
 

 

    
ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ՄՀ/մ-026__Հետազոտության մեթոդներ__ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ 
Դասիչ, դասընթացի անվանում 

                                          ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ 

  

Մասնագիտություն՝     011101․00․7  Կրթական գիտություններ՝ Կրթության       

կառավարում 

                                                                                                                                  /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝  _011102․05․7 Կրթության կառավարում_ 
                                                                                                                                  /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան` ___մագիստրատուրա_____ 
                                                                                                                                  /բակալավր, մագիստրատուրա/    

Ամբիոն՝             __Մանկավարժության և հոգեբանության __ 
                                                                                                                                 /ամբիոնի լրիվ անվանումը/  

Ուսուցման ձևը՝ _____առկա_________ 
                                                                                                                              /առկա, հեռակա/ 

Կուրս/կիսամյակ   առկա __1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ____ 

                                                               

 

Դասախոս(ներ) ՝        _Աննա Խաչատրյան_ 

                                                                                                                                         /անուն, ազգանուն/ 

                                                              էլ․ հասցե/ներ__annakhachsoc@gmail.com__ 

 

 

Վանաձոր- 2022թ. 

Հաստատված է ամբիոնի նիստում 

 

    _Մանկավարժություն և հոգեբանություն_ 
                                 ամբիոնի անվանումը 

Ամբիոնի վարիչ    _Լ․Գ․Բաղդասարյան_  /Ա.Ա.Հ/ 

Արձանագրություն № _4_ 

 «_23_»   _սեպտեմբեր_ 2022_ թ. 



 
 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1.  1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 3 

2.  2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 3 

3.  3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 4 

4.  4. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

5.  5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ 

աշխատաշուկայի պահանջների ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 

․․․ 

6.  6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, 

արդյունքների ամփոփման ձևերը ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 

․․․ 

7.  Ուսումնական աշխատանքները տեսակները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

8.  7. Դասավանդման մեթոդներ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

9.  8. Ուսումնառության մեթոդները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

10.  9. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի 

ծավալը ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 

․․․ 

11.  10. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  

12.  11. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 12․1․ Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ ․․․ 

 12․2․ Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների 

ուսումնամեթոդական քարտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 12․3․ Լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական 

քարտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 12․4․ Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ ․․․․․․․․․․ ․․․ 

13.  12. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

14.  13. Գնահատում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 14․1․ Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 14․2․ Հարցաշար․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 14․3․ Գնահատման չափանիշներ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

15.  14. Դասընթացի համառոտ նկարագրիչ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 

 

 

 

 



 
 

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1․ 
«Հետազոտության մեթոդներ» դասընթացը կարևորվում է կրթության բնագավառում 

մասնագետների պատրաստման գործընթացում, ներառված է Կրթության կառավարում 

կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի «Հատուկ մասնագիտական» կրթամասում: 

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2․1․ Դասընթացի նպատակն է կրթության կառավարման գործընթացում հետազոտահեն 

որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողություններ ձևավորել 

ուսանողների մոտֈ 

 
2.1. Դասընթացի  խնդիրներն են՝ 

 Սովորեցնել տարբերակել գիտաճանաչողական մեթոդները: 

 Սովորեցնել տարանջատել տեսական և էմպիրիկ մեթոդների կիրառման 

առանձնահատկությունները ըստ հետազոտության տարբեր փուլերիֈ 

 Սովորեցնել տարբերակել տեղեկատվության հավաքման մեթոդների կիրառման 

հնարավորությունները ըստ հետազոտության խնդիրներիֈ 

 Ամրապնդել ուսանողների կողմից ձեռքբերված տեսական գիտելիքները 

գործնական առաջադրանքների կատարման միջոցով: 

 Սովորեցնել ուսանողներին մշակել  հետազոտության նախագիծ և ըստ 

հետազոտության մեթոդ(ներ)ի գործիքավորել: 

 Սովորեցնել ուսանողներին ընտրանքային հաշվարկներ կատարել: 

 Ծանոթացնել քանակական և որակական հետազոտություններից ստացված 

տեղեկատվության վերլուծության առանձնահատկություններինֈ 

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները   
«Հետազոտության մեթոդներ»   դասընթացին մասնակցելու կարևոր նախապայման է ուսանողների 

փիլիսոփայական գիտելիքների, հետազոտական հմտությունների առկայությունըֈ  

 

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

կոմպետենցիաները․ 
 

«Հետազոտության մեթոդներ»  դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողի ակնկալվող 

վերջնարդյունքներն են. 

Գիտելիք 

 Հետազոտությունների ընթացակարգային առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 

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

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների 
2 http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf    

Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  

համապատասխանֈ 

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


 
 

 Տեսական և էմպիրիկ հետազոտությունների մեթոդների նպատակային կիրառման 

վերաբերյալ, 

 Տեղեկատվության հավաքագրման, դրա վերլուծության առանձնահատկությունների 

վերաբերյալֈ 

Կարողություն 

 Սահմանագծել կրթության համակարգի հետազոտական որևէ իրավիճակ 

տարածական և ժամանակային կտրվածքով,  առնվազն կրթության համակարգի այլ 

տարրերի հետ կապի տեսանկյունիցֈ 

 Մշակել կրթության համակարգի որևէ իրավիճակի հետազոտման ծրագիր, 

գործիքավորել ըստ անհրաժեշտությանֈ 

 Հավաքագրել որակական և քանակական տվյալներ, համադրել դրանք, 

ընդհանրացնել, կատարել եզրահանգումներ: 

Հմտություն 

 Լինել իրատես 

 Աշխատել թիմում 

 Փաստարկել յուրաքանչյուր քայլ 

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ կոմպետենցիաները. 

Ընդհանրական   կոմպետենցիաներ 

 Գործիքային կոմպետենցիաներ 

1. ԳԿ1 վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն 

2. ԳԿ2 կազմակերպելու և պլանավորելու ունակություն 

3. ԳԿ8 տեղեկատվությունը կառավարելու ունակություն 

 Համակարգային կոմպետենցիաներ 

1. ՀԳԿ1 գիտելիքը գործնականում կիրառելու կարողություն 

2. ՀԳԿ2 հետազոտություններ կատարելու կարողություն 

3. ՀԳԿ8 ինքնուրույն աշխատելու կարողություն 

4. ՀԳԿ9 նախագծեր մշակելու և դրանք կառավարելու ունակություն 

5. ՀԳԿ11 որակի կարևորության գիտակցում 

 

Առարկայական կոմպետենցիաներ 

1. ԱԿ9 դրսևորեն ժամանակակից խոր գիտելիքներ մասնագիտական ոլորտում  

2. ԱԿ11 տիրապետեն ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին և կարողանան 

մեկնաբանել հետազոտության արդյունքները 

3. ԱԿ12 ունակ լինեն ուրույն, թեկուզ և փոքր ներդրում կատարելու տվյալ 

առարկայական ոլորտում 

  

 



 
 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների3․ 
«Հետազոտության մեթոդներ»  դասընթացից ձեռք  բերված գիտելիքներն և հմտությունները 

շրջանավարտը կարող է կիրառել մասնագիտական գործունեության ընթացքում,  նաև 

ասպիրանտուրայում կրթությունը շարունակելու և հասարակական գիտությունների 

բնագավառում գիտական հետազոտություններ կատարելու   նպատակով: 

 

 

6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 
 

Չափանիշ 

Առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 
6 կրեդիտ/180 ժամ  

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 24  

Գործնական աշխատանք 48  

Ինքնուրույն աշխատանք 108  

Ընդամենը 180  

Ստուգման ձևը (ընթացիկ քննություն)   

 

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 

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

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 



 
 

ներկայանալուց առաջ պետք է ծանոթացած լինի տվյալ դասին ներկայացվող 

թեմային, որպեզի կարողանա մասնակցել ուսումնական գործընթացին: 

 Գործնական աշխատանքների ժամանակ ուսանողը կատարում է լսարանային 

աշխատանք՝ դասախոսի անմիջական ղեկավարման ներքո: Գործնական 

պարապմունքները անցկացվում են գործնական խնդիրների լուծման, 

առաջադրանքների իրականացման, թեստերի, իրավիճակային վերլուծությունների, 

գործարար խաղերի, խմբային աշխատանքների, տնային առաջադրանքների, 

ուղեղային գրոհների, ինտերակտիվ ուսուցման միջոցով՝ տեսական գիտելիքները 

կիրառելու, գործնական ունակությունների և հմտությունների ձեռքբերման և 

ամրապնդման նպատակով: Դասախոսն առաջադրում է գործնական 

պարապմունքների թեման, նպատակը, խնդիրները, այն հարցերը, որոնք պետք է 

լուծել գործնական պարապմունքի ընթացքում, գործնական պարապմունքի 

անցկացման մեթոդները և պատասխանում է ուսանողների տված հարցերին: 

 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթոդական 

ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են5՝ 

 Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը շարադրում է որևէ 

հարցի կամ թեմայի էությունը` հենվելով գրական աղբյուրների վրա (դասագրքեր, 

ձեռնարկներ և այլն): 

 Նախագծերի մեթոդ – ուսումնաճանաչողական, ստեղծագործական կամ խաղային 

համատեղ գործունեության տեսակ է, սովորող-գործընկերների միջև, որոնք ունեն 

ընդհանուր նպատակ և համաձայնեցված միջոցներ` ուղղված որևէ խնդրի լուծման 

կամ որոշակի արդյունքի ձևակերպման: 

 

8. Դասավանդման մեթոդներներն են՝6 հիմնահարցային դասախոսություն,  

դասախոսություն-քննարկում, գործնական աշխատանք՝ անհատական աշխատանք, 

գործնական աշխատանք՝ խմբային աշխատանք, ուսուցում գործողությամբ (action 

learning)ֈ 

 

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

իրադրությունների վերլուծություն, աղյուսակների և դասակարգման համեմատման և 

համակարգման սխեմաների կազմում, փորձի/հետազոտության արդյունքների 

վերաբերյալ եզրակացության ներկայացումֈ 
 

 

 

                                                           
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.  Թեմա 1. Մեթոդ 1․Գիտաճանաչողական մեթոդներֈ Տեսական մեթոդներ․ ինդուկտիվ, 

դեդուկտիվ մեթոդներ, անալիզ, սինթեզֈ 2․Համակարգային վերլուծություն․ համակարգ-

տարր հարաբերակցության խնդիրըֈ Դասակարգում և համակարգումֈ 

3․Հասկացությունների կոնցեպտուալիզացիա և օպերացիոնալիզացիաֈ 

2  4  10 

2.  Թեմա 2. Հետազոտություն 1․ Հիմնական տեսակներֈ 2.Հետազոտության ծրագիր. 

մեթոդաբանական և մեթոդական մաս:  3.Առաջնային չափում: Չափման սանդղակներֈ 4․ 

Ընտրանք, տեսակները:  

2  6  12 

3.  Թեմա 3. Տեղեկատվության հավաքման մեթոդներ․Հարցման մեթոդ. 1. Հարցազրույց. 

Առանձնահատկությունները և կիրառությունը, տեսակները, հարցերի տեսակները 

որակական հարցազրույցում, հարցազրույցի վարման ընթացակարգը և տեխնիկան, 

հարցվողների ընտրության  մեթոդները և ներկայացուցչության խնդիրը, որակական 

հարցազրուցավարի նկատմամբ առաջադրվող պահանջներ: 2. Խմբային հարցազրույցի 

մեթոդներ. Էությունը, տեսակները: Ֆոկուս խմբի մեթոդ. Առավելությունները, 

սահմանափակումները, ֆոկուս խմբի ձևավորման սկզբունքները, ընթացակարգը, 

մոդեռատորական թիմ և նրա առջև դրվող պահանջներ, ֆոկուս խմբի վարման 

8  18  42 

                                                           
8 Նման է օրացուցային պլանին 



 
 

առանձնահատկությունները: 3. Փորձագիտական  հարցում. Փորձագետների ընտրության 

մեթոդները,  փորձագիտական հարցման հիմնական ձևերը: 4. Հարցաթերթիկային 

հարցում. Անմիջական և հեռակա հարցում: Հարցաթերթիկային հարցման ձևերը, 

հիմնական խնդիրները: 4.Հարցաթերթի կազման առանձնահատկությունները: 

Հարցաթերթը որպես չափման գործիք: Հարցաթերթի ներքին կառուցածքը և լեզուն: 5. 

Հարցի հիմնական ձևերը: Հարցի հիմնական տեսակները: 6.Հարցազրուցավարի առջև 

դրվող հիմնական պահանջները: 7. Սոցիոմետրիկական հարցում: Սոցիոմետրիկական 

հարցման տեխնիկան: Չափանիշների ընտրությունը: Սոցիոմետրիկական 

հարցաթերթիկ: 

4.  Թեմա 4. Դիտման մեթոդ: 1.Դիտման տեսակները: 2. Դիտման պլան: 3. Դիտողի 

չեզոքությունը: 4.Արդյունքների գրանցում: 5.Դիտման հնարավորությունները: 6. Դիտողի 

ուսուցումը: 7․ Կիրառության հնարավորությունների կրթության կառավարման 

գործընթացումֈ 

2  4  6 

5.  Թեմա 5. Փորձ: 1Փորձի էությունը: 2. Փորձի տեսակները: 3. Վերահսկման մեթոդները 

փորձում: 4. Փորձի պլանավորում: 5․ Կիրառության հնարավորությունները կրթության 

կառավարման գործընթացումֈ 

2  4  6 

6.  Թեմա 6. Փաստաթղթերի վերլուծության մեթոդ. 1. Էությունը: 2.Փաստաթղթերի 

տեսակներ: 3. Փաստաթղթերի վերլուծության մեթոդներ: 4. Վերլուծության 

կատեգորիաներ: 5.Փաստաթղթային աղբյուրների ընտրություն: 6.Փաստաթղթերի 

հավաստիությունը: 7.Ստացված ինֆորմացիայի հուսալիությունը: 

4  4  12 



 
 

 

 

7.  Թեմա 7. Որակական տեղեկատվության վերլուծություն: 1.Տեքստի կառուցում և 

կոդավորում: Հավաստիության ստուգում. Տրիանգուլյացիա: Տվյալների 

կոնցեպտուալիզացիա. Առաջնային դասակարգում, կլաստերիզացիա և անալիտիկ 

ինդուկցիայի մեթոդ: 2.Որակական հետազոտության հաշվետվության 

առանձնահատկութունները: 

2  4  10 

8.  Թեմա 8. Քանակական տվյալների վերլուծություն: 1. Էմպիրիկ տիպաբանություն և 

խմբավորում: 2.Փոփոխականների միջև կապի բացահայտում: 2. Տվյալների 

պատրաստումը համակարգչային մուտքագրման: 3.Ծանոթացում SPSS ծրագրային 

փաթեթին: 4. Քանակական հետազոտության հաշվետվության կազմում: 

2  4  10 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 24  48  108 

 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. Рабочая книга социолога. Изд.4 Осипов Г.В.  2006. 

2. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. Самара. 1995г. 

3. Аверьянов А.А. Искусство задавать вопросы: Заметки социолога. М.  1987г. 

4. Андреенков В.Г., Маслова О.М. Методы сбора социологической информации: метод. пособие. М. 1985г. 

5. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.  1995г. 



 
 

6. Воронов Ю.М. Методы сбора информации в социологическом исследовании. М. 1974г. 

7. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М.: Добросвет. 1998. 

8. Страусс А., Корбин Д. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники 

/ Пер. Т.С.Васильевой. Москва.: Эдиториал УРСС. 

2001. 

9. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. - М., Книжный дом "Университет". 2002. 

10. Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования. М., Институт социологии 

РАН.  

1996. 

11. Ионин Л.Г. Понимающая социология. Исторический и критический анализ. М., Наука. 1979. 

12. Качественные методы в социологии // Социология. Учеб. пособие. Изд-во Казанского университета.  2001. 

13. Малышева М. М. Способы кодирования и анализа качественных данных. М., Наука. 1990. 

14. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. John 

W.Creswell. Merill. 

2005. 

 

15. Qualitative Research Design: An Interactive Approach.Joseph A.Maxwell.SAGE. 2005. 

16. Qualitative Research Methods. Darin Weinberg. Wiley. 2002. 

17. Qualitative-Quantitative Research Methodology: Exploring the Interactive Continuum. Isadore Newman. SIU 

Press․ 

1988. 

18. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. John W. Creswell. SAGE 

Publications. 

2009. 

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1. Ковалев Е.М., Штейнберг И.Е. Качественные методы в полевых социологических исследованиях. М.: 

Логос. 

1999. 

2. Константиновский Д.Л., Вахштайн В.С., Куракин Д.Ю., Рощина Я.М. Доступность качественного 

общего образования: возможности и ограничения. М.: Логос. 

2006. 

3. Крыштановский А.О. «Кластеры» на «факторах» — об одном распространенном заблуждении // 

Крыштановский А.О. Анализ социологических данных. М.: Изд. дом ГУ–ВШЭ. 

2006. 



 
 

4. Рикер П. Время и рассказ. Т. 1–2: пер. с фр. М. СПб.: Университетская книга. 1998. 

5. Рикер П. Герменевтика и метод социальных наук // Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. М.: АО 

«KAMI» — Изд. центр Academia. 

1995. 

6. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике: пер. с фр. М.: КАНОН-пресс-Ц: Кучково 

поле. 

2002. 

7. Руднев В.П. Прочь от реальности: исследования по философии текста. М.: Аграф 2000. 

8. Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. М.; СПб.: Изд-во РГГУ. 2005. 

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

1. https://www.surveymonkey.com/  

2. https://www.google.com/forms/about/  

3. https://www.scribbr.com/category/methodology/  

4. https://libguides.newcastle.edu.au/researchmethods  

5. https://library.tiffin.edu/researchmethodologies/whatareresearchmethods  

6. https://www.questionpro.com/blog/what-is-research/  

7. https://socioline.ru/rv.php  

8. https://psyfactor.org/moreno.htm  

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

 
հ/հ 

Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն9 

1. Թեմա 1. Մեթոդ ․  գիտաճանաչողական մեթոդներֈ 1․Ինդուկտիվ և դեդուկտիվ 

մեթոդների դերը հետազոտության 

տարբեր  փուլերումֈ 

2․Անալիզի և սինթեզի կիրառման 

2 ՊԳ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11 

ԼԳ 3, 5-7 

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



 
 

հնարավորությունները 

հետազոտության տարբեր  

փուլերումֈ 

3․Կրթության համակարգային 

վերլուծության 

հնարավորություններըֈ 

4․Հասկացությունների 

կոնցեպտուալիզացիա և 

օպերացիոնալիզացիաֈ 

 

2. Թեմա 2. Հետազոտություն 1․ տեսակներ, հետազոտության 

ծրագիրֈ 2.Առաջնային չափում: Չափման սանդղակներֈ 3․ 

Ընտրանք, տեսակները:  

1․ Հետազոտության տեսակներն ըստ 

տարբեր հիմքերիֈ 

2․ Որակական և քանակական 

հետազոտությունների 

ընթացակարգային 

տարբերություններըֈ 

3․ Սանդղակների հիմնական 

տեսակներֈ 

4․ Ընտրանքային մեթոդ․ ընտրանքը 

քանակական և որակական 

հետազոտություններումֈ 

2 ՊԳ 1, 2, 4, 5, 10, 14, 

15, 16, 17, 18 

3․ Թեմա 3. Տեղեկատվության հավաքման մեթոդներ․Հարցման 

մեթոդ. Տեսակներըֈ  

1․ Հարցման դասակարգումը ըստ 

տարբեր հիմքերիֈ 

2․  Հարցման անհատական և 

խմբային ձևերֈ 

3․ Հարցաթերթիկային հարցման 

մեթոդի առանձնահատկությունները, 

կիրառման հնարավորությունները 

կրթության ոլորտումֈ 

4․ Ֆոկուս խմբային մեթոդի 

առանձնահատկությունները, 

կիրառման հնարավորությունները 

կրթության ոլորտումֈ 

5․ Սոցիոմետրիկական մեթոդի 

առանձնահատկությունները, 

8 ՊԳ 1-7, 9, 12, 16, 17, 18 

ԼԳ  1, 4 



 
 

կիրառման հնարավորությունները 

կրթության ոլորտումֈ 

6․ Փորձագիտական հարցման 

մեթոդ, կիրառման 

հնարավորությունները կրթության 

ոլորտումֈ 

4․ Թեմա 4. Դիտման մեթոդ:  1․ Առօրյա դիտում և պլանավորված  

դիտումֈ 

2․Դիտման հնարավորություններ և 

սահմանափակումներֈ 

3․ Դիտման մեթոդի 

առանձնահատկությունները, 

կիրառման հնարավորությունները 

կրթության ոլորտումֈ 

2 ՊԳ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 

15, 16, 17, 18 

ԼԳ 1  

5․ Թեմա 5. Փորձ:  1․ Փորձի հիմնական տեսակներըֈ 

2․Փորձի հնարավորությունները և 

սահմանափակումներըֈ 

3․ Փորձի կիրառման 

հնարավորությունները կրթության 

ոլորտումֈ 

2 ՊԳ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 

15, 16, 17, 18 

ԼԳ 1 

6․ Թեմա 6. Փաստաթղթերի վերլուծության մեթոդֈ 1․ Փաստաթղթերի հիմնական 

տեսակներֈ 

2․Փաստաթղթերի վերլուծության 

քանակական և որակական 

մեթոդներֈ 

3․ Փաստաթղթերի հավաստիության 

և հուսալիության խնդիրըֈ 

4 ՊԳ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 

15, 16, 17, 18 

ԼԳ 1, 4, 6, 7, 8 

7․ Թեմա 7. Որակական տեղեկատվության վերլուծություն:  1.Տեքստի կառուցում և կոդավորում: 

Հավաստիության ստուգում. 

Տրիանգուլյացիա: Տվյալների 

կոնցեպտուալիզացիաֈ 

 2․Առաջնային դասակարգում, 

կլաստերիզացիա և անալիտիկ 

2 ՊԳ 1, 2, 5, 7, 8, 10 -

18 

ԼԳ 1, 2, 4, 6-8 



 
 

ինդուկցիայի մեթոդ: 

 2.Որակական հետազոտության 

հաշվետվության 

առանձնահատկություններ: 

8․ Թեմա 8. Քանակական տվյալների վերլուծություն:  1. Էմպիրիկ տիպաբանություն և 

խմբավորում:  

2.Փոփոխականների միջև կապի 

բացահայտում: 

3. Տվյալների պատրաստումը 

համակարգչային մուտքագրման:  

 4. Քանակական հետազոտության 

հաշվետվության կազմում: 

2 ՊԳ 1, 2, 5, 10, 14, 17, 

18 

 

 

12.2. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Ստուգման ձևը Գրականություն10 

1. Թեմա 1. Մեթոդ ․  

գիտաճանաչողական 

մեթոդներֈ 

1․Ինդուկտիվ և դեդուկտիվ մեթոդների կիրառում 

հետազոտության տարբեր  փուլերումֈ 

2․Անալիզի և սինթեզի կիրառում հետազոտության 

տարբեր  փուլերումֈ 

3․<<Կրթության համակարգ>> - ի 

կոնցեպտուալիզացիա և օպերացիոնալիզացիաֈ 

4 Հարցախույզ 

Անհատական առաջադրանքների 

կատարում 

ՊԳ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11 

ԼԳ 3, 5-7 

2. Թեմա 2. 

Հետազոտություն 1․ 

տեսակներ, 

հետազոտության 

ծրագիրֈ 

1․ Ներկայացվող հետազոտությունների 

դասակարգում ըստ տեսակներիֈ 

2․ Որակական և քանակական 

հետազոտությունների ընթացակարգային 

տարբերությունների պարզաբանումֈ 

3․ Անվանական, կարգային, միջակայքային 

6 Հարցախույզ 

Անհատական առաջադրանքների 

կատարում 

 Թեստ 

ՊԳ 1, 2, 4, 5, 10, 14, 15, 

16, 17, 18 

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



 
 

2.Առաջնային 

չափում: Չափման 

սանդղակներֈ 3․ 

Ընտրանք, 

տեսակները:  

սանդղակների տարբերակումֈ 

4․ Ընտրանքը որակական և քանակական 

հետազոտություններում, ընտրանքային 

հաշվարկներֈ  

3․ Թեմա 3. 

Տեղեկատվության 

հավաքման 

մեթոդներ․Հարցման 

մեթոդ. Տեսակներըֈ  

1․ Հարցման դասակարգումը ըստ տարբեր 

հիմքերիֈ 

3․ Հարցաթերթիկային հարցման մեթոդի 

կիրառման հնարավորությունները կրթության 

ոլորտումֈ 

4․ Ֆոկուս խմբային մեթոդի կիրառման 

հնարավորությունները կրթության ոլորտումֈ 

5․ Սոցիոմետրիկական մեթոդի կիրառման 

հնարավորությունները կրթության ոլորտումֈ 

6․ Փորձագիտական հարցման մեթոդի կիրառման 

հնարավորությունները կրթության ոլորտումֈ 

18 Հարցախույզ 

Անհատական առաջադրանքների 

կատարում 

 Թեստ 

ՊԳ 1-7, 9, 12, 16, 17, 18 

ԼԳ  1, 4 

4․ Թեմա 4. Դիտման 

մեթոդ:  

1․ Առօրյա դիտում և պլանավորված  դիտումֈ 

2․Դիտման հնարավորություններ և 

սահմանափակումներֈ 

3․ Դիտման մեթոդի առանձնահատկությունները, 

կիրառման հնարավորությունները կրթության 

ոլորտումֈ 

4 Հարցախույզ 

Անհատական առաջադրանքների 

կատարում 

 Թեստ 

ՊԳ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 

17, 18 

ԼԳ 1  

5․ Թեմա 5. Փորձ:  1․ Փորձի հիմնական տեսակներըֈ 

2․Փորձի հնարավորությունները և 

սահմանափակումներըֈ 

3․ Փորձի կիրառման հնարավորությունները 

կրթության ոլորտումֈ 

4 Հարցախույզ 

Անհատական առաջադրանքների 

կատարում 

 Թեստ 

ՊԳ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 

17, 18 

ԼԳ 1 

6․ Թեմա 6. 

Փաստաթղթերի 

 

1․Փաստաթղթերի վերլուծության քանակական և 

որակական մեթոդներֈ 

2․ Բովանդակային վերլուծության 

կատեգորիաների առանձնացման խնդիրը․ 

4 Հարցախույզ 

Անհատական առաջադրանքների 

կատարում 

ՊԳ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 

17, 18 

ԼԳ 1, 4, 6, 7, 8 



 
 

վերլուծության մեթոդֈ վերլուծության միավորներֈ 

3․ Ավանդական վերլուծության հուսալիության 

խնդիրըֈ 

 Թեստ 

7․ Թեմա 7. Որակական 

տեղեկատվության 

վերլուծություն:  

1.Տեքստի կառուցում և կոդավորում:  

 2․Առաջնային դասակարգում, կլաստերիզացիա և 

անալիտիկ ինդուկցիայի մեթոդ: 

4 Հարցախույզ 

Անհատական առաջադրանքների 

կատարում 

 

ՊԳ 1, 2, 5, 7, 8, 10 -18 

ԼԳ 1, 2, 4, 6-8 

8․ Թեմա 8. Քանակական 

տվյալների 

վերլուծություն:  

1. Էմպիրիկ տիպաբանություն և խմբավորում:  

3. Տվյալների պատրաստումը համակարգչային 

մուտքագրման: 4.Ծանոթացում SPSS ծրագրային 

փաթեթին: 

4 Հարցախույզ 

Անհատական առաջադրանքների 

կատարում 

 

ՊԳ 1, 2, 5, 10, 14, 17, 18 

 

 

 

12.3. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը11 

Ներկայացմ

ան 

ժամկետներ

ը 

Ստուգման ձևը 
Գրականություն

12 

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



 
 

1. Տեղեկատվության հավաքման 

մեթոդներ․ 

1․Հարցաթերթիկային 

հարցման մեթոդ, Ֆոկուս 

խմբային մեթոդ, 2․ 

Փորձագիտական հարցման 

մեթոդ, 3․ Սոցիոմետրիկական 

հարցման մեթոդ, 4․ 

Փաստաթղթերի ավանդական 

վերլուծության մեթոդ, 5․ 

Փաստաթղթերի 

բովանդակային 

վերլուծության մեթոդֈ 

Ծանոթություն* Ուսանողն 
ընտրում է 5 մեթոդներից 
մեկըֈ 

1․Մեթոդի էությունը 

2․Մեթոդի կիրառման 

հնարավորությունները, 

սահմանափակումները 

3․Մեթոդի 

առանձնահատկությունները 

4․ Մեթոդի կիրառումը 

կրթության համակարգում, 

օրինակներ 

ռեֆերատ Հոկտեմբեր 

20-25 

Ռեֆերատային կարգով ներկայացնելու դեպքում (7-10 էջի 

սահմաններում). 

 Պլանի առկայություն (դասախոսի հետ համաձայնեցրած 

կարգով). 2 միավոր 

 Ներածություն` ռեֆերատի նպատակի և խնդիրների 

պարզաբանմամբ. 3 միավոր 

 Ընդհանուր մաս` պլանի ենթահարցերի համառոտ 

պարզաբանում: Յուրաքանչյուր ենթահարցից հետո 

եզրակացության առկայություն: Հղումները պարտադիր 

են: 12 միավոր 

 Ամփոփում, այն է` ընդհանուր եզրակացություն թեմայի 

շուրջ` էական կողմերի ընդգծմամբ.3 միավոր 

 

ՊԳ 1-9, 12, 15-

18 

ԼԳ 1, 6-8 

2. Հետազոտական նախագիծ 
Ծանոթություն* Երկրորդ 
ինքնուրույն աշխատանքի 
ընթացքում ուսանողից 
պահանջվում է կրթական 
գործընթացի որևէ իրավիճակի 
վերաբերյալ հետազոտության 
նախագիծ մշակել և 
գործիքավորելֈ 

1․ Նախագծի 

մեթոդաբանական բաժին 

2․ նախագծի մեթոդական 

բաժին 

նախագիծ Դեկտեմբեր 

20-25 

Գնահատման չափանիշներ. 

 Նախագծի մեթոդաբանական բաժին (10 միավոր), որից 

 Պրոբլեմադրություն- հետազոտական իրավիճակի 

ներկայացում (3 միավոր) 

 Նպատակ, խնդիրներ(2 միավոր) 

 Օբյեկտ, առարկա(2 միավոր) 

 Հիպոթեզ(2 միավոր) 

 Հիմնական հասկացությունների սահմանում(1 միավոր) 

 Նախագծի մեթոդական բաժին(10 միավոր), որից 

 Ընտրանքի սահմանում (2 միավոր) 

 Մեթոդի սահմանում ( 2 միավոր) 

 Գործիքավորում( 6 միավոր) 

 

ՊԳ 2,5,8,10, 14, 

17 

ԼԳ 2, 6 



 
 

 

13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում13 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) Մինչև 10 ուսանողի համար 

Սարքեր, սարքավորումներ Համակարգիչ ըստ ուսանողների քանակի, համացանց, պռոյեկտոր 

Համակարգչային ծրագրեր SPSS 

 

                                                           
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 քննությամբֈ  

Քննությամբ  ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 2 քննության  

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

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

30.062022թ.),   



 
 

միջոցով և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով: 
 

Ա) 1-ին  ընթացիկ քննություն (կիսամյակի 9-10 շաբաթվա ընթացքում)  

Թեստի տեսական  թեմաները և հարցերը․ 

1. Հետազոտության տեսակներ՝ 

 Տեսական, կիրառական 

 Համատարած, ընտրանքային 

 Հետախուզական, նկարագրական, բացատրական 

 Միանգամյա, կրնվող 

 Որակական, քանակական 

2. Հետազոտության ծրագիր 

 Մեթոդաբանական մաս 

 Մեթոդական մաս 

3. Հետազոտության ընթացակարգ 

 Տեսական վերլուծության փուլ 

 Առաջնային ինֆորմացիայի ստացման կամ դաշտային փուլ 

 Ստացված ինֆորմացիայի մշակման նախապատրասման փուլ 

 Մշակման փուլ 

 Վերլուծության և մեկնաբանման փուլ 

 Հաշվետվության կազմում 

4. Հարցաթերթիկային հարցում՝ 

 Էությունը 

 Հարցաթերթիկային հարցման ձևերը 

 Հարցազրուցավարի առջև դրվող պահանջներ 

5. Հարցաթերթի կազման առանձնահատկությունները՝ 

 Հարցաթերթը որպես չափման գործիք 

 Հարցաթերթի ներքին կառուցածքը 

 Հարցաթերթի լեզուն 

6. Հարցի հիմնական ձևերը՝ 

 Բաց 

 Փակ 

 Կիսափակ 

7. Հարցի հիմնական տեսակները՝ 

 Կոնտակտային, ներածական, անցումային 

 Հիմնական հարցեր 

 Հարց-ծուղակ 

 Ստուգող հարցեր 

8.Սանդղակների տեսակներ 

 Անվանական/նոմինալ 

 Կարգային/Օրդինալ 

 Միջակայքային 

8. Փորձագիտական խմբի ձևավորման սկզբունքները՝ 



 
 

 Փորձագետների ընտրության հիմնական չափանիշները 

 Փորձագետների ընտրության հիմնական մեթոդները 

 Ձնակույտի մեթոդ 

9. Փորձագետների հարցման մեթոդները՝ 

 Հարցազրույց 

 Ուղեղների գրոհ 

 Հարցաթերթիկային հարցում 

 Դելփյան տեխնիկա 

10. Ֆոկուս խմբի մեթոդ՝ 

 Էությունը, առավելություններ, սահմանափակումներ 

 Ձևավորման սկզբունքները 

 Ընթացակարգը 

 Մոդեռատոր. Ֆոկուս խմբի վարման առանձնահատկությունները 

 Մոդեռատորի առջև դրվող պահանջները 

Առաջադրանքներ 

11. Ըստ տրված հետազոտական նպատակի կազմել ընդհանուր/մասնավոր խնդիր: 

12. Ըստ տրված խնդրի մշակել հետազոտական հարցադրումներ: 

13. Ըստ տրված հարցադրման մշակել հարցաթերթիկային հարց: 

14. Հարցերի ձեւակերպումներում գտնել սխալներ եւ կատարել անհրաժեշտ ուղղումներ: 

15. Պատասխանների ձեւակերպումներում գտնել սխալներ եւ կատարել անհրաժեշտ 

ուղղումներ: 

16. Որոշել սանդղակի տեսակը: 

 

Բ) 2-րդ  ընթացիկ քննություն (կիսամյակի 19-20 շաբաթվա ընթացքում)   

Թեստի տեսական  թեմաները և հարցերը․ 

1. Փորձագիտական հարցում: 

 Փորձագիտական խմբի ձևավորման սկզբունքները: 

 Փորձագետների ընտրության հիմնական չափանիշները: 

 Փորձագետների ընտրության հիմնական մեթոդները: 

 Փորձագետների հարցման մեթոդները: 

2. Սոցիոմետրիկական հարցում: 

 Սոցիոմետրիկական հարցման տեխնիկան: 

 Սոցիոմետրիկական հարցաթերթիկ: 

3. Դիտման մեթոդ: 

 Դիտման տեսակները: 

 Դիտման պլան: 

 Դիտողի առջև դրվող պահանջներ: 

 Դիտման ընթացակարգը: 



 
 

4. Փորձ: 

 Փորձի տեսակները: 

 Վերահսկման մեթոդները փորձում: 

5. Փաստաթղթերի վերլուծության մեթոդ: 

 Փաստաթղթերի տեսակներ: 

 Փաստաթղթերի վերլուծության որակական մեթոդ: 

  Փաստաթղթերի վերլուծության բովանդակային մեթոդ: 

 Փաստաթղթերի հավաստիության գնահատում: 

Առաջադրանքներ 

6. Փորձագետների խմբերի ձևավորման քանակական հաշվարկներֈ 

7. Պարզ պատահական ընտրանքի հաշվարկներֈ 

8. Կլաստերային ընտրանքի հաշվարկներֈ 

9. Ընտրանքային քայլի, սխալի որոշման հաշվարկներֈ 

10. Քվոտային ընտրանքի հաշվարկներֈ 

11. Ստրատիֆիկացված ընտրանքի հաշվարկներֈ 

12. Սոցիոմետրիկական անհատական ցուցչային հաշվարկներֈ 

13. Սոցիոմետրիկական խմբային ցուցչային հաշվարկներֈ 

14. Աշխատանք մատրիցայի հետֈ 

 

 

 

 



 
 

 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 
Մասնագիտություն՝    011101․00․7  Կրթական գիտություններ՝ Կրթության       

կառավարում 

                                                                                                             /դասիչ, մասնագիտության լրիվ 

անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝  __011102․05․7 Կրթության կառավարում _ 
                                                                                                                                  /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան` __________մագիստրատուրա______ 
                                                                                                                                  /բակալավր, մագիստրատուրա/    
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Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, անվանումը 

ՄՀ/մ-026_Հետազոտության մեթոդներ 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

6 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 72 Դասախոսություն 48 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 24 

Ինքնուրույն 108 

Ընդամենը 180 

Ստուգման ձևը Ընթացիկ 2 քննություն  

Դասընթացի 

նպատակը 

Դասընթացի նպատակն է կրթության կառավարման գործընթացում 

հետազոտահեն որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ 

գիտելիքներ և կարողություններ ձևավորել ուսանողների մոտֈ 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

 Հետազոտությունների ընթացակարգային 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 

 Տեսական և էմպիրիկ հետազոտությունների մեթոդների 

նպատակային կիրառման վերաբերյալ, 

 Տեղեկատվության հավաքագրման, դրա վերլուծության 

առանձնահատկությունների վերաբերյալֈ 

Կարողություն 

 Սահմանագծել կրթության համակարգի հետազոտական որևէ 

իրավիճակ տարածական և ժամանակային կտրվածքով,  

առնվազն կրթության համակարգի այլ տարրերի հետ կապի 

տեսանկյունիցֈ 

 Մշակել կրթության համակարգի որևէ իրավիճակի 

հետազոտման ծրագիր, գործիքավորել ըստ 



 
 

անհրաժեշտությանֈ 

 Հավաքագրել որակական և քանակական տվյալներ, 

համադրել դրանք, ընդհանրացնել, կատարել 

եզրահանգումներ: 

Հմտություն 

 Լինել իրատես 

 Աշխատել թիմում 

 Փաստարկել յուրաքանչյուր քայլ 

 
Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Մեթոդ 1․Գիտաճանաչողական մեթոդներֈ Տեսական մեթոդներ․ ինդուկտիվ, 

դեդուկտիվ մեթոդներ, անալիզ, սինթեզֈ 2․Համակարգային վերլուծություն․ համակարգ-տարր 

հարաբերակցության խնդիրըֈ Դասակարգում և համակարգումֈ 3․Հասկացությունների 

կոնցեպտուալիզացիա և օպերացիոնալիզացիաֈ Թեմա 2. Հետազոտություն 1․ Հիմնական 

տեսակներֈ 2.Հետազոտության ծրագիր. մեթոդաբանական և մեթոդական մաս:  3.Առաջնային 

չափում: Չափման սանդղակներֈ 4․ Ընտրանք, տեսակները: Թեմա 3. Տեղեկատվության 

հավաքման մեթոդներ․Հարցման մեթոդ. 1. Հարցազրույց. Առանձնահատկությունները և 

կիրառությունը, տեսակները, հարցերի տեսակները որակական հարցազրույցում, 

հարցազրույցի վարման ընթացակարգը և տեխնիկան, հարցվողների ընտրության  մեթոդները և 

ներկայացուցչության խնդիրը, որակական հարցազրուցավարի նկատմամբ առաջադրվող 

պահանջներ: 2. Խմբային հարցազրույցի մեթոդներ. Էությունը, տեսակները: Ֆոկուս խմբի 

մեթոդ. Առավելությունները, սահմանափակումները, ֆոկուս խմբի ձևավորման սկզբունքները, 

ընթացակարգը, մոդեռատորական թիմ և նրա առջև դրվող պահանջներ, ֆոկուս խմբի վարման 

առանձնահատկությունները: 3. Փորձագիտական  հարցում. Փորձագետների ընտրության 

մեթոդները,  փորձագիտական հարցման հիմնական ձևերը: 4. Հարցաթերթիկային հարցում. 

Անմիջական և հեռակա հարցում: Հարցաթերթիկային հարցման ձևերը, հիմնական խնդիրները: 

4.Հարցաթերթի կազման առանձնահատկությունները: Հարցաթերթը որպես չափման գործիք: 

Հարցաթերթի ներքին կառուցածքը և լեզուն: 5. Հարցի հիմնական ձևերը: Հարցի հիմնական 

տեսակները: 6.Հարցազրուցավարի առջև դրվող հիմնական պահանջները: 7. 

Սոցիոմետրիկական հարցում: Սոցիոմետրիկական հարցման տեխնիկան: Չափանիշների 

ընտրությունը: Սոցիոմետրիկական հարցաթերթիկ: Թեմա 4. Դիտման մեթոդ: 1.Դիտման 

տեսակները: 2. Դիտման պլան: 3. Դիտողի չեզոքությունը: 4.Արդյունքների գրանցում: 5.Դիտման 

հնարավորությունները: 6. Դիտողի ուսուցումը: 7․ Կիրառության հնարավորությունների 

կրթության կառավարման գործընթացումֈ Թեմա 5. Փորձ: 1Փորձի էությունը: 2. Փորձի 

տեսակները: 3. Վերահսկման մեթոդները փորձում: 4. Փորձի պլանավորում: 5․ Կիրառության 

հնարավորությունները կրթության կառավարման գործընթացումֈ Թեմա 6. Փաստաթղթերի 

վերլուծության մեթոդ. 1. Էությունը: 2.Փաստաթղթերի տեսակներ: 3. Փաստաթղթերի 

վերլուծության մեթոդներ: 4. Վերլուծության կատեգորիաներ: 5.Փաստաթղթային աղբյուրների 

ընտրություն: 6.Փաստաթղթերի հավաստիությունը: 7.Ստացված ինֆորմացիայի 

հուսալիությունը: Թեմա 7. Որակական տեղեկատվության վերլուծություն: 1.Տեքստի կառուցում 

և կոդավորում: Հավաստիության ստուգում. Տրիանգուլյացիա: Տվյալների 

կոնցեպտուալիզացիա. Առաջնային դասակարգում, կլաստերիզացիա և անալիտիկ 

ինդուկցիայի մեթոդ: 2.Որակական հետազոտության հաշվետվության 

առանձնահատկութունները: Թեմա 8. Քանակական տվյալների վերլուծություն: 1. Էմպիրիկ 

տիպաբանություն և խմբավորում: 2.Փոփոխականների միջև կապի բացահայտում: 2. Տվյալների 

պատրաստումը համակարգչային մուտքագրման: 3.Ծանոթացում SPSS ծրագրային փաթեթին: 



 
 

4. Քանակական հետազոտության հաշվետվության կազմում: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Ձևավորող գնահատում- Բանավոր հարցում, հարցախույզ, 

Անհատական առաջադրանքների կատարում, մտագրոհ 

Ամփոփիչ գնահատում- Թեմաների և առաջադրանքների ամփոփիչ և 

ավարտական թեստավորում առցանց հարթակների կիրառմամբ 

(Google forms, nearpod.com) 

- Տեսական հարցերի իմացություն, համեմատական մոտեցում 

-Հիմնական հասկացությունների կոնցեպտուալիզացիա, 

օպերացիոնալիզացիա 

- Ըստ թեմատիկայի հետազոտության մեթոդների ընտրություն  

-Հետազոտության նախագծի մշակում 

-Հետազոտության գործիքի մշակում 

-Առաջնային և երկրորդային տվյալների վերլուծություն 

Գրականություն 
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