյալ հարցերին.
ա.

ատենախոսի կողմից թեմայի իմացությունը և արդիականությունը,

բ.

աշխատանքում

դրված

նպատակի

և

խնդիրների

համապատասխանությունը,
գ.

աշխատանքի

խնդիրների

և

եզրակացությունների

համապատասխանությունը,
դ.

աշխատանքի տրամաբանական ամբողջականությունը,

ե.

աշխատանքի

գործնական

մասի

համապատասխանությունը

դրված նպատակներին,
զ.

օգտագործված

գրականության

արդիականությունը,

համա-

պատասխանությունը թեմային, վերլուծության մակարդակը և
արտացոլվածությունը տեքստում,
է. կատարված աշխատանքի ուղղությամբ ուսանողի ինքնուրույնության
աստիճանը:
5. Մագիստրոսական

ատենախոսության

պաշտպանությանը

վերաբերող պայմանները.
Այս բաղադրիչն ընդգրկում է.
ա.

աշխատանքի

ներկայացումը

(թեմայի

արդիականությունը,

աշխատանքի նպատակը, խնդիրները, երկու գլուխների համառոտ
բովանդակությունը, գործնական աշխատանքի հավաստիությունը,
եզրակացությունների ներկայացումը), մանկավարժական մտածելակերպի և բառապաշարի առկայությունը - 40 %,
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բ.

աշխատանքի

ձևավորումը,

հարցերին

պատասխանելու,

բանավիճելու և փաստարկներ բերելու ուսանողի կարողությունը 10% :
6. Մագիստրոսական ատենախոսության գնահատմանը ներկայացվող
պահանջները:


Մագիստրոսական թեզը գնահատվում է 100 միավոր, որից.


մագիստրոսական թեզի կատարման ընթացքը - 20%, որից
1-ին, 2-րդ և 3-րդ միջանկյալ ստուգումները՝ 5-ական %, իսկ
նախապաշտպանությունը՝ - 5 %



մագիստրոսական թեզի գրախոսի կարծիքը՝ - 30%,



մագիստրոսական թեզի ներկայացումն ու պաշտպանությունը՝ - 50 %( տես՝ 5-րդ կետը):
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18. Столяренко Л., Буланова-Топоркова М., Духавнева А, Сучков Г.,
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ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Բարձրագույն դպրոցի մանկավարժության խնդիրներին առնչվող
գրքեր և հոդվածներ
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքը, Եր. 1999թ.:
«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության
մասին», ՀՀ օրենքը Եր., 2004 թ.:
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության զարգացման 20112015 թվականների պետական ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ
օրենքը (Ընդունվել է 23.06.2011):
Բարձրագույն և հետբուհական կրթության զարգացման սկզբունքային մոտեցումներ http://www.edu.am /DownloadFile/4118arm-BUH.pdf:
Կրեդիտային համակարգի ներդրումը ՀՀ-ում (Տեղեկանք):
Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացի կրեդիտային համակարգով կազմակերպման
օրինակելի կարգ:
Բարձրագույն կրթություն: Փաստաթղթերի ժողովածու-պրակ I, ՀՀ
ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի հրատ, , 2005թ.
Բարձրագույն կրթություն: Փաստաթղթերի ժողովածու -պրակ III,
ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի հրատ, , 2008 թ. 372 էջ:
Բարձրագույն կրթություն: ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտ; Կազմ.՝ Ռ. Սուքիասյան, Վ. Խաչատրյան, Վ. Սարգսյան, Է.
Ալեքսանյան.–Եր.: ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտ, 2012,
Պրակ 5 – 320 էջ:
ՀՀ ԿԳՆ Տեղեկագրեր, 2006-2013 թթ.:
Կրթության զարգացման 2011-. 2015թթ. պետական ծրագիր:
Կրթության արդի հիմնախնդիրներ, դեպքերի ուսումնասիրություններ, հեռանկարներ, - Եր., Լուսաբաց հրատ. 2005թ.:
Կրթությունը Հայաստանում,-Եր., 2006թ., 72 էջ:
Կրթության
վերափոխումները
Հայաստանում. մարդկային
զարգացման ազգային զեկույց, -Եր., 2007թ., 126էջ:
Աղուզումցյան Գ. Վ., Սովորողների ազգային-քաղաքացիական
դաստիարակության խնդիրները ժամանակակից բարձրագույն
կրթության համակարգում, Մխ. Գոշ, 2012թ., էջ 67-69:
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Աղուզումցյան Գ.Վ., Ազգային դաստիարակության հիմնախնդիրները գլոբալիզացիայի (համաշխարհայնացման) ներկա
ժամանակաշրջանում, Գորիսի պետական համալսարան, միջազգային գիտաժողով, 2011 թ., էջ 542-545:
Բաբայան Ի.Գ., Բարձրագույն ուսումնական հաստատության
դաստիարակչական գործառույթները, Գորիսի պետական համալսարան, միջազգային գիտաժողով, 2011 թ., էջ 61-63:
Բաբայան Ի.Գ., Բարձրագույն դպրոցում ուսանողների սոցիալականացման առանձնահատկությունները, Խ.Աբովյանի 200ամյակին նվիրված ԵՊՄՀ-ի. 54-րդ գիտական նստաշրջանի
նյութերի ժողովածու, Եր. 2010 թ., էջ 19-21:
Թոփուզյան Ա. և ուրիշներ, Կրթություն բոլորի համար (Ազգային
զեկույց) , Եր., 2000:
Թոփուզյան
Ա.Օ.,
Հումանիստական
դաստիարակության
հիմնախնդիրը մանկավարժության մեջ, Ե. 2009 թ., 296 էջ:
Թոփուզյան Ա.Օ., Կրթության քաղաքականությունը և մանկավարժական պրակտիկան, Մանկավարժության և հոգեբանության
հիմնախնդիրներ N2, էջ44-51, Եր., 2012:
Թոփուզյան Ա.Օ., Ժամանակակից ուսուցչին ներկայացվող պահանջները, Մանկավարժական միտք, N4, էջ 11-18, 2012:
Ղուկասյան Ա.Ա., Ասատրյան Լ. Թ., Կարապետյան Ա. Ս.,
Մանկավարժական բուհի կառավարման տեխնոլոգիան և
զարգացման միտումները, Եր., 2005թ., 274 էջ:
Մանուկյան Ս.Պ., Նպատակահարույց ուսուցման տեսությունն ու
պրակտիկան, Եր., 1998:
Մանուկյան Ս.Պ., Մանկավարժագիտություն, Երևան, 2000:
Պետրոսյան Հ. Հ., Մասնագիտական կրթության կառավարման և
վերահսկողության հարցեր, Եր., 2007:
Պետրոսյան Հ.Հ., Կոմպետենտային մոտեցումը և մասնագիտական
կրթության որակի ապահովումը, Ե., 2013թ., 265 էջ:
Պետրոսյան Հ.Հ., Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման գործընթացի կառավարման մանկավարժական տեխնոլոգիաներ, Եր., 2010թ., 517 էջ:
Պետրոսյան Հ.Հ., Ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ,
Եր., 2008թ., 275էջ:
Սարգսյան Յու. Լ, Բուդաղյան Ա.Ս., Բոլոնիայի գործընթացը
Հայաստանում, Ուղեցույց Բարձրագույն կրթության ռազ-
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մավարական հետազոտությունների ազգային կենտրոն, Եր.
2008թ., 74 էջ:
Սիսյան Ս.Բ., Դասախոսի հաղորդակցական մշակույթի կատարելագործման անհրաժեշտությունը արդի կրթական պահանջներին
համապատասխան, Մանկավարժական միտք, Եր., 2012թ., թիվ 12. էջ 68-72:
Սիսյան Ս.Բ., Բարձրագույն և մասնագիտական դպրոցի դասախոսի մանկավարժական արժեքների համակարգը, Մանկավարժական միտք, Եր., 2013թ., էջ 79-83:
Սիսյան Ս.Բ. Բաբայան Ի.Գ., Հետադարձ կապի ապահովումը՝
ուսուցման արդյունավետության պայման, Խ.Աբովյանի անվան
ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված պրոֆ., դասախ. անձ., հայց., գիտաշխատողների 56-րդ գիտական նստաշրջանի նյութերի
ժողովածու,, Եր., 2013թ., էջ 474-477:
Андреев
В.И.
Педагогика
творческого
саморазвития:
Инновационный курс. Кн.2– Казань:Изд-во Казан. ун-та,1998. 319 с.
Архангельский СИ. Учебный процесс в высшей школе, его
закономерные основы и методы.М., 1980.
Абдухалыков Т.Х. Научно-педагогические основы организации
мониторинга качества образования в среднем специальном, профессиональном образовании, Ташкент, 2003.
Акмеология: учебник /под общ. ред. А А. Деркача. – М: Изд-во
РАГС, 2004. – 688 с.
Бабаян И.Г., Педагогика высшей школы как отрасль педагогической
науки, философские и психолого-педагогические проблемы
развития образовательной среды в современных условиях,
(Материалы Международной научно-практической конференции),
Воронеж, 2010 г. часть 1, стр. 61-63.
Балакирева Э.В., Богданова Р.У. и другие, Организация
самостоятельной
работы
студентов
по
педагогическим
дисциплинам: Учебно-методическое пособие для преподавателей
высшей школы. Часть I – СПб., 2008.- с 43
Батракова С.Н. Педагогический процесс как явление культуры
(методологические проблемы): Монография. – Ярославль, 2003.
Батракова С.Н. Методологические основы педагогического
процесса: Учебное пособие. – Ярославль, 2001.
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Блинов В. Виненко В., Сергеев И.,Методика преподавания в высшей школе/ Изд. Юрайт,2013 г. 320 с.
Гречихин А.А., Древс Ю. Г. Вузовская учебная книга. – М., 2000.
Бондаревская,
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В.
Теория
и
практика
личностноориентированного образования. Ростов н(Д.: Изд-во Рост. гос. пед.
ун-та, 2000. 352 с.
Буткевич, В.В. Формирование личности учителя в теории и
практике педагогического образования. автореф. дисс. докт. пед.
наук В.В. Буткевич. М.,1994. 23 с.
Вдовюк В.И., Фильков С.М. Основы педагогики высшей школы /в
структурно-логических схемах, Учебное пособие, Москва
,МГИМО(У) МИД России 2004.
Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный
подход. – М., 1991.
Вершинина Л.В. Ценностное сознание студента (Теоретический
аспект, анализ состояния): Монография. – М.: Москов. псих.-соц.
ин-т, 2005. – 180 с.
Володарская И.А., Смирнов С. Д. Функции компетентности
преподавателя высшей школы // Вестн. Моск. ун-та.
Педагогическое образование. 2007. № 2. С. 27–43.
Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию
образования. -М., 2000.
Девяткина М.А., Мирошникова Т.А., Петрова Ю.И. и др.,
Инновационная политика высшего учебного заведения– М., 2006.
Деловые игры в учебном процессе. – М., 1985.
Дьяченко В.К. Новая дидактика. – М., 2001.
Жук О.Л. Педагогика. Практикум на основе компетентностного
подхода / О.Л. Жук, С.М. Сиренко. – Минск: РИВШ, 2007. – 192 с.
Жук О.Л. и др. Педагогическое образование в условиях трансформационных процессов: Учеб.-метод. пособие / Мн., 2008.
Жук,
О.Л.
Педагогическая
подготовка
студентов:
компетентностный подход. Минск: РИВШ, 2009. – 336 с.
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Жук О.Л. и др., Педагогические основы самостоятельной работы
студентов: пособие для преподавателей и студентов /под общ. ред.
О.Л. Жук. -Минск: РИВШ, 2005. - 112 с
Зайцева Л.В. и др. Управление инновационными образовательными
учреждениями в режиме функционирования и развития. – М., 1997.
Загвязинский В.И., Атаханов Р.А., Методология и методы
психолого-педаоического исследования. Учеб. пособие для студ.
Высш. Учеб. заведений. М. изд. Академия, 2005.
Зубов Н. В. Как руководить педагогами. – М., 2003.82с.
Исаев
И.В.,
Профессионально-педагогическая
культура
преподавателя. М. 2002.
Иванов Д. И Компетенстности и компетентностный подход в современном образовании /Д. Иванов. М: Чистые труды, 2007. 32с.
Инновационное обучение: стратегия и практика. /Под ред. В. Я.
Ляудис, – М., 1994.
Иванова С.Д. Учитель 21 века: ноонсихологический подход к
анализу
профессионально-личностной
готовности
к
педагогической деятельности СП. Иванова. Псков: ПГПИ им. С М
Кирова, 2002. 228с.
Компетентностный подход в педагогическом образовании:
Коллективная монография (Под ред. проф. В.А. Козырева, проф.
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