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I. Ընդհանուր դրույթներ 

 1.<Կենսաբանություն> առարկայի մանկավարժական արտադրական պրակտիկայի 

ծրագիրը համապատասխանում է բակալավրի հիմնական կրթական ծրագրի 

պահանջներին: ՙԿենսաբանություն ՚ մասնագիտության կրթական չափորոշիչների 

հենքով կազմված է ուսումնական պլանի պահանջների և առարկայի բաղադրիչների 

հիման վրա: Նպատակաուղղված է բակալավրական կրթության կազմակերպման, 

դասավանդման որակի  բարձրացմանը:  

    Մանկավարժական պրակտիկան համարվում է ուսումնական գործընթացի կարևոր 

ձևերից  մեկը, որն ապահովում է մանկավարժական հմտությունների և 

կարողությունների զարգացումը, մասնագիտական կոմպետենցիաների 

 ձևավորումը ,որոնց  հիմքը հանդիսանում են ուսումնառության ընթացքում որոշակի 

առարկաների (բուսաբանություն, կենդանաբանություն, բջջի կենսաբանություն, 

էվոլյուցիոն ուսմունք, էկոլոգիա, մարդակազմություն, ֆիզիոլոգիա և այլն ) 

ուսումնասիրումը:  

 

1.Պրակտիկայի հիմնական նպատակը`  

 Մանկվարժական արտադրական պրակտիկայի նպատակը 

• ուսանողների մոտ ուսուցչի մասնագիտության հանդեպ  դրական վերաբերմունքի 

ձևավորումն է , 

• մանկավարժական գործունեության նկատմամբ փորձի ձեռքբերումը,  

• ուսուցչի մասնագիտական  և դասղեկի     գործառույթների համատեղման  

նախապատրաստումը: 

• Ապագա ուսուցիչների պրոֆեսիոնալ որակների  և անհատի  հոգեբանական  

հատկանիշների զարգացում: 

 

2.Արտադրական  պրակտիկայի խնդիրները 

 

✓ Ուսանողի մոտ դաստիարակել կայուն հետաքրքրություն  մանկավարժի 

պրոֆեսիոնալ  գործունեության և մանկավարժական աշխատանքի նկատմամբ ,  

✓ մասնակցություն դասալսումներին և վարած  դասերի քննարկումներին, 

✓ ծանոթություն առարկայի առանձնահատկությունների հետ, ԲՈՒՀ-դպրոց-

ուսանող- դասարան  համագործակցություն, 

✓ դասապրոցեսի, գործնական աշխատանքների, լաբորատոր դասաժամերի, 

արտադասարանական  աշխատանքների անցկացման մեթոդական 

հմտությունների ձևավորում, 

✓ գործնականում տեսական գիտելիքների կարողությունների ձևավորում: 

✓ ուսուցման և դաստիարակչական  մեթոդիկայի  յուրացում, 

✓ սկզբնական  մանկավարժական  հմտությունների  ձեռքբերում, 

✓ մանկավարժական գործունեության նկատմամբ ստեղծագործական 

մտածողության զարգացում, 

✓ բարձր որակավորում ունեցող ուսուցիչների փորձի ուսումնասիրում: 
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Ապագա մանկավարժի մասնագիտական կոմպետենցիաների համակարգը, որտեղ 

առանձնացվում են երկու հիմնական խումբ.   

▪    Ընդհանուր կոմպետենցիաներ  

o Գործիքային  

o Միջանձնային  

o Համակարգային   

▪ Հատուկ կոմպետենցիաներ, որոնք տարբերակվում են ըստ 

մակարդակների: 

 
Ա)Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

          Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)` 

ԳԿ1 վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն, 

ԳԿ4 մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ, 

ԳԿ7 տարրական համակարգչային գիտելիքներ; 

ԳԿ8 տեղեկատվությունը կառավարելու ունակություն (տարբեր աղբյուրներից 

տեղեկատվություն գտնելու և վերլուծելու ունակություն), 

ԳԿ9 խնդիրների լուծում, 

ԳԿ10 որոշումների ընդունում: 

Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ)` 

ՀԳԿ1 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

ՀԳԿ2 հետազոտություններ կատարելու ունակություններ, 

ՀԳԿ3 սովորելու ունակություն, 

ՀԳԿ8 ինքնուրույն աշխատելու ունակություն, 

Բ)Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

ԱԿ2 հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները, 

ԱԿ4 ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև կապերի 

իմացություն, 

ԱԿ6 կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները, 

ԱԿ9 դրսևորեն ժամանակակից խոր գիտելիքներ մասնագիտական ոլորտում (նորագույն 

տեսությունների, դրանց մեկնաբանությունների, մեթոդների և եղանակների 

իմացություն), 

ԱԿ11 տիրապետեն ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին և կարողանան 

մեկնաբանել հետազոտության արդյունքները, 

ԱԿ14 տիրապետեն տվյալ մասնագիտական մակարդակում պահանջվող 

կոմպետենցիաներին:  

Ուսուցչական կոմպետենցիաների մասով բակալավրը պետք է տիրապետի հետևյալ 

կոմպետենցիաներին. 

Ու1 հանձնառություն սովորողների առաջադիմության և ձեռքբերումների նկատմամբ, 

Ու2 ուսուցման ժամանակակից մեթոդները և տեխնոլոգիաները ուսումնասիրելու, ներդնելու 

կարողություն, 

Ու3 խորհրդատվական կարողություն, 

Ու4 առարկայական գիտելիքներին տիրապետելու կարողություն, 

Ու5 ուսուցման բարենպաստ միջավայր ստեղծելու կարողություն, 
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Ու6 ժամանակը արդյունավետ օգտագործելու հմտություն, 

Ու7 սեփական գործունեության արդյունքները գնահատելու և վերլուծելու կարողություն, 

Ու8 մասնագիտական կատարելագործման անհրաժեշտության գիտակցում, 

Ու9 համագործակցության միջոցով միջառարկայական խնդիրներ լուծելու կարողություն: 

 

Մանկավարժի հիմնարար 

կոմպետենցիաներ 

Կոմպետենցիաների 

բնութագրիչներ 

Կոմպետենցիաների 

գնահատման ցուցիչներ 

2.1. Դասի թեման որպես 

մանկավարժական խնդիր 

ձևակերպելու կարողություն 

Ուսումնական գործընթացում 

արդյունավետ նպատակադրում 

ապահովող հիմնական 

կոմպետենցիան է։ Ապահովում է 

«սուբյեկտ-սուբյեկտ» մոտեցման 

իրականացումը, սովորողին 

ներկայացնում է որպես 

գործունեության սուբյեկտ, 

ստեղծագործական անհատի 

ձևավորման հիմքն է։ 

Գիտի կրթական չափորոշիչները։ 

Գիտակցում է, որ դասի թեման և 

նպատակը նույն բանը չեն։ 

Թեմայի մատուցման համար, 

կարողանում է ձևակերպել 

նպատակը և խնդիրները:  

2.2.Սովորողների տարիքային և 

անհատական 

առանձնահատկություններին 

համապատասխան 

մանկավարժական նպատակներ 

ու խնդիրներ սահմանելու 

կարողություն։ 

Սա նախորդ կոմպետենցիայի 

կոնկրետ դրսևորումն է։ Ուղղված 

է ուսուցման 

անհատականացմանը և դրա 

շնորհիվ առնչվում է 

դրդապատճառների խթանմանը և 

ուսուցման ընդհանուր 

արդյունավետությանը 

Գիտի սովորողների տարիքային 

առանձնահատկությունները, 

Տիրապետում է կոնկրետ տարիքի 

երեխաների համար նպատակը 

ուսումնական խնդրի վերածելու 

միջոցների։ 

 

Ուսուցչի մասնագիտական կոմպետենցիաները նրա գործունեության հիմքն են, որի 

արդյունքում պետք է ձևավորվի լիարժեք անհատ, խոր գիտելիքների տիրապետող և 

մշակութային արժեքների, հումանիստական աշխարհայացքի և բարոյականության  

արժեքների կրող մարդու ձևավորումը։ 
 

3.Արտադրական  պրակտիկայի արդյունքները 
Կոմպետ

ենցիայի 

կոդը 

Ձևավորվող 

կոմպետենցիա 

կոմպետենցիաների բաղադրիչը 

գիտենա կարողանա  տիրապետի  

ԸԿ  

 

 

 

 

 

 

 

Պատասխանա

տվություն   

մասնագիտակ

ան 

 
 
 
 

 պետական կրթական 

համակարգի 

բմակարդակի և 

ստանդարտի  

պահանջները;  

- մանկավարժական 

գործունեության 

առանձնահատկություն

- վերլուծել մասնագիտական 

գործունեության սեփական 

արդյունքները;  

-համեմատել 

մասնագիտական 

գործունեության ստացված 

արդյունքները նպատակների 

հետ, 

-կիրառել տեսական 

գիտելիքները գործնականում 

-Իրականացնել 

մանկավարժական 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ընդհանուր 

մասնագիտակա

ն գիտելիքներին 
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գործունեության 

արդյունքների 

համար 

ները   

տարիքային  

ֆիզիոլոգիայի և 

հոգեբանության 

առանձնահատկություն

ները; 

-անձի զարգացման 

սկզբունքները; 

 

 

 

 

գործունեությունը 

-հաղթահարել կոնֆլիկտային 

իրավիճակները 

-վեր հանել ուսումնական 

դժվարությունները, 

-կազմակերպել 

արտադասարանական և 

արտադպրոցական 

դաստիարակչական 

աշխատանքներ, 

-կիրառել կենսաբանական 

օբյեկտների 

ուսումնասիրության բազային  

մեթոդները  

-իրականացնել 

դասավանդում և գնահատում։ 

-

ուսումնադաստ

իարակչական 

գործընթացի 

որակի 

բարձրացման 

ընդհանուր 

դրույթներին 

ԳԿ 

Ուսումնադաստ

իարակչական 

գործունեության 

ընթացքում 

գիտական 

հետազոտությա

ն մեթոդների 

կիրառում 

-մոդելավորման, 

նախագծման  

առանձնահատկություն

ների  ներկայացնելու 

ձևերը; 

- մոդելավորման, 

նախագծման  

առանձնահատկություն

ներին ներկայացվող 

պահանջները   

- որոշել ուսումնակրթական 

հաստատության 

հնարավորությունները՝ 

առարկայի դասավանդումը և 

աշակերտների 

գործունեությունը 

կազմակերպելու 

ուղղությամբ; 

-աշակերտների հետ մշակել 

թեմային համահունչ 

հետազոտության հնարավոր 

աշխատանքները և 

հարմարեցնել 

ուսումնակրթական 

հաստատության 

հնարավորություններին:   

Մանկավարժակ

ան 

գործունեության 

հիմունքներին 

 

 

3.   Պրակտիկայի հաստատությունը, վայրը.  

ա) արտադրական մանկավարժական պրակտիկան անց է կացվում հիմնական 

դպրոցում, պրակտիկայի ընթացքում ուսանող-պրակտիկանտը կատարում է 

մանկավարժ-ուսուցչի պարտականությունները, ակտիվ մասնակցում կրթական 

գործունեության բոլոր ձևերին: 

 

4.Մանկավարժական  պրակտիկայի ժամկետները`  
 սահմանվում են ՎՊՀ ֆակուլտետների կողմից բարձրագույն մասնագիտական 

կրթության չափորոշչի և պրակտիկայի առարկայական նկարագրի (ծրագրի) հիման 

վրա՝ հաշվի առնելով ուսանողների տեսական պատրաստվածությունը և պրակտիկայի 

բազայի տեխնիկական հնարավորությունները: 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի  ուսանողների մանկավարժական 

պրակտիկան  նախատեսվում  է՝ 
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Առկա ուս. համակարգի ծրագիր 

մասնագիտությունը կուրս 
պրակտիկայի տեսակը, 

անվանումը, վայրը 
ծավալը ծրագիրը 

կենսաբանություն 
VII,VIII  

կիս. 

արտադր. մանկավ. 

(Վանաձորի ամենայն հայոց 

կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի 

անվան թիվ  1 հիմնական դպրոց  

պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություն (ՊՈԱԿ)) 

4 շաբաթ  

 

5.Մանկավարժական պրակտիկայի բովանդակությունը 

Մանկավարժական պրակտիկան պետք է  ընդգրկի  երկու  հիմնական  ուղղություն ` 

1, ուսուցողական  աշխատանք/  նաև ֆակուլտատիվ պարապմունքմներ 

և արտադասարանային  աշխատանք     

2. Դաստիարակչական   աշխատանքը: 

 

 5.1 Ուսուցողական աշխատանք- 

● Ուսումնադաստիարակչական 

● Հիմնարկի   համակարգված   ուսուցողական   աշխատանքի   միասնության  

սկզբունքի 

● ուսումնասիրություն և   հմտությունների   ձեռքբերում; 

● Գործնականում  ուսուցողական  և դաստիարակչական միասնության սկզբունքի  

● հմտությունների ձևավորում,  

● Մասնագիտական-մանկավարժական հտությունների  ձեռքբերման նպատակով, 

● անցկացնել կենսաբանության արտադասարանային համակարգված   

դասաժամեր: 

● Սովորողների կողմից,  երեխաների նկատմամբ անհատական   մոտեցման   

մեթոդիկայի  յուրացում: 

● թույլ, ուժեղ  և  ցածր առաջադիմություն ունեցող  սովորողների հետ աշխատելու  

մեթոդիկայի և եղանակների   ձեռքբերում: 

● Դասի, ուսուցման այլ   ձևերի /լաբորատոր, գործնական աշխատանքների/, 

Ֆակուլտատիվ պարապմունքների, ուսուցողական էքսկուրսիաների 

կազմակերպման  մեթոդիկայի, տեխնոլոգիայի    ուսումնասիրություն: 

● Սովորողների ուսուցողական գործընթացի անցկացման անհատական, 

  Տարիքային հմտությունների  ձեռքբերում: 

 

5.2  Դաստիարակչական  աշխատանք 
➢ Ուսումնադաստիարակչական  հիմնարկի  դաստիարակչական   

➢ Համակարգված   աշխատանքի  միասնության  սկզբունքի  ուսումնասիրություն և 

հմտությունների    ձեռքբերում; 
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➢ Ուսումնադաստիարակչական հիմնարկի   դասղեկի  աշխատանքի  հետ  

ծանոթացում: 

➢ Դաստիարակչական աշխատանքների  հմտությունների  ձեռքբերում, հաշվի 

առնելով սովորողների տարիքային առանձնահատկությունները : 

➢ Շրջակա միջավայրի  հանդեպ  հոգատար և  պատասխանատու  վերաբերմունքի  

➢ ձևավորում: 
 

6.    Մանկավարժական  պրակտիկայի   կազմակերպում  և  անցկացում 
● Պրակտիկան կազմակերպվում է  ֆակուլտետի  դեկանի, մանկավարժ-  

● մեթոդիստների , հոգեբանության , մանկավարժության ամբիոնների,  բազային  

● դպրոցների   կողմից: 

● Պրակտիկայից  առաջ   ուսանողները  ծանոթացնում  են  մանկավարժական  

● պրակտիկայի  անցկացման  կանոնակարգի  և   բովանդակության  հետ:   

● Ուսանողները  կատարում  են նաև  արտադասարանային    աշխատանքներ: 

● Ուսուցողադաստիարակչական   աշխատանքի   կատարման  համար,   

ուսանողները  

● կցվում  են դասարաններին, որտեղ  նրանք   կատարում  են  ուսուցչի  

օգնականների պարտականությունները: 

● Խմբի ղեկավարի  հետ   միասին  ուսանողները  կազմում  են  աշխատանքի   

● անհատական   պլանները,  որտեղ  նշվում  է  աշխատանքի  ծավալը  և  

բովանդակությունը: 

● պրակտիկայի  ընթացքում  ուսանողները  վարում են  արտադասարանային 

աշխատանքներ, 

● մանկավարժական  պրակտիկան  ավարտվում  է  պաշտպանությամբ, որտեղ  

ամփոփվում են  պրակտիկայի    արդյունքները: 

7.Պրակտիկայի ղեկավարի  պարտականություններն են. 

• ընտրում է դպրոցը, կնքում համապատասխան պայմանագիր, 

•    կատարում է նախնական խորհրդակցություն ուսանողների հետ և նրանց 

բաշխում` ըստ դպրոցների և դասարանների, 

• պրակտիկայի առավել արդյունավետ անցկացման համար տրվում են 

առաջարկներ , 

• մասնակցում է պրակտիկայի պաշտպանման, ստուգարքի հանձման 

գործընթացներին: 

 

      Մեթոդիստ- դասախոսի պարտականությունները: 

• ծանոթացնում է ուսանողներին դպրոցի կոլեկտիվի, տվյալ առարկայի ուսուցչի  հետ, 

• դասավանդման պրոցեսի և դասի թեմայի շուրջ կազմակերպում է խորհրդատվություն,  

• կազմում է ուսանողների աշխատանքային գրաֆիկը, 

• վերահսկում է ուսանողների հաճախումները, 

• աշխատում է  պրակտիկայի ընթացքը դարձնել առավել բազմաբովանդակ 

• վերահսկում է 5-12 ուսանողների պրակտիկայի ընթացքը, 
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• օգնում է ուսանողներին անհատական պլաններ կազմելու  հարցում, 

• ներկա  է լինում ուսանողների պարապած դասերին, որից հետո այն  քննարկվում է 

• ստուգում է օրագրերի վարման ընթացքը,  

• գնահատում է ուսանողների գործունեությունը, 

• մասնակցում է ստուգարքին: 

 

6.Պրակտիկանտի պարտականությունները և իրավունքները 

ա) Պարտականություններ- Պրակտիկայի ընթացքում ուսանող-պրակտիկանտը 

կատարում է մանկավարժ-ուսուցչի պարտականությունները, ակտիվ մասնակցում 

կրթական գործունեության բոլոր ձևերին: 

I փուլ- ծանոթություն, տևում է 1 շաբաթ, որի ընթացքում 

• պրակտիկայի ղեկավարը ուսանողներին տալիս է  համապատասխան ցուցումներ և  

հրահանգներ, բացատրում է պրակտիկայի նպատակը, խնդիրները, բովանդակությունը, 

ծանոթացնում է անցկացման կարգին և կանոններին   

• այցելում են համապատասխան դպրոց, ծանոթանում են դպրոցի, նրա ուսուցչական  

կոլեկտիվի հետ, տվյալ առարկայի ուսուցչի և համապատասխան դասարանների հետ. 

• ուսանողները  կազմում են իրենց անհատակն աշխատանքային պլանը. 

II փուլ- հիմնականում տևում է 4 շաբաթ: Այս շրջանում ուսանողները  

• մասնակցում են  դասապրոցեսին, առօրյա դպրոցական կյանքին, 

• նախօրոք պատրաստվում և պարապում են  դասեր, 

•  կատարում են  դասալսումներ, մասնակցում են  քննարկումներին, 

• օրագրերում կատարում են  ամենօրյա նշումներ , 

• համագործակցում են թե’ առարկայի ուսուցչի, թե’ մանկավարժական կոլեկտիվի հետ, 

• անմիջականորեն շփվում են աշակերտների հետ, 

• մասնակցում և կազմակերպում են արտադասարանային միջոցառուներ: 

 

Այս ընթացքում ուսանողները պետք է միջինում պարապեն  5-6 դաս: Բոլոր դասերին 

պարտադիր ներկայացնում են պլան` կոնսպեկտով,որը կազմում են` կիրառելով նոր 

համագործակցային մեթոդները և հնարները, նաև` ԽԻԿ-համակարգը: Կազմված պլանը 

նախօրոք քննարկվում է և’ մեթոդիստի,և’ առարկայի ուսուցչի հետ, ինչը աապահովում 

է  դասի արդյունավետությունը:  

 

7.Պրակտիկայի հաշվետու փաստաթղթերը 

 

Պրակտիկայի հաշվետու փաստաթղթերը  արտադրական պրակտիկայի դեպքում 

օրագիրն է, դասի պլանը, դասղեկական ժամի պլանը: 

8. Պրակտիկայի գնահատումը 

Բազմագործոնային համակարգով ներկայացնել առավելագույն 100 միավորի 

բաղադրիչները : 

 

Գնահատման բաղադրիչները Հատկաց 

վող 

Գնահատում 
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միավորը 

1. Հաճախում 0 - 10   

2. Առարկայի իմացություն 0 - 20   

3. Վարած դասերի վերլուծություն 

• Կիրառված մեթոդների արդյունավետություն 

• Նորագույն տեխնոլգիաների կիրառում ` 

a. համակարգչային տեխնոլոգիայի կիրառում     

b. այլ տեխնոլոգիաների կիրառում        

• դասաժամանակի ճիշտ օգտագործում 

• գնահատում 

 

0 - 7 

0-3 

0-1 

 

0-3 

0-6 

 

 

 

 

4. Մանկավարժական աշխատանք  

• արտադասարանային աշխատանքի 

կազմակերպման կարողություն  

• դասղեկի ժամի անցկացում, աշխատանք 

աշակերտական խորհրդի հետ 

• մանկավարժական հաղորդակցման մշակույթ 

 

0 - 5 

 

 

0 - 5 

 

0 - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Հոգեբանախորհրդատվական աշխատանք 

• աշակերտի կամ դասարանի կոլեկտիվի 

հոգեբանական բնութագրի կազմում 

• դասի հոգեբանամանկավարժական 

վերլուծության անցկացում 

• արտադասարանային միջոցառման 

հոգեբանական հիմնավորում 

 

0 - 5 

 

0 - 5 

 

0 - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պրակտիկայի պաշտպանություն 0 - 20  

Ընդհանուր միավորը 100  

 

Արտադրական պրակտիկայի հաճախումների հատկացվող միավորները ըստ ուսանողի 

մասնակցու թյան աստիճանի 

Մասնակցության աստիճանը % Հատկացվող միավորը 

96-100 10 

91-95 8 

86-90 6 

81-85 4 

76-80 2 

0-75 0 

 


