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1. Մասնագիտության 
թվանիշը և անվանումը 

023102.00.6   «Օտար լեզու և գրականության» 

2. Կրթական ծրագրի 
թվանիշը և անվանումը 

023102.02.6 «Անգլերեն լեզու և գրականություն» 

3. Շնորհվող որակավորումը Բանասիրության բակալավր 

4. Կրեդիտների քանակը 240 

5. Ուսումնառության լեզուն Անգլերեն, հայերեն 

6. Ուսուցման ձևը Առկա 

7. Ուսումնառության 
ժամկետը 

2019-2023թթ. 

8. Կրթական ծրագրի ընդունելության պահանջները 

Անգլերեն լեզու և գրականության մասնագիտության կրթական ծրագրի դիմորդը 
պետք է ունենա միջնակարգ կրթության վկայական և հաջողությամբ հանձնած լինի  
«Անգլերեն լեզու»,  «Հայոց լեզու»  առարկաներից միասնական և  «Անգլերեն լեզու»  
բանավոր ընդունելության քննություններ: 

9. Կրթական ծրագրի  նպատակները 

Ծրագիրը նպատակաուղղված է  անգլերեն լեզվի և գրականության  բնագավառում  
բարձր որակավորում ունեցող կադրերի պատրաստմանը՝ կրթության, 
մանկավարժության, գիտության, ինչպես նաև այլ բնագավառներում  
աշխատանքային գործունեության համար:  
Ծրագրի նպատակներն  են՝  

 Նպաստել  մասնագիտական մակարդակով անգլերեն լեզվին և անգլիալեղու 
գրականությանը տիրապետելուն,  

 Ձևավորել բակալավրիատի շրջանավարտի մոտ  բանասիրական ցանկացած 
տեքստերի (գրավոր, բանավոր, և վիրտուալ) հետ աշխատելու կարողություն,   

 Ձևավորել ձեռքբերած բանասիրական գիտելիքները մանկավարժական, 
գիտահետազոտական և այլ բնագավառներում կիրառելու կարողություն և 
հմտություն, 

 Ձևավորել ուսանողների մոտ ինքնաքննադատության, ինքնակրթության, 
ինքնազարգացման անհրաժեշտություն: 

 

10. Կրթական ծրագրի  կրթական վերջնարդյունքները 

Անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ մանկավարժության 
բակալավրը, ելնելով մասնագիտական գործունեության խնդիրներից և հիմնական 
կրթական ծրագրերի նպատակներից, պետք է տիրապետի հետևյալ 
կոմպետենցիաներին: 
ա) Գործիքային կոմպետենցիաներ  
- վերլուծության և համադրության կարողություն, 
- կազմակերպչական կարողություն (պլանավորում, կազմակերպում, 
ղեկա¬վա¬րում, վերահսկում), 
- հենքային ընդհանուր գիտելիքների տիրապետում , 
- պետական լեզվով հաղորդակցվելու կարողություն , 
- օտար լեզվով հաղորդակցվելու կարողություն , 
- համակարգչային տարրական հմտություններ, 
- տեղեկույթը կառավարելու հմտություն (տեղեկույթի ձեռք բերում, 
հա¬մակարգում, վերլուծում), 
- խնդիրներ լուծելու կարողություն, 



- որոշումներ կայացնելու կարողություն: 
 

11. Կրթական ծրագրի  ուսումնական պլանը 

Կցվում է 

12. Գնահատման ձևերը 

իրավիճակային հանձնարարություններ, գործնական-կիրառական ուղղվածություն 
ունեցող հանձնարարություններ, հրապարակային պաշտպանություն և 
ուսանողների նախագծային և հետազոտական գործունեության փորձաքննական 
գնահատական,  հոդվածի նախապատրաստում և գրում, մեկնաբանություններ` 
հոդվածի, գրքի, մենագրության վերաբերյալ), իրավիճակի / դեպքի 
վերլուծություն, խմբային աշխատանք (տվայլ հիմնախնադրի կոլեկտիվ 
քննարկում և լուծման ուղիների որոնում),  հիմնախնդիրների / սեփական 
աշխատանքային փորձի քննարկում և անդրադարձ համակուրսեցիների հետ, 
 իրական հիմնախնդրին վերաբերող հետազոտական հայտի նախագծի 
պատրաստում,  գործողությունների կատարում/ցուցադրում  (հաշվարկներ, 
աշխատանք տեքստերի հետ, արձանագրությունների լրացում, հրահանգների 
կատարում),  վիդեոյի և ծրագրային մատակարարման օգտագործում, 
 ներկայացման պաստառի նախապատրաստում,  մասնագիտական 
գործունեության հետևում և իրական վերարտադրություն,  կառավարում և 
զարգացում (ինքնակառավարում և ինքնազարգացում), բանավոր հարցում, 
թեստային գնահատում, հարց –պատասխան, ընթացիկ գնահատում, ամփոփիչ 
գնահատում, հայտորոշիչ գնահատում, ձևավորող գնահատում, հետազոտական 
գնահատում, գնահատվող բանավեճ 

13. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները 

Անգլերեն լեզու և գրականության գծով բանասիրության բակալավրի 
մասնագիտությամբ բարձրագույն մասնագիտական կրթության հիմնական կրթական 
ծրագիրը յուրացրած բակալավրը պատրաստ է կրթությունը շարունակելու՝ 
• համապատասխան ժամկետներում ստանալու բակալավրի որակավորման 
աստիճան 2-րդ մասնագիտության գծով. 
• մագիստրատուրայում` ստանալու մանկավարժության, լեզվաբանության 
մագիստրոսի աստիճան, 
• մագիստրատուրայում` ստանալու այլ որակավորման աստիճան: 

14. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

 ՀԿԾ-ով նախատեսված բոլոր ուսումնական դասընթացները ապահովված են 
ուսումնամեթոդական փաստաթղթերով և նյութերով: 
• Սովորողների արտալսարանային ինքնուրույն աշխատանքի իրականացումը 
զուգորդվում է մեթոդական նյութերով և անհրաժեշտ ժամանակի հիմնավորմամբ: 
• ՀԿԾ-ի իրականացումը յուրաքանչյուր սովորողի թույլատրում է  մուտք գործել 
տվյալների շտեմարան, գրադարանային ֆոնդեր, ստանալ տեղեկատվություն և 
խորհրդատվություն: 
• Ուսանողները ապահովված են բոլոր դասընթացների դասախոսական տեքստերի 
էլեկտրոնային տարբերակներով, քննական հարցաշարերով, անհրաժեշտ 
գրականության ցանկով, մշակված թեստերի օրինակով,  օրացուցային պլանով, 
մեթոդական ուղեցույցով: 
• Գրադարանային ֆոնդը համալրված է  ոչ միայն մասնագիտական, այլ նաև 

հումանիտար, հանրային և տնտեսական դասընթացներին համապատասխան 
տպագիր հրատարակություններով և էլեկտրոնային նյութերով: 

15. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք 
օգտագործվել  են  ծրագիրը մշակելիս 

ՀՀ Կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 7-ի N 714 - Ն որոշմամբ հաստատված 
«Հայաստանի Հանրապետության որակավորումների ազգային շրջանակ»ֈ 



 


