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ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ  ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ                                                                                                                                                                                  

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ 

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԾՐԱԳԻՐ 

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Մասնագիտություն/ուղղություն Օտար լեզու և գրականություն (ռուսաց լեզու և գրականություն) 

Որակավորումը  Բանասիրության բակալավր   

Ֆակուլտետ Հումանիտար գիտությունների 

Ուսուցման ձև -  հեռակա 5-րդ կուրս, 9-րդ կիս., 4 կրեդիտ 

                       Հաստատված է ամբիոնի նիստում  

                                                                                                 (արձ. թիվ  7, 14.01.2022թ.) 

   Ամբիոնի վարիչ `             Թ. Թադևոսյան 

 

Հաստատված է հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի  

գիտական  խորհրդի նիստում 

                                                                                             (արձ. թիվ                ) 

 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան ՝               Մ. Բրուտյան 

 

 ,                                         Կազմողներ`   բ.գ.թ., դոցենտ             Թ. Թադևոսյան  

                                                                                                                                    Ա. Հարությունյան 

                                                                            

                                                                               

Վանաձոր 2022 թ. 
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Բանասիրության բակալավրի արտադրական պրակտիկա 

 

1. Պրակտիկայի նպատակը՝ 

1.1. ամրապնդել և խորացնել ուսումնական գործընթացի ժամանակ ուսանողների կողմից ձեռք 

բերված տեսական գիտելիքներն ու նեղ մասնագիտական կոմպետենցիաները,  

1.2. ուսանողներին ծանոթացնելով տվյալ հաստատության գործունեությանը՝ օգնել նրանց որոշելու 

սեփական մասնագիտական հետաքրքրությունների ոլորտը, գնահատելու սեփական ուժեղ և 

թույլ կողմերը, միջանձնային շփման, աշխատանքային միջավայրում հարմարվելու, խնդիրներ 

որոշելու ու դրանց լուծման ուղիներ գտնելու ունակությունները:  

 

2. Պրակտիկայի խնդիրները՝ 

2.1. զարգացնել ուսանողների ինքնուրույն մտածելու, որոնողական, ստեղծագործական 

ունակությունները, 

2.2. ուսանողներին ծանոթացնել բանասիրության ժամանակակից մեթոդներին, զարգացնել դրանք 

ավանդական մեթոդների հետ համադրելու ունակություն, 

2.3. ապահովել ուսումնական նախագծերի, ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքների համար 

ուսումնական ռեսուրսների հավաքագրումն ու ընդհանրացումը: 

 

3. Պրակտիկայի հաստատությունը, վայրը 

          «ՎՊՀ գիտական տեղեկագրի» խմբագրական խորհուրդ; ՎՊՀ գիտահետազոտական աշխատանքների, 

նորարարությունների և համագործակցության բաժին; մասնակցություն ՎՊՀ կայքէջի աշխատանքներին: 

 

Պրակտիկայի ընթացակարգը  

5-րդ կուրս, 9-րդ կիսամյակ, 4 շաբաթ, 4 կրեդիտ (հեռակա) 

 

Պրակտիկայի ղեկավարը պարտավոր է. 

 

 Ա. Ուսումնասիրել արտադրական պրակտիկայի ծրագիրը, նախանշել անելիքները: 

 Պրակտիկան սկսվելուց երկու շաբաթ առաջ ուսումնասիրել պրակտիկայի անցկացման ծրագիրը, 

թեմատիկ պլանները, չափորոշիչը, պրակտիկային համապատասխանող ծրագրի 

բովանդակությունը: 

 Լինել նշված վայրերում, պատկերացում կազմել բանասիրական բնույթի գործունեության և 

աշխատանքի մասին:  

 Մասնակցել արտադրական պրակտիկայի կոնֆերանսին,  ուսանողներին ծանոթացնել  

պրակտիկայի ծրագրին, պրակտիկանտի պարտականություններին և իրավունքներին, օրագրի 

վարման  կարգին: 

 Լրացնել  օրագրի «Պրակտիկայի նպատակը» էջի համապատասխան տողերը, օգնել 

պրակտիկանտին ներկայացնել  պրակտիկայի անհատական պլանը օրագրի «Անհատական պլան» 

բաժնում: 
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 Բ. Նախապես կազմած  օրացուցային պլանի համաձայն՝ իրականացնել հետևյալ աշխատանքները. 

 Ուսանող-պրակտիկանտներին  նախապատրաստել բանասիրական գործունեության ոլորտներին: 

Իրականացնել ՎՊՀ կայքի թարգմանական աշխատանքներ և կատարած աշխատանքների 

արձանագրությունները ներկայացնել ամբիոն: 

 Հետևել պրակտիկանտի կողմից  պրակտիկայի օրագրի՝ ժամանակին ու մեթոդապես ճիշտ 

վարմանը և  պատասխանատվություն կրել  դրա համար: 

 Պրակտիկայի անցկացման վայրի աշխատակից  ղեկավարի հետ միասին հետևել 

պրակտիկանտների հաճախումներին, ուսանողների բացակայության դեպքում տվյալները 

ներկայացնել դեկանատ և/կամ պրակտիկայի բաժին:  

 Կազմել պրակտիկայի ծրագիր-պլան և յուրաքանչյուր շաբաթվա առաջին օրը հաստատել 

արձանագրությամբ: 

 Քննարկել ուսանող պրակտիկանտի կողմից իրականացված յուրաքանչյուր աշխատանք՝ նշելով 

դրական կողմերը, նկատված թերությունները: 

 Մասնակցել մյուս ղեկարվար(ներ)ի կազմակերպած քննարկումներին:  

 Պրակտիկայի նախապատրաստական փուլում՝ 

- ուսանողներին ծանոթացնել բանասիրական պրակտիկայի անցկացման մեթոդիկային, 

- ուսանողներին ծանոթացնել պրակտիկայի ծրագրին ու համապատասխան մասնագիտական 

գրականությանը, 

-կազմել ժամանակացույց  և վերջինիս համաձայն՝ կազմակերպել աշխատանքը և այն վերլուծել ու 

քննարկել ուսանողների հետ: 

 Պրակտիկայի ընթացքում՝ 

- ղեկավարել ուսանողների աշխատանքը և քննարկել այն ուսանողների հետ` վեր հանելով 

թերություններն ու դրական կողմերը: 

Պրակտիկայի  ավարտից հետո՝ 

- Պրակտիկայի ավարտին օրագրում բնութագրել պրակտիկանտի կատարած աշխատանքը, 

գնահատել նրան: 

-Ներկայացնել պրակտիայի ծրագրով պահանջվող փաստաթղթերը պատշաճ վիճակով: 

- Գնահատել ուսանողի կատարած աշխատանքը տվյալ ոլորտ(ներ)ի ուղղությամբ, որտեղ 

արտահայտված կլինի ուսանողի ձեռք բերած կարողությունների և հմտությունների ձևավորման 

պատկերը, 

-Ընդհանրացնել ուսանողների կատարած աշխատանքը բանասիրական գործունեության 

շրջանակներում:  

- Մասնակցել պրակտիկայի պաշտպանությանը, պրակտիկանտի վերջնական գնահատականի 

ձևավորմանը: 

 

 

4. Պրակտիկայի  հաշվետու փաստաթղթերը 

            Բոլոր տեսակի արտադրական պրակտիկաների համար նախատեսված է օրագիր:  
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5. Պրակտիկայի գնահատումը 

Պրակտիկայի ղեկավարը պարտավոր է՝  

- պրակտիկայի ավարտին օրագրում բնութագրել  պրակտիկանտի կատարած աշխատանքը, 

գնահատել  այն, 

-պրակտիկայի բաժին ներկայացնել  բոլոր  ուսանողների՝  պրակտիկայի ծրագրով պահանջվող 

փաստաթղթերը պատշաճ վիճակով, 

-մասնակցել  պրակտիկայի պաշտպանությանը, պրակտիկանտների վերջնական գնահատականի  

ձևավորմանը, 

-բազմագործոնային  համակարգով ներկայացնել  առավելագույնը  100 միավորի բաղադրիչները, 

գնահատման կարգը, ամփոփման կարգն ու ժամկետները, որոնք հիմնված են ՎՊՀ «Պրակտիկայի 

կանոնակարգի» վրա: 

 

Պրակտիկայի գնահատման բաղադրիչները և հատկացվող միավորները (գնահատականը ըստ 100 

միավորանոց սանդղակի) 

 

Գնահատման բաղադրիչները Հատկացվող 

միավորը 

Գնահատումը 

1. Հաճախելիություն 0-10  

2. Առարկայական իմացություն 0-20  

3. Մասնագիտական հմտություններ 

 Իրականացրած գործունեության 

վերլուծություն  

 Հավաքած տեսական նյութի համակարգում և 

խմբագրում 

 Խմբագրական և թարգմանական աշխատանք 

 Իրականացրած գործունեության 

արդյունքների համակարգում՝ 

հետազոտական հմտություններ 

 

Դասախոսի ստորագրությունը   __________ 

 

 

0-15 

 

0-15 

 

0-10 

 

0-10 

 

Պաշտպանություն 0-20  

Ընդհանուր միավորը 100  

 

Պրակտիկան գնահատվում է՝ ըստ սահմանված չափանիշներիª բազմագործոնային համակարգովª 

պրակտիկայի ընթացքում ձեռք բերված կարողությունների, հմտությունների, կոմպետենցիաների 

հիման վրա: 

 

Մասնակցության աստիճանը  % Հատկացվող միավորը 

96-100/ 20 ûñ 20 
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91-95/ 19 ûñ 18 

        86-90/ 18 ûñ 16 

        81-85/ 17 ûñ 14 

        76-80/ 16 ûñ 10 

71-75/ 15 ûñ 08 

66-70/ 14 ûñ 00 

 

6. Պրակտիկայի չափորոշիչ 

Ուսանող պրակտիկանտը պետք է ներկայացնի իր կողմից իրականացված աշխատանքների 

ժամանակացույցը, կարողանա լրացնել օրագիրը: 

7. Պրակտիկայի բովանդակությունը 

Առաջին շաբաթ, առաջին երկու օրերը  – նախապատրաստական դասընթացներ, 

Առաջին շաբաթ – բանասիրական աշխատանք ՎՊՀ Գիտահետազոտական աշխատանքների, 

նորարարությունների և համագործակցության բաժնում: 

Երկրորդ շաբաթ – բանասիրական աշխատանք ՎՊՀ Գիտահետազոտական աշխատանքների, 

նորարարությունների և համագործակցության բաժնում, «ՎՊՀ գիտական տեղեկագրի» խմբագրական 

խորհուրդ; ՎՊՀ գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարությունների և համագործակցության 

բաժին; մասնակցություն ՎՊՀ կայքէջ  

Երրորդ շաբաթ – բանասիրական աշխատանք «ՎՊՀ գիտական տեղեկագրի» խմբագրական խորհուրդ; ՎՊՀ 

գիտահետազոտական աշխատանքների  

Չորրորդ շաբաթ – «ՎՊՀ գիտական տեղեկագրի» խմբագրական խորհուրդ; ՎՊՀ գիտահետազոտական 

աշխատանքների 

 

Ուսանող պրակտիկանտը պարտավոր է ունենալ պրակտիկայից դուրս միջոցառումների անցկացման 

անհատական պլան-ժամանակացույց: 

 

Պրակտիկայի պաշտպանությանը մասնակցում են պրակտիկայի ղեկավարը, ֆակուլտետի դեկանը, 

ամբիոնի վարիչը: 

 

Կոմպետենցիաների ցանկ, որոնք «Անգլերեն լեզու և գրականություն»  մասնագիտությամբ 

բանասիրության բակալավրի որակավորում ունեցող ուսանողը ձեռք կբերի  արտադրական  

պրակտիկայի արդյունքում՝ սահմանված  023102.02.7  «Անգլերեն լեզու և գրականություն» ԿԾ-ով 

 

ա)Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ )  

- վերլուծության և համադրության կարողություն  (ԳԿ -1 ), 

- տեղեկույթը կառավարելու հմտություն (տեղեկույթի ձեռք բերում, համակարգում, վերլուծում) (ԳԿ - 7), 

- խնդիրներ լուծելու կարողություն (ԳԿ - 8 ), 

- որոշումներ կայացնելու կարողություն (ԳԿ - 9 ): 

բ)Միջանձնային կոմպետենցիաներ (ՄՁԿ ) 

-միջանձնային գործնական հմտություններ (ՄՁԿ - 2), 

-թիմային աշխատանքի կարողություն (ՄՁԿ - 3): 
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գ)Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ) 

-գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն (ՀԳԿ-1), 

-հետազոտական կարողություն (ՀԳԿ-2), 

-նոր իրավիճակներին հարմարվելու կարողություն (ՀԳԿ-4), 

-ինքնուրույն աշխատելու կարողություն (ՀԳԿ-5), 

-որակը վերահսկելու կարողություն (ՀԳԿ-6): 

դ)Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

-սոցիալական կարևորություն ունեցող խնդիրների և գործընթացների գիտական վերլուծության, 

մասնագիտական գործունեության ընթացքում ծագած խնդիրների գիտական էության բացահայտման 

ունակություն, ինչպես նաև մասնագիտական և սոցիալական գործունեության տարբեր ոլորտներում 

հումանիտար, սոցիալական ր տնտեսական գիտությունների մեթոդների գործնականում կիրառելու 

ունակություն (ԱԿ-1), 

-տրամաբանական մտածողության օրենքների օգտագործման ունակություն (ԱԿ-2), 

-գիտական նոր գիտելիքների ձեռքբերման ունակություն (ԱԿ-3), 

-մասնագիտական գործունեության մեջ հիմնական մեթոդները օգտագործելու, գիտության մեջ 

մոդելավորման, տեսական և գիտափորձնական հետազոտության մեթոդները կիրառելու 

պատրաստվածություն (ԱԿ-4): 
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2021-2022 ուստարվա արտադրական պրակտիկայի ժամանակացույց 

 

Պրակտիկայի փուլը Կատարվելիք 

աշխատանքը 

Պրակտիկայի վայրը Անցկացմա

ն օրը 

Պատասխանատ

ու 

1-ին շաբաթ 

Նախապատրաստակ

ան փուլ 

 

Ծանոթացում 

արտադրական 

պրակտիկայի  

բովանդակությանը, 

ծրագրին, ժամաքանակին, 

պրակտիկայի  

իրականացման վայրերին, 

փաստաթղթերին: 

ՎՊՀ, Օտար 

լեզուների և 

գրականության 

ամբիոն 

 ղեկավարներ 

Բանասիրական 

աշխատանք ՎՊՀ 

Գիտահետազոտակա

ն աշխատանքների, 

նորարարությունների 

և 

համագործակցության 

բաժնում 

Ծանոթացում բաժնի 

կառուցվածքին, 

գործունեության 

հիմնական 

ուղղություններինֈ 

ՎՊՀ 

Գիտահետազոտակ

ան 

աշխատանքների, 

նորարարություններ

ի և 

համագործակցությա

ն բաժին 

 ղեկավարներ 

Փաստերի  

վերլուծության փուլ 

Ուսանողների հետ 

վերլուծել նախորդ օրը 

ստացած ցուցումները, 

կատարել աշխատանքի 

բաժանումֈ 

Վանաձոր 

ՎՊՀ 

 ղեկավարներ 

2րդ շաբաթ 

ՎՊՀ 

Գիտահետազոտակա

ն աշխատանքների, 

նորարարությունների 

և 

համագործակցության 

բաժին  

Ծանոթացում ՎՊՀ կայքի 

թարգմանական 

աշխատանքներին 

ՎՊՀ 

Գիտահետազոտակ

ան 

աշխատանքների, 

նորարարություններ

ի և 

համագործակցությա

ն բաժին 

 Ղեկավարներ 
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Նյութերի 

վերլուծության փուլ 

Հավաքած լեզվական 

փաստերը   վերլուծել, 

դասակարգել, 

եզրակացությունները 

գրավոր ներկայացնել 

ամբիոններ 

Վանաձոր 

ՎՊՀ 

 ղեկավարներ 

3-րդ շաբաթ 

«ՎՊՀ գիտական 

տեղեկագրի» 

խմբագրական 

խորհուրդ  

Ծանոթացում 

հաստատության 

հիմնական 

աշխատանքներին: 

Վանաձոր  ղեկավարներ 

Հավաքած նյութի 

խմբագրում 

Հավաքված տեսական 

նյութի համակարգում և 

խմբագրում 

Վանաձոր  ղեկավարներ 

«ՎՊՀ գիտական 

տեղեկագրի» 

խմբագրական 

խորհուրդ 

Կազմակերպության 

պայմանագրերի, 

տարաբնույթ 

փաստաթղթերի ռուսերեն 

թարգմանությունների 

ուսումնասիրություն, նոր 

թարգմանությունների 

կատարում և ներդրում: 

Վանաձոր 

 

 ղեկավարներ 

Հավաքած նյութի 

վերլուծություն 

Հավաքված տեսական 

նյութի համակարգում և 

խմբագրում 

Վանաձոր  ղեկավարներ 

4-րդ շաբաթ 

Մասնակցություն 

ՎՊՀ կայքէջի 

աշխատանքներին 

Ծանոթացում 

աշխատանքի 

բովանդակության, 

հիմնական 

առանձնահատկություններ

ին  

Վանաձոր  ղեկավարներ 

Հավաքած նյութի 

վերլուծություն 

Հավաքած նյությի 

խմբագրում և 

Վանաձոր  ղեկավարներ 
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համակարգում 

Պրակտիկայի 

պաշտպանություն 

Վանաձոր ղեկավարներ, 

դեկան, ամբիոնի 

վարիչ 


