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ՎԱՆԱՁՈՐ 2022 



 
1. Մասնագիտության 

թվանիշը և անվանումը 
011401.00.6 Մասնագիտական 
մանկավարժություն 

2. Կրթական ծրագրի 
թվանիշը և անվանումը 

011401.05.6 Մաթեմատիկա 
 

3. Շնորհվող 
որակավորումը 

Մանկավարժության բակալավր 

4. Կրեդիտների քանակը 240 

5. Ուսումնառության 
լեզուն 

հայերեն 

6. Ուսուցման ձևը հեռակա 

7. Ուսումնառության 
ժամկետը 

2020-2025թթ. 

8. Կրթական ծրագրի ընդունելության պահանջները 
«Մաթեմատիկա»( մանկավարժության բակալավր) մասնագիտության   
կրթական ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա միջնակարգ կրթության 
վկայական և հաջողությամբ հանձնած լինի միասնական քննություններ 
«Մաթեմատիկա»  և  /կամ «Ֆիզիկա» առարկաներից: 

9. Կրթական ծրագրի  նպատակները 
 Ծրագրի նպատակը մաթեմատիկայի ուսուցչի և մաթեմատիկոսի 

պատրաստումն է, որոնք զբաղվելու են մաթեմատիկայի հիմնարար և 
կիրառական խնդիրներով, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ միջազգային 
գիտաուսումնական և հետազոտական կենտրոններում և արդյունաբերական 
կազմակերպություններում: 

Ծրագրի շրջանավարտների խնդիրներն են մաթեմատիկայի տարբեր 
ճյուղերի և ֆիզիկական երևույթների լայն սպեկտրի մոդելավորումը, մոդելա-
վորված համակարգերի հետազոտման մեթոդների մշակումն ու կիրառումը 
տարբեր պայմաններումֈ 

 

10. Կրթական ծրագրի  կրթական վերջնարդյունքները 
Մաթեմատիկա  մասնագիտությամբ բակալավրի պատրաստման կրթական 

ծրագրի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել և զարգացնել 
ընդհանրական և բուն մասնագիտական կոմպետենցիաներ, որոնք 
անհրաժեշտ են կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու համար. 

Գիտենա՝ 

- ՀՀ Սահմանադրությունը, կրթության բնագավառի օրենդրությունը, 
կրթության և իր մասնագիտությանը վերաբերող նորմատիվ և 
իրավական ակտերը:  

-  Սոցիալ-հումանիտար և տնտեսագիտական առարկաների հիմնական 
դրույթները: 

-  Անձի ձևավորման և զարգացման օրինաչափությունները:  
-  Երեխաների իրավունքների հռչակագրի և ՙԵրեխայի իրավունքների 

մասին՛ ՀՀ օրենքի դրույթները:  
-  Պետության կրթական քաղաքականության ուղենիշները:  

-  Մարդու և հասարակության, մարդու և շրջակա միջավայրի 
հարաբերությունները կարգավորող էթիկական և իրավական նորմերը:  

- Կրթության կազմակերպման հիմնական ձևերը, աստիճանները և 



մակարդակները:  

-  Ուսումնական գործընթաց իրականացնելու տեխնոլոգիաները և 
մեթոդիկաները: 

- Փիլիսոփայության հիմունքները, մանկավարժության, հոգեμանության և 
ուսուցման տեսության սկզμունքները և հիմնական դրույթներըֈ  

-  Հայ ժողովրդի պատմությունը և արդի քաղաքագիտական 
զարգացումները:  

-  Անձի ձևավորման և զարգացման օրինաչափությունները:  
-  Դպրոցականների զարգացման անատոմո-ֆիզիոլոգիական 

առանձնահատկու թյուններն ու օրինաչափությունները:  
- Ուսուցչի իրավունքներն ու պարտականությունները:  

- Մաթեմատիկական հիմնական տեսությունները, մաթեմատիկական 
փաստերը և հիմնադրույթներըֈ  

- Մաթեմատիկական հետազոտման սինթետիկ և վերլուծական 
մեթոդներըֈ  

- Մաթեմատիկայի ընդհանուր կառուցվածքը և յուրաքանչյուր բաժնի 
կապերն այլ բաժինների հետֈ  

- Մաթեմատիկական տրամաբանության կանոնները և դրանց 
կիրառությունը մաթեմատիկայի բաժիններումֈ  

- Մաթեմատիկայի աքսիոմատիկական հենքըֈ  
- Մաթեմատիկական կանոնների մեկնաբանումը գիտության այլ 

բնագավառների օբյեկտների միջոցովֈ  

- Մաթեմատիկական տերմինաբանությունըֈ  Մաթեմատիկայի 
պատմությունըֈ Տարրական մաթեմատիկան և մաթեմատիկայի 
դպրոցական դասընթացը դրանց կապըֈ  Մաթեմատիկայի դպրոցական 
դասընթացի ուսուցման մեթոդիկանֈ  Մաթեմատիկական առարկաների 
ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաներըֈ  Մաթեմատիկայի 
ուսումնական ծրագրերին և դասագրքերին ներկայացվող հիմնական 
պահանջների համակարգը և դրանց բնութագրիչներըֈ  
Մաթեմատիկական հիմնական փաստերի /թեորեմների/ 
ապացուցումները:  

 
Կարողանա՝  
- Կազմակերպել իր աշխատանքային գործունեությունը՝ հիմնվելով 

կրթության բնագավառի և գիտության հիմնադրույթների վրաֈ  
-  Մաթեմատիկորեն գրագետ, ճշգրիտ ձևակերպել և գրառել 

մաթեմատիկական առաջադրությունները և արտահայտություններըֈ 

-  Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ՝ 
ինքնուրույն ձեռք բերել նոր գիտելիքներ մաթեմատիկայից և դրա 
ուսուցման մեթոդիկայիցֈ  

-  Կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ և մեկնաμանումներֈ 

-  Ընդհանրացնել ստացված ուսումնական արդյունքներըֈ  
-  Ուսումնական գործընթացում մասնագիտական մակարդակով կիրառել 

մանկավարժության, հոգեբանության արդյունքներըֈ  

-  Վերլուծել մաթեմատիկական դասընթացների ուսումնական ծրագրեր և 
դասագրքեր, պարզել դրանց համապատասխանությունը հիմնական 
չափանիշներինֈ  

 
Տիրապետի՝  

 

- Անձնական և հասարակական հարաμերությունները կանոնավորող 



վարվելակերպի μարոյական և իրավական նորմերըֈ  

-  Մասնագիտական ոլորտի լեզվին (գրավոր և μանավոր) առնվազն երկու 
օտար լեզուների:  

-  Մասնագիտական ոլորտում անհրաժեշտ գիտելիքներիֈ  
-  Տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման, մշակման, 

դասակարգման և համակարգման համակարգչային մեթոդներիֈ 

-  Կրթության և դաստիարակության մանկավարժական ժամանակակից 
տեխնոլոգիաների և մեթոդներիֈ  

-  Մաթեմատիկայի հայեցակարգային համակարգերի և դրանց 
զարգացման օրինաչափություններիֈ  

-  Մաթեմատիկայի տարբեր բնագավառների տեսական և կիրառական 
հիմնախնդիրներիֈ  

-  Համակարգչով աշխատելու տեխնիկային  
«Մաթեմատիկա»  մասնագիտությամբ մանկավարժության բակալավրի 

պատրաստման կրթական ծրագիրը  կօգնի  ուսանողների մոտ ձևավորել և 
զարգացնել ընդհանրական, բուն մասնագիտական և մանկավարժական 
կոմպետենցիաներ, որոնք անհրաժեշտ են ապագայում մասնագիտական 
հաջող գործունեության, ինչպես նաև ուսումնառության հաջորդ փուլերում 
կրթությունը շարունակելու համարֈ 

11. Կրթական ծրագրի  ուսումնական պլանը՝ կցվում է: 

12. Գնահատման ձևերը. 
Դասավանդվող առարկաներից անցկացվում են . 

  ամփոփիչ քննություններ, 
  ստուգարքներ: 

Ծրագիրն ավարտվում է ավարտական աշխատանքի պաշտպանությամբ: 

13. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները. 
Ծրագրի շրջանավարտների հնարավոր աշխատատեղերի և մասնագիտա-

կան գործունեության ոլորտն ընդգրկում է բուհերը, քոլեջները, դպրոցները, 
գիտահետազոտական ինստիտուննները, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
և համակարգչային ծրագրերի մշակման և կիրառման ուղղությամբ 
մասնագիտացված կազմակերպությունները և այլնֈ Ծրագրի 
շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել նաև այնպիսի 
ոլորտներում որտեղ հնարավոր է ձեռք բերած կոմպետենցիաների կիրառումը: 

Հանրապետությունում պրակտիկայի անցկացման և շրջանավարտների 
աշխատանքի տեղավորման համար նախատեսված են հետևյալ 
կազմակերպությունները. 

1. Վանաձորի պետական համալսարան, 
2. Վանաձորի նաև մարզի)  միջին և ավագ դպրոցեր, 
3. Վանաձորի քոլեջներ: 

14. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 
«Մաթեմատիկա» մասնագիտության կրթական ծրագիրն իրականացնում 

են բուհի հենքային ամբիոնների բարձր որակավորում ունեցող կադրերը, 
ինչպես նաև այլ հաստատությունների մասնագետները, այդ թվում՝ ԵՊՀ-ից 
հրավիրված մասնագետներֈ Ծրագրում ներգրավված դասախոսները վարում 
են ակտիվ գիտական և գործնական աշխատանք, մասնակցում 
հանրապետական և միջազգային հետազոտական նախագծերի 
աշխատանքներին և պարբերաբար բարձրացնում իրենց որակավորումը 
դասավանդման և ուսուցման ժամանակակից մեթոդների ասպարեզումֈ  

Ծրագիրն ապահովված է նաև անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով և 



նյութական ռեսուրսներով. դասախոսությունների և գործնական 
պարապմունքների անցկացման համար նախատեսված լսարաններով, որոնք 
կահավորված են ժամանակակից տեխնոլոգիական սարքավորումներով և 
ունեն ինտերնետային կապֈ  

Ծրագիրը բավարար չափով ապահովված է նաև անհրաժեշտ 
ուսումնական ռեսուրսներով` ուսումնական գրականությամբ, մեթոդական 
ձեռնարկներով, դասախոսական տեքստերով, օժանդակ նյութերով և 
գիտական պարբերականներովֈ  

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 

 
 
 

 


