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1. Մասնագիտության 
թվանիշը և անվանումը 

011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն 

 

2. Կրթական ծրագրի 
թվանիշը և անվանումը 

011401․19․6 Հայոց լեզու և գրականություն 

3. Շնորհվող 
որակավորումը 

Մանկավարժության բակալավր 

4. Կրեդիտների քանակը 240 

5. Ուսումնառության 
լեզուն 

հայերեն 

6. Ուսուցման ձևը հեռակա 

7. Ուսումնառության 
ժամկետը 

2017-2022 թթ. 

8. Կրթական ծրագրի ընդունելության պահանջները 

 

1․ Հայոց լեզու և հայ գրականություն (գրավոր) 

2․ Հայոց լեզու և հայ գրականություն (բանավոր) 

3․ Հայոց պատմություն (փոխանցվում է ատեստատից) 

9. Կրթական ծրագրի  նպատակները 

Ծրագիրը նպատակաուղղված է  հայոց լեզվի և գրականության բնագավառում 
մանկավարժական  բարձր որակավորմամբ կադրերի պատրաստմանը՝  ՀՀ-ի, 
մասնավորապես Լոռու մարզի ընդհանուր և հանրակրթական դպրոցներում, միջին 
մասնագիտական  կրթօջախներում  ուսուցիչ / ըստ անհրաժեշտության՝  նաև 
մեթոդիստ, լրագրող, սրբագրիչ, գրական և լեզվի խմբակների ղեկավար / աշխատելու 
համար: 

10. Կրթական ծրագրի  կրթական վերջնարդյունքները 

Գիտելիք` 

 Կրթության դերը քաղաքակրթության զարգացման արդի ժամանակաշրջանում, 
կրթական դաշտի հիմնական ձևերը, աստիճանները և մակարդակները,  ուսումնական 
գործընթացի մեթոդներն և մեթոդիկան: 
 Մանկավարժական, հոգեբանական 
կազմակերպման, ղեկավարման նորմերը, դաստիարակության և ուսուցման 
հնարները:  
 Տնտեսագիտության տեսության 
հիմնադրույթները, ժամանակակից բնագիտության հիմնական սկզբունքները և 
հայեցակարգերը, քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ 
իրավիճակներում վարվելակերպի կանոնները: 
 Լեզվաբանական և գրականագիտական առարկաների կառուցվածքային 
առանձնահատկությունները և դրանց միջև գոյություն ունեցող կապը: 
Լեզվաբանության և գրականագիտության վերաբերյալ ժամանակակից 
տեսությունները: 
 Հայ գրականության դասական ստեղծագործությունները և գրականության 
պատմությունը, արդի գրական գործընթացը: 
 Գրական ուղղություններն ու դպրոցները, հոսանքները համաշխարհային և հայ 
գրականության մեջ: Գեղարվեստական երկի բանասիրական վերլուծության 
սկզբունքներն ու մեթոդները 

Կարողունակություն` 



 Կազմակերպել իր աշխատանքային գործունեությունը` հենվելով կրթության և 
գիտության  գործընթացներն ուղղորդող օրենսդրության հիմնական դրույթների վրա: 
 Տրամաբանորեն ճիշտ ձևակերպել գրավոր և բանավոր խոսքը, գիտականորեն 
կազմակերպել իր մասնագիտական գործունեությունը: 
 Լեզվաբանական և գրականագիտական բնագավառում ինքնուրույն ձեռք բերել 
գիտելիքներ` օգտագործելով ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները: 
 Կատարել  վերլուծական բնույթի աշխատանքներ, դրսևորել  
ստեղծագործական մոտեցում: 
Հմտություն` 

 Մասնագիտական հայոց լեզվին (գրավոր 
և բանավոր) և երկու օտար լեզուներով հաղորդակցմանը: 
 Տեղեկատվության հավաքման, 
պահպանման և մշակման համակարգչային մեթոդներին: 
 Կրթության և դաստիարակության 
մանկավարժական ժամանակակից մեթոդներին, հնարների և գիտելիքների 
անհրաժեշտ համակարգին` հետագա մասնագիտական գործունեության  համար: 
 Լեզվաբանական և գրականագիտական 
հիմնական օրենքներին, դրույթներին և ուսմունքներին: 

11. Կրթական ծրագրի  ուսումնական պլանը 

Կցվում է 

12. Գնահատման ձևերը 

ՎՊՀ–ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և 

գնահատման բազմագործոնային համակարգ: Բակալավրիատի ուսանողի 

ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կիրառվում է 

գնահատականների 100 միավորանոց սանդղակը, որը համապատասխանում է ECTS 

գնահատման համակարգին:  

Այն ներառում է հետևյալ բաղադրիչների գնահատում և հաշվառում. 

- ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճան,   

- ինքնուրույն կատարվող աշխատանքներ,  

- գործնական (սեմինար) և  լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի 

մասնակցություն, 

- նրա կողմից դրսևորած ակտիվությունը, հմտությունները և կարողությունները, 
-   ընթացիկ և ամփոփիչ քննություններ կամ ստուգումներ,  
  - գնահատման արդյունավետ ձևեր․ 

1. իրավիճակային հանձնարարություններ, 
2. գործնական-կիրառական ուղղվածություն ունեցող հանձնարարություններ, 
3. հրապարակային պաշտպանություն և ուսանողների նախագծային և 
հետազոտական գործունեության փորձաքննական գնահատական, 
4. մինիմալ կոմպետենտությունը բացահայտող թեստեր, 
5. ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի փորձաքննական գնահատում, 
6. մասնակցում հիմնահարցային սեմինարներին և քննարկումներին, 
7. պատասխանի ընտրություն կամ կարճ ազատ պատասխան, 
8. թեստավորումֈ 

13. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները 



«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ մանկավարժության բակալավրը  
բուհն ավարտելուց  անմիջապես հետո կարող է զբաղեցնել հետևյալ պաշտոնները` 

1. հանրակրթական դպրոցներում` որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ,  
2. մեթոդիստ,  
3. լրագրող, սրբագրիչ,  
4. հայոց լեզվի և գրական խմբակների ղեկավար: 
8. Հետագա ուսման հնարավորությունները․ 

«Հայոց լեզվի և գրականության» մասնագիտությամբ մանկավարժության բակալավրի 
բարձրագույն մասնագիտական կրթության հիմնական կրթական ծրագիրը յուրացրած 
բակալավրը պատրաստ է կրթությունը շարունակելու` 

● համապատասխան ժամկետներում`ստանալու բակալավրի որակավորման 
աստիճան 2-րդ մասնագիտության գծով, 
● մագիստրատուրայում` ստանալու բանասիրության, լեզվաբանության 
մագիստրոսի աստիճան, 
● մագիստրատուրայում` ստանալու այլ մասնագիտությամբ մագիստրոսի 
որակավորման աստիճան:      

14. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Համակարգչային լսարաններ, գրադարան, կաբինետներ 

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 

 
 
 

 


