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1. Մասնագիտության 

թվանիշը և անվանումը 

011301․00․6 «Ընդհանուր մանկավարժություն» 

2. Կրթական ծրագրի 

թվանիշը և անվանումը 

011301.01.6 «Տարրական մանկավարժություն  և  

մեթոդիկա» 

3. Շնորհվող 

որակավորումը 

Մանկավարժության բակալավր 

4. Կրեդիտների քանակը 240 

5. Ուսումնառության 

լեզուն 

Հայերեն 

6. Ուսուցման ձևը հեռակա 

7. Ուսումնառության 

ժամկետը 

2017-2022թթ. 

8. Կրթական ծրագրի ընդունելության պահանջները 

«Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտության   կրթական 

ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա միջնակարգ կրթության վկայական և հաջողությամբ 

հանձնած լինի միասնական քննություններ «Հայոց լեզու» և «Մաթեմատիկա» 

առարկաներից: 

 

9. Կրթական ծրագրի  նպատակները 

Ծրագրի նպատակը  տարրական դասարանների կոմպետենտ ուսուցչի 

պատրաստումն է, ով զբաղվելու է  կրտսեր դպրոցական տարիքի սովորողների  

ուսուցման, դաստիարակության, բարոյահոգեբանական դրական կրթական 

միջավայրի ապահովմամբ` նպաստելով նրանց ստեղծագործական մտածողության, 

տրամաբանության, հետաքրքրասիրության, հարցասիրության, սեփական կարծիքն 

արտահայտելու կարողության զարգացմանը: 

10. Կրթական ծրագրի  կրթական վերջնարդյունքները 

Գիտենա` 

 մանկավարժահոգեբանական գիտելիքներ, 

 արդի և հիմնարար հասկացությունները, տեսություններն ու մեթոդները։ 

  Կարողանա` 

 կազմակերպել մասնագիտական գործունեություն, 

 կիրառել ժամանակակից մեթոդներ, տեխնոլոգիաներ, 

 Տիրապետի` 

 ուսուցչական կոմպետենցիաներին, 

 գիտելիքի կիրառման հմտություններին, 

 տեղեկատվական, հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) և տվյալների 

հետ աշխատելու հմտություններին, 

 մանկավարժական գործունեության կազմակերպման և իրականացման 

գործիքակազմին,  

 էթիկայի կանոններին, 

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: 

13. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները 

«Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտությամբ 

մանկավարժության բակալավրը  բուհն ավարտելուց  անմիջապես հետո կարող է 

զբաղեցնել հետևյալ պաշտոնները` 
1. տարրական դպրոցի ուսուցիչ 
2. տարրական դպրոցի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների գծով 

փոխտնօրեն 
3. մանկավարժական գիտական-կրթական կենտրոնների աշխատակից 
4. ազգային ինստիտուտում տարրական դպրոցի մեթոդիստ-մանկավարժ 
5. ուսուցչի օգնական 
14. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Համակարգչային լսարաններ, արտագնա լաբորատոր պարապմունքներ 

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»։ 

 

 

 


