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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 
 

1. Դասընթացի դերը և տեղը կրթական ծրագրում1․ 
«ՏՀՏ հետազոտական մեթոդ (SPSS)» դասընթացը կարևորվում է Տվյալների վիճակագրական 

վերլուծության բնագավառում մասնագետների պատրաստման գործընթացում, ներառված է 

011401.09.7 «Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտային մարզումներ» կրթական ծրագրի 

ուսումնական պլանի «Հատուկ մասնագիտական» կրթամասում: 

 
2. Դասընթացի նպատակը և խնդիրները. 

2.1. Դասընթացի նպատակն է. 

 ուսանողներին       փոխանցել       բավարար գիտելիքներ SPSS ծրագրի 

առանձնահատուկությունների վերաբերյալ, ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 

տեսական ու պրակտիկ գիտելիքները հարցաթերթիկների կազման, մշակման, 

տվյալների մատրիցայի ստեղծման բնագավառում:

 ձևավորել ուսանողների մոտ պարզ և բավարար բարդության վիճակագրական 

վերլուծությունների իրականացման և դիագրամաների կառուցման 

ունակություններ,

 ձևավորել ուսանողների մոտ SPSS ծրագրի կիրառմամբ նկարագրական և 

վիճակագրական վերլուծությունների իրականացման հմտություններ և 

կարողություններ:

 

2.2. Դասընթացի խնդիրներն են. 

 Սովորեցնել.

 Հարցաթերթիկների կառուցման և կոդավորման, կոդավորման աղյուսակների 

կառուցման, տվյալների մատրիցայի կառուցման հիմունքներ: 

 Տվյալների և փոփոխականների խմբագրիչների աշխատանքի տեսական 

հիմքերը: 

 Տվյալների մուտքագրման, դիրքորոշման, նշման, խմբագրման 

աշխատանքների առանձնահատկությունները: 

 Բացատրել նկարագրական և վիճակագրական վերլուծությունների 

իրականացման առանձնահատկությունները:

 Սովորեցնել ուսանողներին վիճակագրական գործողությունների 

իրականացումը այլ ծրագրային ապահովման կիրառման միջոցով:

 Ամրապնդել ուսանողների կողմից ձեռքբերված տեսական գիտելիքները 

գործնական առաջադրանքների միջոցով:

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները. 
«ՏՀՏ հետազոտական մեթոդ (SPSS)» դասընթացին մասնակցելու կարևոր նախապայման է 

«Ինֆորմատիկա» առարկայի դպրոցի մակարդակով ուսանողների տեսական 

գիտելիքների և գործնական հմտությունների առկայությունը: 

 

 
 

1 Ներկայացվում է դասընթացի կարևորությունը տվյալ կրթական ծրագրի խնդիրների լուծման հարցում և տեղը 

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների 



4. Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական վերջնարդյունք(ներ)ը2. 

4.1. «ՏՀՏ հետազոտական մեթոդ (SPSS)» դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում 

ուսանողի ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 
4.1.1 Ուսանողը պետք է իմանա. 

 հարցաթերթիկներ կազմելու, կոդավորելու, կոդավորման աղյուսակների և 

մատրիցաների կառուցման հիմունքները, 

 հիմնարար գիտելիքներ SPSS ծրագրի կիրառման վերաբերյալ, 

 նկարագրական և վիճակագրական վերլուծությունների իրականացման 

առանձնահատկությունների, վերլուծման արդյունքների հիման վրա 

դիագրամաների կառուցման հիմունքները: 

4.1.2 Ուսանողը պետք է կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում. 

 կարող է առցանց իրականացնել հարցաթերթիկների կազմում և հարցումների 

իրականացում, 

 կարող է իրականացված հարցումների արդյունքում ձեռք բերված տվյալները 

մուտքագրել SPSS ծրագիր, 

 կարող է SPSS ծրագիր կիրառմամբ իրականացնել նկարագրական և 

վիճակագրական վերլուծություններ, 

 կարող է կառուցել համեմատական աղյուսակներ և դիագրամաներ: 

4.1.3 Ուսանողը պետք է ունակ լինի. 

 համատեղել տեսական գիտելիքները և գործնական փորձը վերլուծությունների 

իրականացման ընթացքում, 

 ուսումնառության և (կամ) աշխատանքի ընթացքում կատարելու 

առաջադրանքներ, ցուցաբերելու անհրաժեշտ ինքնուրույնություն և 

ստանձնելու պատասխանատվություն մասնագիտական որոշումներ 

կայացնելիս: 

 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների3․ 

«ՏՀՏ հետազոտական մեթոդ (SPSS)» դասընթացից ձեռք բերված գիտելիքներն և 

հմտությունները շրջանավարտը կարող է կիրառել հետագա մասնագիտական 

գործունեության ընթացքում` տարբեր ոլորտներում հետազոտությունների 

իրականացման ժամանակ, նաև ասպիրանտուրայում կրթությունը շարունակելու և 

հետազոտություններ կատարելու նպատակով: 

 
6. Դասընթացի ծավալը, ուսումնական աշխատանքի տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 

 

2 http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf 
Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին 

համապատասխանֈ 
3 Նշվում է, թե տվյալ դասընթացի յուրացման, ամփոփման արդյունքում ձեռքբերված գիտելիքները, 

հմտությունները և կարողությունները աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել 

http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf


 

Չափանիշ 

Առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 

 

- 
 

 

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 10 - 

Լաբորատոր աշխատանք 14 - 

Ընդամենը 24 - 

Ստուգման ձևը ստուգարք  

 
 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները4 ․ 

 Դասախոսությունը դասախոսի կողմից դասընթացի ծրագրի շրջանակներում 

գիտական-տեղեկատվական թեմայի վերաբերյալ տրամաբանորեն կառուցված, 

հետևողական ու պարզ խոսքի շարադրանքն է, որի նպատակն է ուսանողին տալ 

համապարփակ գիտելիքներ: Դասախոսը վերլուծում, մեկնաբանում է թեմայի առավել 

կարևոր, դժվար ընկալելի, հանգուցային հարցերը: Դասախոսությունը ուսանողի 

առջև ուրվագծվող գիտական մի ճանապարհ է, որը նա կարող է միայն անցնել 

գիտական գրականության ընթերցանության, ուսումնական բնույթի այլ 

պարապմունքների և ինքնուրույն կատարած աշխատանքների շնորհիվ: Դասախոսը 

պետք է խթանի ուսանողի ակտիվ իմացաբանական գործունեությունը, նպաստի 

նրանց ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը: Ուսանողը նույնպես պետք է 

լինի դասախոսության ակտիվ մասնակից: Ուսանողը դասախոսությանը 

ներկայանալուց առաջ պետք է ծանոթացած լինի տվյալ դասին ներկայացվող 

թեմային, որպեզի կարողանա մասնակցել ուսումնական գործընթացին: 

 Լաբորատոր աշխատանքները նպաստում են տեսական նյութի առավել լավ 

յուրացմանը և ամրապնդմանը: Լաբորատոր աշխատանքները նպատակ ունեն 

ամրապնդելու ուսումնասիրվող թեմաների տեսական դրույթները, ուսանողներին 

ուսուցանելու փորձարարական հետազոտությունների մեթոդները, հաղորդելու 

ինքնուրույն վերլուծության, տվյալների ամփոփման, լաբորատոր սարքավորումների, 

համակարգիչների, սարքերի, էլեկտրոնային ծրագրերի հետ աշխատելու փորձ և 

հմտություններ: Լաբորատոր աշխատանքն անցկացման համար ուսանողը 

պարտավոր է ուսումնասիրել թեմային վերաբերող տեսական նյութը 

(դասախոսւոթյուն, համապատասխան գրականություն) և փորձի, հետազոտության 

մեթոդոլոգիանֈ 

Դասախոսի հսկողությամբ ուսանողը իրականացնում է նկարագրական և 

վիճակագրական վերլուծություններ, կատարում կանխատեսումներ, պահպանում է 
 

4 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված էֈ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 



վերլուծությունների արդյունքները և կատարում (գրանցում) համապատասխան 

եզրակացություններ: 

 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթոդական 

ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են5՝ 

 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` համացանցում անհրաժեշտ 

տեղեկատվության որոնման համար, երկխոսություն համացանցում, թեմատիկ 

ցանցային էջերի օգտագործում: 

 Աշխատանքային տետր – նախատեսված է ուսանողների ինքնուրույն 

աշխատանքների համար և թույլ է տալիս գնահատել ուսումնական նյութի յուրացման 

աստիճանն ուսանողների կողմից: 

 
8. Դասավանդման մեթոդներներն են՝6 հիմնահարցային դասախոսություն, 

դասախոսություն-քննարկում, գործնական աշխատանք՝ անհատական 

լաբորատոր աշխատանք, խմբային լաբորատոր աշխատանք, ուսուցում 

գործողությամբ (action learning): 

 

9. Ուսումնառության մեթոդներն են7՝ մտքերի քարտեզագրում, թիմային քննարկում, 

իրադրությունների վերլուծություն, վիճակագրական հարցադրումների և հրահանգների 

կազմում, աղյուսակների և դիագրամաների կազմում, հետազոտությունների 

արդյունքների վերաբերյալ եզրակացությունների ներկայացում: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված էֈ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 
6 Ներկայացված են օրինակներֈ Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 
7 Ներկայացված են օրինակներֈ Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 



10. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը` ըստ բաժինների և թեմաների8. 

 
 

 

 
 

հ/հ 

 

 

 

Թեմա 

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի ժամաքանակն 
ըստ տեսակների 
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1. Ծանոթություն SPSS ծրագրի հետ, հարցաթերթիկների կազմում, լրացում, տվյալների 

նախապատրաստում, կոդավորում, կոդավորման աղյուսակների և մատրիցաների 

կազմում 

2 2 

2. Տվյալների և փոփոխականների խմբագրիչների լրացում, նկարագրական, 

վիճակագրական և հաճախականության վերլուծությունների իրականացում 

2 4 

3. Դիագրամաների կառուցում և ձևավորում SPSS ծրագրում 2 - 

4. Վերլուծական հատուկ հրամանների կիրառում. 

Sort Cases, Select Cases, Split File, Record, Automatic Recode, Compute, Count, Merge Files և 

այլն 

2 4 

5. Երկու և ավելի փոփոխականների միաժամանակյա դիտարկում, վերլուծում, խաչաձև 

աղյուսակների կազմում, յուրաքանչյուր զույգի համար կորելացիոն գործակիցների 

հաշվարկում, դիտարկում 

2 4 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 10 14 

 

 

 

 

 

8 Նման է օրացուցային պլանին 



11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ. 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. Андрей Нацледов “IBM SPSS 20 Statistics и AMOS профессиональный статистический анализ данных” 2013г. 

2.   

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1.   

2.   

Համացանցային տեղեկատվական պաշարներ (ՀՏՊ)/ Էլեկտրոնային աղբյուրներ (ԷԱ) 

1. https://www.datuapstrade.lv/rus/spss/  

2. https://hr-portal.ru/spss/index.php - Учебник по SPSS  

3. https://lib.qrz.ru/node/10966 - Самоучитель по SPSS  

4. https://statpsy.ru/books/books-spss/ Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS  

 

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն9 

1. Ծանոթություն SPSS ծրագրի հետ, 

հարցաթերթիկների կազմում, 

լրացում, տվյալների 

նախապատրաստում, կոդավորում, 

կոդավորման աղյուսակների և 

մատրիցաների կազմում 

1. SPSS ծրագրի հիմնական գաղափարներն ու 

կիրառությունը, 

2. Գաղափար հարցաթերթիկների կազման վերաբերյալ, 
3. Հարցաթերթիկների լրացում, տվյալների 

նախապատրաստում, 

4. Հարցաթերթի կոդավորում, կոդավորման աղյուսակների 
և մատրիցաների կազմում 

2 ՊԳ 1 

ԷԱ 1, 2, 3 

2. Տվյալների և փոփոխականների 1. SPSS ծրագրում տվյալների և փոփոխականների 2 ՊԳ 1 
 

9 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 

https://www.datuapstrade.lv/rus/spss/
https://hr-portal.ru/spss/index.php
https://lib.qrz.ru/node/10966
https://statpsy.ru/books/books-spss/
https://statpsy.ru/books/analiz-dannyx-s-spss/


 խմբագրիչների լրացում, 
նկարագրական, վիճակագրական և 

հաճախականության 
վերլուծությունների իրականացում 

խմբագրիչների լրացում, 
2. Գաղափար նկարագրական, վիճակագրական և 

հաճախականության վերլուծությունների 
իրականացման վերաբերյալ 

 ԷԱ 1, 2, 3, 4 

3. Դիագրամաների կառուցում և 

ձևավորում SPSS ծրագրում 

Դիագրամաների կառուցում և ձևավորում SPSS և Excel 

ծրագրերի միջոցով, նմանությունների և 
տարբերությունների ուսումնասիրում 

2 ԷԱ 1, 2, 3, 4 

4. Վերլուծական հատուկ հրամանների 

կիրառում. Sort Cases, Select Cases, 

Split File, Record, Automatic Recode, 

Compute, Count, Merge Files և այլն 

Sort Cases, 

Select Cases, 

Split File, 

Record, Automatic Recode, 

Compute, Count, 
Merge Files 

2 ԷԱ 1, 2, 3, 4 

5. Երկու և ավելի փոփոխականների 

միաժամանակյա դիտարկում, 

վերլուծում, խաչաձև աղյուսակների 

կազմում, յուրաքանչյուր զույգի 

համար կորելացիոն գործակիցների 
հաշվարկում, դիտարկում 

1. Գաղափար երկու և ավելի փոփոխականների 

միաժամանակյա դիտարկման և վերլուծման 

վերաբերյալ, 

2. Խաչաձև աղյուսակների կազմում, 

3. Յուրաքանչյուր զույգի համար կորելացիոն 
գործակիցների հաշվարկում, դիտարկում 

2 ՊԳ 1 

ԷԱ 1, 2, 3, 4 

 

12.2. Լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

 
 

հ/հ 

 
 

Թեմա 

 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 

 
 

Ժամաքանակ 

 
 

Ստուգման ձևը 

 
 

Գրականություն10 

1. Ծանոթություն SPSS ծրագրի հետ, 

հարցաթերթիկների կազմում, 
լրացում, տվյալների 

1. Հարցաթերթիկների կազմում, 

լրացում, տվյալների 
նախապատրաստում, 

2 Լաբորատոր և տնային 

աշխատանքների 
կատարման 

ՊԳ 1 

ԷԱ 1, 2, 3 

 
10 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 



 նախապատրաստում, 

կոդավորում, կոդավորման 

աղյուսակների և մատրիցաների 

կազմում 

2. Հարցաթերթի կոդավորում, 

կոդավորման աղյուսակների և 

մատրիցաների կազմում 

 արդյունքների 

անհատական 

ստուգում, 

ուսանողների խմբային 

կամ անհատական 

պատասխաններ` 

կախված 

առաջադրանքի 
բնույթից: 

 

2. Տվյալների և փոփոխականների 

խմբագրիչների լրացում, 

նկարագրական, 

վիճակագրական և 

հաճախականության 

վերլուծությունների 

իրականացում 

1. SPSS ծրագրում տվյալների և 

փոփոխականների 

խմբագրիչների լրացում, 
2. Գաղափար նկարագրական, 

վիճակագրական և 

հաճախականության 

վերլուծությունների 

իրականացման վերաբերյալ 

4 Լաբորատոր և տնային 

աշխատանքների 

կատարման 

արդյունքների 

անհատական 

ստուգում, 

ուսանողների խմբային 

կամ անհատական 

պատասխաններ` 

կախված 

առաջադրանքի 
բնույթից: 

ՊԳ 1 

ԷԱ 1, 2, 3 

3. Վերլուծական հատուկ 

հրամանների կիրառում. 

Sort Cases, Select Cases, Split File, 

Record, Automatic Recode, 

Compute, Count, Merge Files և 

այլն 

1. Sort Cases, 

2. Select Cases, 

3. Split File, 

4. Record, Automatic Recode, 

5. Compute, Count, 

6. Merge Files 

4 Լաբորատոր 

աշխատանքների 

կատարման 

արդյունքների 

անհատական 

ստուգում, 
ուսանողների խմբային 

կամ անհատական 

պատասխաններ` 

կախված 

առաջադրանքի 
բնույթից: 

ԷԱ 1, 2, 3, 4 



4. Երկու և ավելի 

փոփոխականների 

միաժամանակյա դիտարկում, 

վերլուծում, խաչաձև 

աղյուսակների կազմում, 

յուրաքանչյուր զույգի համար 

կորելացիոն գործակիցների 

հաշվարկում, դիտարկում 

1. Երկու և ավելի 

փոփոխականների 

միաժամանակյա դիտարկման և 

վերլուծման վերաբերյալ, 

2. Խաչաձև աղյուսակների 

կազմում, 

3. Յուրաքանչյուր զույգի համար 

կորելացիոն գործակիցների 

հաշվարկում, դիտարկում 

4 Լաբորատոր 

աշխատանքների 

կատարման 

արդյունքների 

անհատական 

ստուգում, 

ուսանողների խմբային 

կամ անհատական 

պատասխաններ` 

կախված 

առաջադրանքի 
բնույթից: 

ՊԳ 1 

ԷԱ 1, 2, 3, 4 

 

12.3. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 
 
 

հ/հ 

 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 

 
Աշխատանքի 

տեսակը11 

 
Ներկայացման 

ժամկետները 

 
 

Ստուգման ձևը 

 
 

Գրականություն12 

1. Հարցաթերթիկների կազմում, 

լրացում, տվյալների 

նախապատրաստում, 

հարցաթերթերի կոդավորում, 

կոդավորման աղյուսակների 

կազմում, լրացված 

հարցաթերթերի տվյալների 

հիման վրա մատրիցայի 
կազմում: 

1. Հարցաթերթերի կազմում: 

2. Լրացում: 

3. Տվյալների 

նախապատրաստում: 

4. Կոդավորում, կոդավորման 

աղյուսակների ստացում: 

5. Մատրիցայի կազմում: 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

6 շաբաթ Ինքնուրույն աշխատանք 

ներկայացում, 

պաշտպանություն 

ՊԳ 1 

ԷԱ 1, 2, 3, 4 

 

 
 

11 Տես 7-րդ կետի հինգերորդ պարբերությունը 
12 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 



2. Տվյալների և 

փոփոխականների 

խմբագրիչների լրացում, 

վերլուծությունների 

իրականացում: 

1. Տվյալների և 

փոփոխականների 

խմբագրիչների լրացում: 

2. Նկարագրական, 

վերլուծությունների 

իրականացում: 

3. Հաճախականության 

վիճակագրական 

վերլուծությունների 
իրականացում: 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

6 շաբաթ Ինքնուրույն աշխատանք 

ներկայացում, 

պաշտպանություն 

ՊԳ 1 

ԷԱ 1, 2, 3, 4 

3. Դիագրամաների կառուցում և 

ձևավորում SPSS ծրագրում: 

1. Դիագրամաների կառուցում 

և ձևավորում: 

2. Համապատասխան 

մենյուների և գործիքների 

կիրառում: 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

6 շաբաթ Ինքնուրույն աշխատանք 

ներկայացում, 

պաշտպանություն 

ՊԳ 1 

ԷԱ 1, 2, 3, 4 

4. Վերլուծական հատուկ 

հրամանների կիրառում: 

1. Sort Cases, 

2. Select Cases, 

3. Split File, 

4. Record, Automatic Recode, 

5. Compute, 

6. Count, 

7. Merge Files և այլն: 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

12 շաբաթ Ինքնուրույն աշխատանք 

ներկայացում, 

պաշտպանություն 

ՊԳ 1 

ԷԱ 1, 2, 3, 4 

5. Երկու և ավելի 

փոփոխականների 

միաժամանակյա դիտարկում, 

վերլուծում, խաչաձև 

աղյուսակների կազմում, 

յուրաքանչյուր զույգի համար 

կորելացիոն գործակիցների 

հաշվարկում, դիտարկում: 

1. Երկու և ավելի 

փոփոխականների 

միաժամանակյա 

դիտարկում, վերլուծում, 

2. Խաչաձև աղյուսակների 

կազմում, 

3. Յուրաքանչյուր զույգի 

համար կորելացիոն 

գործակիցների 

հաշվարկում, դիտարկում: 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

12 շաբաթ Ինքնուրույն աշխատանք 

ներկայացում, 

պաշտպանություն 

ՊԳ 1 

ԷԱ 1, 2, 3, 4 



13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում13 

 
 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) Դասախոսությունների համար սովորական լսարաններ, երբեմն պրոեկտորներով և 

էլեկրոնային դաստախտակներով համալրված լսարաններ, 

լաբորատոր աշխատանքների համար` անհրաժեշտ քանակությամբ անհատական 
համակարգիչներով համալրված համակարգչային լաբորատորիաներ 

Համակարգչային ծրագրեր Անհատական համակարգիչներ համալրված համապատասխան ծրագրերով 

Մասնագիտական գրականություն ՎՊՀ-ի գրադարանը, այդ թվում նաև էլեկտրոնային ռեսուրսները 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Նշվում են սարք-սարքավորումների, համակարգչային ծրագրերի նկարագրությունները և քանակը, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ դասընթացի ուսումնական գործընթացը 

կազմակերպելու համար 



14. Գնահատում 

Համալսարանում գործում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և 

ասպիրանտուրայի ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման 

բազմագործոնային համակարգ, որի կիրառկման հիմնական նպատակներն են` 

 կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային գործընթաց, 

ապահովել գիտելիքների համակողմանի ստուգում, խթանել ուսանողի 

ինքնուրույն աշխատանքը, 

 իրականացնել ինքնուրույն առաջադրանքների, ընթացիկ ստուգումների 

(ստուգարքներ և քննություններ), ուսումնական գործընթացի այլ բաղադրիչների 

հաշվառում հետադարձ կապի արդյունավետ մեխանիզմների ներմուծման 

միջոցով՝ ի նպաստ ուսումնառության գործընթացի բարելավման: 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է համաձայն գործող կարգի14ֈ 

 
14.1. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման բաղադրիչներն են՝ 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի գնահատում 

դասերին հաճախումների հաշվառման միջոցով՝առավելագույնը 20 միավոր,

 գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում նրա 

ակտիվության և հմտությունների հաշվառում և գնահատում ընթացիկ 

ստուգումների միջոցով՝ առավելագույնը գումարային 20 միավոր,

 ինքնուրույն աշխատանքների (անհատական առաջադրանքներ) հաշվառում և 

գնահատում առավելագույնը գումարային 20 միավոր,

 դասընթացի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ առաջադրանքների 

կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում կիսամյակի 

ընթացքում (ընթացիկ քննություններ կամ ստուգարքներ)՝ առավելագույնը 

գումարային 40 միավոր,

 ստուգման արդյունքների ամփոփում գնահատման նշված բաղադրիչների 

արդյունքների հիման վրա և դասընթացի արդյունարար գնահատականի 

ձևավորում՝ առավելագույնը գումարային 100 միավորֈ

 

14.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․ 

Դասընթացն ամփոփվում է ստուգարքովֈ 

Ստուգարքով ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի ընթացքում 

ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ ստուգումների և մյուս 

բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով:15 

 
14.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

1. SPSS ծրագիրը, հիմնական գաղափարները: 

2. Հարցաթերթերի մշակում, կազմում: 
 

14«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի ուսանողների գիտելիքների 

ստուգման, գնահատման և հաշվառման կանոնակարգ» (ընդունված ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից 

30.062022թ.), 

15 Կիրառվում է կամ առաջին, կամ երկրորդ պարբերությունն ըստ դասընթացի ամփոփման ձևիֈ 



3. Հարցաթերթերի լրացման արդյունքում ձեռք բերված տվյալների նախապատրաստում: 

4. Հարցաթերթերի կոդավորում և կոդավորման աղյուսակների կազմում: 

5. Տվյալների մատրիցայի կազմում: 

6. SPSS ծրագրի կիրառմամբ տվյալների և փոփոխականների խմբագրիչների լրացում: 

7. Նկարագրական և հաճախականության վիճակագրության վերլուծություններ, 

կանխատեսումներ: 

8. SPSS ծրագրի կիրառմամբ վերլուծությունների արդյունքների հիման վրա 

դիագրամաների կառուցում և ձևավորում: 

9. Վերլուծական հատուկ հրամանների կիրառում. Sort Cases, Select Cases: Split File, Record, 

Automatic Recode, Compute, Count, Merge Files և այլն 

10. Վերլուծական հատուկ հրամանների կիրառում. Split File, Record, Automatic Recode: 

11. Վերլուծական հատուկ հրամանների կիրառում. Compute, Count, Merge Files և այլն: 

12. Երկու և ավելի փոփոխականների միաժամանակյա դիտարկում, վերլուծում: 

13. Խաչաձև աղյուսակների կազմում: 

14. Յուրաքանչյուր զույգի համար կորելացիոն գործակիցների հաշվարկում, դիտարկում: 

 
 

14.4. Գնահատման չափանիշները. 

 Տեսական գիտելիքների գնահատման չափանիշները. 

 տեսական նյութի իմացություն` վերարտադրման մակարդակով, 

 առաջադրված հարցերի պատասխանի բովանդակություն, ներկայացման 

տրամաբանական հաջորդականություն, ամբողջություն, ճշտություն, սեփական 

տեսակետի հիմնավորման աստիճան, 

 տեսական նյութի յուրացման աստիճան`գործնական առաջադրանքների լուծման 

համար կիրառման տեսանկյունից: 

 
 Լաբորատոր աշխատանքների գնահատման չափանիշները (4 ստուգում, յուրաքանյուրը 

գնահարվում է առավելագույնը 5 միավոր` գումարային առավելագույնը 20 միավոր). 

 հանձնարարության կատարում և կատարման որակ, 

 մասնակցություն լսարանային քննարկումներին, 

 նկարագրական, վիճակագրական վերլուծությունների ինքնուրույն կատարում: 

 վերլուծությունների իրականացման համար նախատեսված հրամանների 

իմացություն և կիրառում: 

 
 Ինքնուրույն աշխատանքի գնահատման չափանիշները (2 ինքնուրույն աշխատանք, 

յուրաքանյուրը գնահարվում է առավելագույնը 10 միավոր` գումարային առավելագույնը 

20 միավոր). 

 անհատական աշխատանքի առաջին տեսակի՝ հարցաթերթի կազմում և 

ներկայացում էլեկտրոնայաին տեսքով, 

 հարցաթերթի օրինակի կազմում, 10 հարցաթերթի լրացում առաջադրված թեմային 

համապատասխան, 

 լրացված հարցաթերթերի կոդավորում, կոդավորման աղյուսակի կազմում, 

մատրիցայի կազմում, 



 մատրիցայի տվյալների մուտքագրում SPSS ծրագիր, 

 պարզագույն վերլուծական գործողություների իրականացում SPSS ծրագրի 

կիրառմամբ: 

 անհատական աշխատանքի երկրորդ տեսակի՝ նկարագրական և վիճակագրական 

վերլուծությունների իրականացում, 

 Տվյալների դասակարգումը աճման կամ նվազման կարգով՝ Sort Cases, տվյալների 

դիտարկում՝ ըստ որոշակի ընտրված չափանիշի՝ Select Cases, տվյալների 

դիտարկում՝ ըստ խմբավորման Split file, փոփոխականների արժեքների 

վերակոդավորում՝ Recode: 

 Փոփոխականների արժեքների ավտոման վերակոդավորում՝ Automatic Recode, նոր 

փոփոխականների հաշվարկ՝ Compute, փոփոխականների հաշվարկ՝ Count, 

ֆայլերի միացում՝ Merge Files, 

 Երկու և ավելի փոփոխականների միաժամանակյա դիտարկմում և վերլուծում, 

խաչաձև աղյուսակների կազմում, յուրաքանչյուր զույգի համար կորելացիոն 

գործակիցների հաշվարկում, դիտարկում: 



«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 
Մասնագիտություն՝ 011401.00.7 Մասնագիտական մանկավարժություն 

/դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝ 011401.09.7 Ֆիզիկական դաստիարակություն և 

սպորտային մարզումներ 
/դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

 

Որակավորման աստիճան`Մանկավարժություն մագիստրոսի աստիճան, 

մանկավարժի որակավորում 
/բակալավր, մագիստրատուրա/ 



 

Վանաձոր 2022 
Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, անվանումը 

Մի/մ 099 «ՏՀՏ հետազոտական մեթոդ (SPSS)» 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը 

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք 16 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 36 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

 ուսանողներին փոխանցել բավարար գիտելիքներ SPSS ծրագրի 

առանձնահատուկությունների վերաբերյալ, ընդլայնել 

ուսանողների ընդհանուր տեսական ու պրակտիկ գիտելիքները 

հարցաթերթիկների կազման, մշակման, տվյալների մատրիցայի 

ստեղծման բնագավառում: 

 ձևավորել ուսանողների մոտ պարզ և բավարար բարդության 

վիճակագրական վերլուծությունների իրականացման և 

դիագրամաների կառուցման ունակություններ, 

 ձևավորել ուսանողների մոտ SPSS ծրագրի կիրառմամբ 

նկարագրական և վիճակագրական վերլուծությունների 

իրականացման հմտություններ և կարողություններ: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք. 

 հարցաթերթիկներ կազմելու, կոդավորելու, կոդավորման 

աղյուսակների և մատրիցաների կառուցման հիմունքները, 

 հիմնարար գիտելիքներ SPSS ծրագրի կիրառման վերաբերյալ, 

 նկարագրական և վիճակագրական վերլուծությունների 



 իրականացման առանձնահատկությունների, վերլուծման 

արդյունքների հիման վրա դիագրամաների կառուցման 

հիմունքները: 

Հմտություն. 

 կարող է առցանց իրականացնել հարցաթերթիկների կազմում և 

հարցումների իրականացում, 

 կարող է իրականացված հարցումների արդյունքում ձեռք բերված 

տվյալները մուտքագրել SPSS ծրագիր, 

 կարող է SPSS ծրագիր կիրառմամբ իրականացնել 

նկարագրական և վիճակագրական վերլուծություններ, 

 կարող է կառուցել համեմատական աղյուսակներ և 

դիագրամաներ: 

Կարողունակություն. 

 համատեղել տեսական գիտելիքները և գործնական փորձը 

վերլուծությունների իրականացման ընթացքում, 

 ուսումնառության և (կամ) աշխատանքի ընթացքում կատարելու 

առաջադրանքներ, ցուցաբերելու անհրաժեշտ 

ինքնուրույնություն և ստանձնելու պատասխանատվություն 

մասնագիտական որոշումներ կայացնելիս: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Դասընթացի ծրագրի ներկայացում և ուսումնական 

գործողությունների պլանավորում: Ընդհանուր ծանոթություն SPSS 

ծրագրի հետ, նրա ընձեռած հնարավորությունների և 

առանձնահատկությունների հետ: 

Թեմա 2. Հարցում իրականացնելու համար անկետաների մշակում և 

կազմում: Տվյալների նախապատրաստում: Հարցումների 

արդյունքում ձեռք բերված տվյալների հավաքագրում, կեդավորում և 

կոդավորման աղյուսակի կազմում: 

Թեմա 3. Տվյալների մատրիցայի կազմում: Տվյալների խմբագրիչը 

SPSS ծրագրում: Փոփոխականների նշանակում՝ անուն, տիպ, սյան 

ֆորմատ, տասնորդական բաժանարար, փոփոխականի պիտակ, 

արժեքների պիտակ, բաց թողնված արժեքներ, սյուներ, 

հավասարեցում, չափման սանդղակ: 

Թեմա 4. Տվյալների մուտքագրում SPSS ծրագրում: SPSS ծրագրի 

շրջանակներում աշխատանքի առավել արդյունավետ 

իրականացման համար ստեղնաշարի ստեղների դիրքորոշման, 

նշման և խմբագրման ուսումնասիրություն: 

Թեմա 5. Տվյալներով ֆայլի պահպանում, աշխատանքի սկիզբ և 

ավարտ: Փոփոխականների նկարագրությունների պատճենում: 

Թեմա 6. Վիճակագրական գործողություններ, վիճակագրական 

գործողությունների ընտրություններ: Փոփոխականների 

ընտրություն: Ենթաօգնական երկխոսական պատուհանների 

դիտարկում և ուսումնասիրություն: Տվյալների խմբագրիչի 



 կարգավորումներ: 

Թեմա 7. SPSS ծրագրի գործիքների շարքեր, դրանց մանրամասն 

դիտարկումներ: Գրաֆիկների կառուցում և խմբագրում: 

Թեմա 8. Տվյալների դասակարգումը աճման կամ նվազման կարգով 

Sort Cases, 

Տվյալների դիտարկում՝ ըստ որոշակի ընտրված չափանիշի 

Select Cases, 

Տվյալների դիտարկում՝ ըստ խմբավորման Split file, 

Փոփոխականների արժեքների վերակոդավորում Recode, 

Թեմա 9. Փոփոխականների արժեքների ավտոման վերակոդավորում՝ 

Automatic Recode, 

Նոր փոփոխականների հաշվարկ՝ Compute, 

Փոփոխականների հաշվարկ՝ Count, 

Ֆայլերի միացում՝ Merge Files, 

Թեմա 10. Երկու և ավելի փոփոխականների միաժամանակյա 

դիտարկմում և վերլուծում, խաչաձև աղյուսակների կազմում, 

յուրաքանչյուր զույգի համար կորելացիոն գործակիցների 

հաշվարկում, դիտարկում: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է 

համաձայն գործող կարգիֈ 

 Տեսական գիտելիքների գնահատման չափանիշները. 

 տեսական նյութի իմացություն` վերարտադրման մակարդակով, 

 առաջադրված հարցերի պատասխանի բովանդակություն, 

ներկայացման տրամաբանական հաջորդականություն, 

ամբողջություն, ճշտություն, սեփական տեսակետի 

հիմնավորման աստիճան, 

 տեսական նյութի յուրացման աստիճան`գործնական 

առաջադրանքների լուծման համար կիրառման տեսանկյունից: 

 
 Լաբորատոր աշխատանքների գնահատման չափանիշները (4 

ստուգում, յուրաքանյուրը գնահարվում է առավելագույնը 5 

միավոր` գումարային առավելագույնը 20 միավոր). 

 հանձնարարության կատարում և կատարման որակ, 

 մասնակցություն լսարանային քննարկումներին, 

 նկարագրական, վիճակագրական վերլուծությունների 

ինքնուրույն կատարում: վերլուծությունների իրականացման 

համար նախատեսված հրամանների իմացություն և կիրառում: 

 
 Ինքնուրույն աշխատանքի գնահատման չափանիշները (2 

ինքնուրույն աշխատանք, յուրաքանյուրը գնահարվում է 

առավելագույնը 10 միավոր` գումարային առավելագույնը 20 

միավոր). 



  անհատական աշխատանքի առաջին տեսակի՝ հարցաթերթի 

կազմում և ներկայացում էլեկտրոնայաին տեսքով, 

 հարցաթերթի օրինակի կազմում, 10 հարցաթերթի լրացում 

առաջադրված թեմային համապատասխան, 

 լրացված հարցաթերթերի կոդավորում, կոդավորման 

աղյուսակի կազմում, մատրիցայի կազմում, 

 մատրիցայի տվյալների մուտքագրում SPSS ծրագիր, 

 պարզագույն վերլուծական գործողություների իրականացում 

SPSS ծրագրի կիրառմամբ: 

 անհատական աշխատանքի երկրորդ տեսակի՝ նկարագրական և 

վիճակագրական վերլուծությունների իրականացում, 

 Տվյալների դասակարգումը աճման կամ նվազման կարգով՝ Sort 

Cases, տվյալների դիտարկում՝ ըստ որոշակի ընտրված 

չափանիշի՝ Select Cases, տվյալների դիտարկում՝ ըստ 

խմբավորման Split file, փոփոխականների արժեքների 

վերակոդավորում՝ Recode: 

 Փոփոխականների արժեքների ավտոման վերակոդավորում՝ 

Automatic Recode, նոր փոփոխականների հաշվարկ՝ Compute, 

փոփոխականների հաշվարկ՝ Count, ֆայլերի միացում՝ Merge 

Files, 

 Երկու և ավելի փոփոխականների միաժամանակյա 

դիտարկմում և վերլուծում, խաչաձև աղյուսակների կազմում, 

յուրաքանչյուր զույգի համար կորելացիոն գործակիցների 

հաշվարկում, դիտարկում: 

 

 

 

Գրականություն 

Պարտադիր - Андрей Нацледов “IBM SPSS 20 Statistics и AMOS 

профессиональный статистический анализ данных” 

 
Էլեկտրոնային աղբյուրներ - https://www.datuapstrade.lv/rus/spss/ 

https://hr-portal.ru/spss/index.php - Учебник по SPSS, 

https://lib.qrz.ru/node/10966 - Самоучитель по SPSS, 

https://statpsy.ru/books/books-spss/ Анализ социологических данных с 

помощью пакета SPSS: 

 

https://www.datuapstrade.lv/rus/spss/
https://hr-portal.ru/spss/index.php
https://lib.qrz.ru/node/10966
https://statpsy.ru/books/books-spss/
https://statpsy.ru/books/analiz-dannyx-s-spss/
https://statpsy.ru/books/analiz-dannyx-s-spss/

