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1. Ընդհանուր դրույթներ 

Կրթության կառավարման գիտամանկավարժական պրակտիկան մագիստրոսական 

կրթության ծրագրի «Կրթության կառավարում» մասնագիտության համար պարտադիր 

բաղադրամասերից է: Կրթության կառավարման պրակտիկան նպատակաուղղված է ապագա 

մագիստրոսի նախապատրաստմանը` հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններում, քոլեջներում, միջին մասնագիտական և  բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում, քաղաքապետարանում, մարզպետականում աշխատելու համար:  

Այն նախատեսում է «Կրթության կառավարում» մասնագիտության շրջանակներում 

կրթական համակարգի գործընթացի կազմակերպման ուսումնասիրություն, հետազոտում, 

համեմատում, վերլուծություն  բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում,    

հենակետային վարժարաններում` միջին մասնագիտական և  բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում, քաղաքապետարանում, մարզպետականում համաձայն տվյալ 

ուսումնական հաստատությունում ընդունված կրթական համագարգի կազմակերպման և 

կառավարման գործառույթների:  

 Գիտամանկավարժական պրակտիկան նպատակաուղղված է կապ  հաստատելու 

մագիստրոսական կրթական ծրագրերի յուրացման ընթացքում ստացած տեսական 

գիտելիքների և ուսումնական գործընթացում այդ գիտելիքների գործնական կիրառության 

միջև: 

 Մագիստրատուրայի ուսանողների գիտամանկավարժական պրակտիկայի սույն 

ծրագիրը մշակվել է համաձայն  հետևյալ փաստաթղթերի. 

- ՀՀ §Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» գործող 

օրենքի,  

- ՀՀ ԿԳՆ 2007թ դեկտեմբերի 6-ի №1193-Ն հրամանի, 

- մագիստրոսական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների, 

- ՎՊՀ ռեկտորի կողմից հաստատված մագիստրոսական կրթության ուսումնական 

պլանների, 

 

1. Գիտամանկավարժական պրակտիկայի նպատակն է. 

 ՈՒսանողներին  ծանոթացնել  ՀՀ-ում  իրականացվող  բուհական  ծրագրերին՝ 

ուղղված միջազգայնորեն ընդունված չափանիշների 

համապատասխանեցմանը, օգնելով   գործնականում  կիրառելու  ստացած 

մասնագիտական գործնական ու տեսական գիտելիքները, կարողությունները 

և հմտությունները 

 ձևավորել ուսանողների մասնագիտական ունակությունները և 

հմտությունները 

 խորացնել ուսանողների  կառավարման ոլորտի տեսական գիտելիքները: 

 

2.       Գիտամանկավարժական պրակտիկայի խնդիրները 

1. ուսումնասիրել  բուհական կրթական հաստատության գործունեությանը 

վերաբերող փաստաթղթերը, 

2. ձևավորել պատկերացումներ համալսարանի ուսումնական գործընթացի 

բովանդակության և փաստաթղթերի պլանավորման մասին, 
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3. ուսումնասիրել տվյալ հաստատության կառավարման համակարգը,  

կառուցվածքը, աշխատանքային գործընթացը, առանձնահատկությունները,  

կիրառվող աշխատաձևերը, կառավարման մեթոդները, ոճերը,  

4. ուսումնասիրել ուսումնական գործընթացի պլանավորման, կազմակերպման և 

վերահսկման աշխատանքները` պետական չափանիշներին և նորմատիվային 

փաստաթղթերին համապատասխան,  

5. ներգրավվել կառավարման համակարգի սուբյեկտների գործառույթներին, 

իրավունքներին ու պարտականություններին, 

6. ձևավորել կազմակերպչական ընդունակություններ և կառավարչական 

որակներ` ապագայում նման գործունեություն ծավալելու նպատակով, 

7. մասնակից դարձնել տվյալ հաստատության ենթակառույցներում 

իրականացվող աշխատանքներին: 

Պրակտիկանտի գործունեությանը ներկայացվող կոմպետենցիաների ցանկ 

1. Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)` 

ԳԿ1 վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն, 

ԳԿ2 կազմակերպելու և պլանավորելու ունակություն, 

ԳԿ3 հենքային և ընդհանուր գիտելիքներ, 

ԳԿ4 մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ, 

ԳԿ6 օտար լեզվի իմացություն, 

ԳԿ8 տեղեկատվությունը  կառավարելու  ունակություն   (տարբեր  աղբյուրներից 

տեղեկատվություն գտնելու և վերլուծելու ունակություն), 

ԳԿ9 խնդիրների լուծում, 

ԳԿ10 որոշումների ընդունում: 

2. Միջանձնային կոմպետենցիաներ (ՄՁԿ)` 

ՄՁԿ1 քննադատական վերլուծության  և ինքնաքննադատման ունակություն, 

ՄՁԿ2 թիմային աշխատանք, 

ՄՁԿ3 միջանձնային ունակություններ, 

3. Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ)` 

ՀԳԿ1 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

ՀԳԿ2 հետազոտություններ կատարելու ունակություններ, 

ՀԳԿ4 նոր իրավիճակներին հարմարվելու ունակություն, 

ՀԳԿ5 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու (ստեղծագործելու) ունակություն, 

ՀԳԿ6 առաջնորդի հատկություններ,  

ՀԳԿ11 որակի կարևորության գիտակցում, 

ՀԳԿ12 հաջողության ձգտում: 

Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

Պրակտիկայի ավարտին մագիստրոսը   պիտի կարողանա. 

ԱԿ2 հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները, 

ԱԿ5 հասկանալ և օգտագործել քննադատական վերլուծության տեսությունների 

զարգացման մեթոդները, 
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ԱԿ6 կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները, 

ԱԿ7 ցուցաբերել ուսումնասիրման ոլորտում հետազոտությունների որակի 

իմացություն, 

ԱԿ8 հասկանալ գիտական տեսությունների ստուգման փորձարարական և 

դիտարկիչ միջոցների արդյունքերը: 

  ուսուցման արդյունքներն ընդհանուր առմամբ ենթադրում են, որ մագիստրոսը 

պետք է. 

ԱԿ9  դրսևորի ժամանակակից խոր գիտելիքներ մասնագիտական ոլորտում 

ԱԿ10  քննադատորեն գնահատի և մեկնաբանի տեսության և պրակտիկայի 

նորագույն ձեռքբերումները, 

ԱԿ11 տիրապետի ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին և կարողանա 

մեկնաբանել հետազոտության արդյունքները, 

ԱԿ12 ունակ լինի ուրույն, թեկուզ և փոքր ներդրում կատարելու տվյալ 

առարկայական ոլորտում, 

ԱԿ13 ցուցաբերի ինքնուրույնություն և ստեղծագործական մոտեցում տվյալ 

առարկայական ոլորտում գործունեություն ծավալելիս, 

ԱԿ14 տիրապետի տվյալ մասնագիտական մակարդակում պահանջվող 

կոմպետենցիաներին: 

3. Պրակտիկայի հաստատությունը, վայրը  

  ՎՊՀ-ի վարժարան, ՎՊՀ-ի քլեջ և ՎՊՀ՝ամբիոն, դեկանատ, կրթական 

գործընթացների կառավարման բաժինֈ 

4. Պրակտիկայի ընթացակարգը  

Գիտամանկավարժական պրակտիկան կազմակերպվում է մագիստրատուրայի 

«Կրթության կառավարում» մասնագիտության երկրորդ կուրսի երկրորդ կիսամյակում: 

Պրակտիկայի տևողությունը կազմում է 4 շաբաթ` համաձայն մագիստրատուրայի 

ուսումնական պլանների: 

Պրակտիկանտը   պրակտիկայի ղեկավարների հետ կազմում է պրակտիկայի իր 

անհատական պլանը: Պրակտիկայի անհատական պլանում ընդգրկվում է 

պրակտիկանտի աշխատանքը` երկու հիմնական ուղղություններով. 

- տվյալ կրթական հիմնարկության կազմակերպման և կառավարման 

համակարգին վերաբերվող տեղեկատվական-ծանուցողական աշխատանք,  

-վերլուծական աշխատանք` ուսանողի հավաքած նյութերի օգտագործմամբ: 

 

5. Պրակտիկայի բովանդակությունը 

5.1 Ամբիոնի պարտականությունները պրակտիկայի կազմակերպման և 

պատասխանատվություն կրելու հարցում 

Գիտամանկավարժական պրակտիկայի կազմակերպման պարտականությունը 

կրում է «Կրթության կառավարում» մասնագիտությունը թողարկող 

մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնը: 

Ամբիոնի պարտականությունները պրակտիկայի կազմակերպման և 

պատասխանատվություն կրելու հարցում. 



5 

 

 պրակտիկայի կազմակերպման և իրականացման մեթոդական ղեկավարում, 

 պրակտիկայի ծրագրի համաձայնեցում անցկացման ենթակառույցների՝ 

կրթական գործընթացների կառավարման բաժին, դեկանատի, ամբիոնի հետ, 

 պրակտիկայի ղեկավարի նշանակում պրոֆեսորադասախոսական կազմից, 

 կազմակերպչական ժողովի վարում՝ մագիստրանտ-պրակտիկանտների  և 

պրակտիկայի ղեկավարների  միջև՝ պրակտիկայի  նպատակների, 

բովանդակության, ընթացքակարգի և հսկողության վերաբերյալ։ 

5.2 Պրակտիկայի ղեկավարի պարտականությունները 

Գիտամանկավարժական պրակտիկայի  ղեկավարումը իրականացվում է 

համաձայն ՎՊՀ ռեկտորի  հրամանի: 

Մագիստրանտի գիտական ղեկավարը. 

 համաձայնեցնում է մագիստրոսի գիտամանկավարժական պրակտիկայի  

անհատական ծրագիրը մագիստրոսներին պատրաստող ծրագրի ղեկավարի  

օրացուցային ժամկետների   հետ, 

 վարում է անհրաժեշտ կազմակերպչական միջոցառումներ պրակտիրայի 

ծրագիրն իրականացնելու համար, 

 որոշում է ինքնուրույն աշխատանքների կատարման խնդիրները, առաջադրում 

անհատական խնդիրներ՝ իրականացնելով համապատասխան 

խորհրդատվական աշխատանքներ, 

 իրականացնում է պրակտիկայի ընթացքի և մագիստրոսների սիստեմատիկ 

վերահսկողություն, 

 օգնում է ուսանողներին պրակտիկայի ընթացքում ծագած հարցերի վերաբերյալ 

և հաշվետվություն կազմելիս, 

 ուսումնասիրում է մագիստրոսների հաշվետվությունը պրակտիկայի 

արդյունքների մասին,  

Պրակտիկայի բովանդակությունը պետք է նպաստի կրթության կազմակերպման և 

կառավարման բնագավառում կարողությունների և հմտությունների, ինչպես նաև 

մարդկանց հետ հաղորդակցվելու  կարողությունների ձևավորմանը և 

ամրապնդմանը: Պրակտիկայի անցկացման գործընթացում պետք է ապահովվի 

ռազմավարական մտածելակերպի ձևավորում և զարգացում, իրադրության 

բազմակողմանի ընկալում և գնահատում, մարդկային խմբեր ղեկավարելու 

հմտություն:  

Պրակտիկան պետք է աջակցի մագիստրոսի անձի սոցիալականացմանը, 

գործունեության որակապես այլ տեսակի` մանկավարժական գործունեության 

իրականացմանը, մասնագիտության հասարակական նորմերի և արժեքների 

յուրացմանը, ինչպես նաև ապագա մագիստրոսների անձնական գործարարական 

մշակույթի ձևավորմանը: 

5.3 Մագիստրոս պրակտիկանտի իրավունքներն ու պարտականությունները 

Պահանջվող կոմպետենցիաները ձևավորելու  և գիտամանկավարժական 

պրակտիկան անցնելու  նպատակով մագիստրոսն  իրավունք ունի. 
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 ստանալու լրատվութան հնարավորություն՝ պրակտիկայի անհրաժեշտ ծրագիրը 

կատարելու համար, 

 դիմելու ծագած խնդիրների և հարցերի մասին պրակտիկայի ղեկավարին և 

մագիստրոսների պատրաստման ծրագրի ղեկավարին, 

Մագիստրոսը պարտավոր է.   

 ժամանակին ներկայանալ կազմակերպչական կոնֆերանսին, 

 խստորեն պահպանել տվյալ հաստատության ներքին կանոնակարգը, 

աշխատանքային և կարգապահական կանոնակարգը, 

 ժամանակին կատարել պրակտիկայի ղեկավարի կոնկրետ, հանձնարարությունները, 

ցուցումները, 

 պահպանել հանձնարարությունների կատարման գրաֆիկը, լրացնել պրակտիկայի 

օրագիրը, 

 պրակտիկայի ավարտին՝ մեկ շաբաթվա ընթացքում ներկայացնել հաշվետու 

փաստաթղթերը, որի հիման վրա պրակտիկայի ղեկավարները գնահատում են 

կատարած աշխատանքի ընդհանուր ծավալը ու արդյունավետության և 

կարևորության աստիճանը, 

 համաձայն հրամանի որոշված ժամկետի ստանում են պրակտիկայի ստուգարքը:  

 Պրակտիկայի ընթացքում ուսանողները մասնակցում են պրակտիկայի 

անցկացման վայրի` ուսումնական հիմնարկության մանկավարժական, 

գիտամանկավարժական և կազմակերպչական աշխատանքներին: 

 Մագիստրանտները պրակտիկայի ընթացքում  կատարում են հետևյալ 

մանկավարժական աշխատանքները. 

 Կազմում են տվյալ հաստատության կառավարման գործառույթների 

գծապատկերներ` օբյեկտների և սուբյեկտների գործառույթները,  

 ակտիվորեն մասնակցում են կրթական գործընթացների կառավարման բաժնի, 

դեկանատի, ամբիոնի բոլոր աշխատանքներին` մեթոդական, գիտամեթոդական  

նյութերի ստեղծման հետ կապված, 

 կատարում են առանձին հանձնարարություններ` պրակտիկայի ծրագրի 

շրջանակներում: 

6.3  Ամբիոնի պարտականությունները պրակտիկայի կազմակերպման և 

պատասխանատվություն կրելու հարցում. 

 պրակտիկայի կազմակերպման և իրականացման մեթոդական 

ղեկավարում, 

 կազմակերպչական հավաքի անցկացում և մագիստրանտ-

պրակտիկանտների ծանոթացում գիտամանկավարժական պրակտիկայի  

նպատակների, բովանդակության և ընթացքակարգի հետ:  
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 Տվյալ կրթական հաստատության ՝ 

1-ին շաբաթ ՝ՎՊՀ –վարժարան 

1. ուսումնասիրել դպրոցավարությանը վերաբերող փաստաթղթերը 

(ուսումնական պլաններ, առարկայական ծրագրեր, մատյաններ, 

ուսումնադաստիարակչական գործունեության կազմակերպմանը վերաբերվող 

պլաններ), 

2. ուսումնասիրել դպրոցի կառավարման համակարգը,  կառուցվածքը, 

աշխատանքային գործընթացը, առանձնահատկությունները,  կիրառվող 

աշխատաձևերը, կառավարման մեթոդները,  

3. ծանոթանալ կառավարման համակարգի սուբյեկտների գործառույթներին, 

իրավունքներին ու պարտականություններին, 

4. ձևավորել կազմակերպչական ընդունակություններ և կառավարչական 

որակներ` ապագայում կազմակերպչական գործունեություն ծավալելու 

նպատակով, 

5. ուսումնասիրել հաստատության մանկավարժական կոլեկտիվի 

հոգեբանական մթնոլորտը, մանկավարժների փոխհարաբերություններն ու 

հոգեբանական համատեղելիությունը,  

6. ուսումնասիրել տնօրենի կառավարման ոճը, մասնագիտական և անձնային 

որակները, կազմակերպչական ընդունակությունները,  

7. ուսանողներին մասնակից դարձնել տվյալ հաստատությունում իրականացվող 

աշխատանքներին, 

8. խորացնել ուսանողների հաղորդակցական ընդունակությունները` 

մանկավարժական և աշակերտական կոլեկտիվների հետ համագործակցելու 

նպատակով, 

9. սովորեցնել կազմակերպել հոգեբանական զրույցներ և բանավեճեր, 

անցկացնել թրեյնինգներ,  

10. ուսումնասիրել հոգեբանի գործառույթները, նրա իրականացրած 

աշխատանքները,  

11. կազմել կառավարման և կառավարվող համակարգերի սուբյեկտների 

հոգեբանական նկարագիրը, 

12. սովորեցնել իրականացնել հոգեբանական հետազոտություն և կատարել 

արդյունքների վերլուծություն: 

13.   Պրակտիկանտի կողմից առաջադրած թեմայի վերաբերյալ կատարել հարցում 

ուսուցիչների և սովորողների շրջանում և ենթարկել վերլուծությանֈ      

14. Անցկացնել դասղեկական ժամ ըստ պրակտիկանտի առաջադրած թեմայի, 

ընթացքում ֆիքսել պատասխանները, ենթարկել վերլուծությանֈ 

 

Պրակտիկայի ավարտին ուսանողը պետք է. 

 Գիտենա 
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 դպրոցավարությանը վերաբերող փաստաթղթերը, դպրոցի կառավարման 

համակարգը,  կառուցվածքը, 

 դպրոցում կիրառվող աշխատաձևերը, կառավարման մեթոդները:   

Կարողանա  

 ձևավորված մասնագիտական կարողությունները, հմտությունները կիրառել 

աշխատանքում 

 անցկացնել զրույցներ, բանավեճեր, թրեյնինգներ:  

 Կազմել որևէ սուբյեկտի  մանկավարժահոգեբանական նկարագիրը:   

Տիրապետի 

 կառավարման համակարգի սուբյեկտների գործառույթներին, 

իրավունքներին ու պարտականություններին, 

 Ուսումնական գործընթացի կառավարման և կազմակերպման մեթոդներին, 

հետազոտության արդյունքների մշակման եղանակներին::  

 

2-րդ շաբաթ ՝ ՎՊՀ –քոլեջ 

1) ուսումնասիրել ՄՄՀ (միջին մասնագիտական հաստատությանը) վերաբերող 

փաստաթղթերը (ուսումնական պլաններ, առարկայական ծրագրեր, 

մատյաններ, ուսումնադաստիարակչական գործունեության կազմակերպմանը 

վերաբերվող պլաններ), 

2) ուսումնասիրել ՄՄՀ համակարգը,  կառուցվածքը, աշխատանքային 

գործընթացը, առանձնահատկությունները,  կիրառվող աշխատաձևերը, 

կառավարման մեթոդները,  

3) ծանոթանալ կառավարման համակարգի սուբյեկտների գործառույթներին, 

իրավունքներին ու պարտականություններին, 

4) ձևավորել կազմակերպչական ընդունակություններ և կառավարչական 

որակներ` ապագայում կազմակերպչական գործունեություն ծավալելու 

նպատակով, 

5) ուսումնասիրել հաստատության մանկավարժական կոլեկտիվի 

հոգեբանական մթնոլորտը, մանկավարժների փոխհարաբերություններն ու 

հոգեբանական համատեղելիությունը,  

6) ուսումնասիրել տնօրենի կառավարման ոճը, մասնագիտական և անձնային 

որակները, կազմակերպչական ընդունակությունները,  

7) ուսանողներին մասնակից դարձնել տվյալ հաստատությունում իրականացվող 

աշխատանքներին, 

8) խորացնել ուսանողների հաղորդակցական ընդունակությունները` 

մանկավարժական և աշակերտական կոլեկտիվների հետ համագործակցելու 

նպատակով, 

9) սովորեցնել կազմակերպել հոգեբանական զրույցներ և բանավեճեր, 

անցկացնել թրեյնինգներ,  
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10) ուսումնասիրել հոգեբանի գործառույթները, նրա իրականացրած 

աշխատանքները,  

11) կազմել կառավարման և կառավարվող համակարգերի սուբյեկտների 

հոգեբանական նկարագիրը, 

12) սովորեցնել իրականացնել հոգեբանական հետազոտություն և կատարել 

արդյունքների վերլուծություն: 

13)  Առաջադրած  թեմայի վերաբերյալ կատարել հարցում ուսուցիչների և 

սովորողների շրջանում և ենթարկել վերլուծությանֈ      

14) Անցկացնել դասղեկական ժամ ըստ պրակտիկանտի որոշված թեմայի,  

ընթացքում արձանագրել պատասխանները, ենթարկել վերլուծությանֈ 

 

3-րդ շաբաթ՝ ՎՊՀ  

Դեկանատ 

 նորմատիվային  փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, 

 ֆակուլտետի նիստերի արձանագրությունների ուսումնասիրություն, 

   ֆակուլտետի խորհրդի նիստի որևէ արձանագրությունից քաղվածքի կազմում, 

 գործունեության ուղղվածության, բովանդակության ուսումնասիրություն 

 քննարկել համապատասխան կանոնակարգերը, 

 ծանոթանալ բուհ-ի իրավական ակտերին, 

 անցկացնել բանավեճ «Ինչպե՞ս ազատվել բարդույթներից» թեմայով, ( նպատակը`  

բացահայտել պրակտիկանտի կառավարչական ունակությունները, 

մասնագիտական  որակները), 

3-րդ շաբաթ 

Ամբիոն  

 նորմատիվային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, 

 ամբիոնի նիստերի արձանագրությունների ուսումնասիրություն,  

 դասախոսների ժամաբաշխման աշխատանքների, օրացուցային պլանների,  

հաշվետվությունների ուսումնասիրություն և կազմում,  

   առարկայական ծրագրերի, ուսումնամեթոդական փաթեթների 

ուսումնասիրություն, 

 ամբիոնի նիստի որևէ արձանագրությունից քաղվածքի կազմում: 

  կառավարման ոճերի բացահայտում, միջանձնային հարաբերությունների 

գնահատում 

 պրակտիկանտների կողմից առաջադրված թեմայի վերաբերյալ կատարել հարցում 

դասախոսների  և ուսանողների շրջանում և ենթարկել վերլուծությանֈ       

 Անցկացնել կլոր սեղան- քննարկում համաձայն պրակտիկանտների կողմից 

առաջադրված թեմայիֈ Ընթացքում արձանագրել պատասխանները, ենթարկել 

վերլուծությանֈ 
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4-րդ շաբաթ - Կրթական գործընթացների կառավարման բաժին 

 նորմատիվային   փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, 

 ծանոթացում ուսումնական գործընթացի  պլանավորման, կազմակերպման և 

վերահսկման  աշխատանքների հետ,    

 ծանոթացում բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսումնական և 

աշխատանքային պլանների մշակման գործընթացի  կազմակերպմանն ու 

վերահսկմանը, 

 ծանոթացում վճարովի կրթական ծառայությունների կազմակերպման կարգի հետ  

 ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի կազմում, 

 ծանոթացում ուսանողների շարժի հետ կապված (ընդունելություն, հեռացում, 

ուսանողական իրավունքների վերականգնում, տեղափոխություն, տարկետում և 

այլն) կարգերի և  հրամանների հետ,  

 առկա և հեռակա բաժինների ուսանողների անձնական գործերի 

ուսումնասիրություն: 

 ուսումնասիրել կրթական գործընթացների կառավարման բաժնի 

աշխատանքները, նորմատիվային փաստաթղթերը, քննարկել կրթական 

գործընթացների կառավարման բաժնի կանոնակարգը, անել առաջարկություններ, 

պարզաբանել աշխատանքային օրենսգրքի կետերը, 

 կրթական գործընթացների կառավարման բաժնի պետի հետ ուսումնասիրել 

ուսումնական գործընթացի գրաֆիկը, դրան համապատասխան կազմել 

աշխատանքային պլան, դասացուցակ, քննաշրջանի ժամանակացույց, 

 

 Գրականություն` ՎՊՀ-ի կանոնակարգը 

Մեթոդները՝ հետազոտության, ուսումնառության, դասավանդման 

Արդյունք 

Կազմում են «Կրթության կառավարում» մասնագիտությանը վերաբերող մեթոդական 

փաթեթ, որը ներառում է. 

1. ժամաբաշխման աշխատանքի օրինակ, 

2.  դասախոսություններից և լաբորատոր-գործնական պարապմունքերից     

անհարգելի բացակայող ուսանողների ցուցակ,  

3.   մեկ ամբիոնի նիստի վերլուծություն, 

4.   քննության և ստուգարքի ժամանակացույցի մեկ օրինակ 

5.    տեղեկանք ուսանողի` համալսարանում սովորելու մասին` պետական 

մարմիններ, հիմնարկներ ներկայացնելու համար, 

6. Ինքնուրույն կազմած դասացուցակի մեկ օրինակ, 

7. ՎՊՀ կառավարման կառույցների գործառույթների  սխեման  

 

6. Պրակտիկայի ղեկավարների (այդ թվում պրակտիկայի անցկաման վայրի 

աշխատակից  ղեկավարի.) պարտականությունները,  գործառույթների 

նկարագրությունը   



11 

 

Պրակտիկայի ղեկավարի պարտականությունները 

 իրականացնել վերոնշյալ խնդիրները, 

պրակտիկայի նախապատրաստական փուլում 

 կազմել օրացուցային պլան 

 անցկացնել կոնֆերանս 

 օգնել ուսանողին կազմելու  անհատական ուսումնական պլան 

պրակտիկայի ընթացքում  .  

 ամեն օր հաճախել հաստատություն և լուծել վերոհիշյալ խնդիրները,  

  սպառիչ ինֆորմացիա տալ ուսանողների հարցադրումներին, 

 ուսումնասիրել տվյալ հաստատության ենթակառուցվածքների  ուժեղ և թույլ 

կողմերը, 

 կազմակերպել  կլոր սեղան կամ բանավեճ 

 անցկացնել խորհրդատվական ժամ /կատարել ակադեմիական խորհրդատուի 

գործառույթները/ 

Պրակտիկայի ավարտից հետո ներկայացնել  

 պրակտիկայի համար նախատեսված օրագիրը, որտեղ նկարագրված է. 
 ՎՊՀ Վարժարանում կատարած աշխատանքների վերլուծությունը 

 կրթական գործընթացների կառավարման բաժնում կատարած 

աշխատանքների վերլուծությունը 

 Դեկանատում կատարած աշխատանքների վերլուծությունը, 

 Ամբիոնում կատարած աշխատանքների վերլուծությունը, 

 Համակուրսեցիների վարած խորհրդատվական ժամի վերլուծությունը 

 հաշվետու փաստաթղթերը ՝ 

1.  Իր կողմից վարած խորհրդատվական աշխատանքի պլանը, 

2. Իր կողմից վարած  կլոր սեղանի կամ բանավեճի ծրագիրը  

3.  ժամաբաշխման աշխատանքի օրինակ, 

4.  Մեկ կուրսի դասախոսություններից և լաբորատոր-գործնական 

պարապմունքերից     անհարգելի բացակայող ուսանողների ցուցակ,  

5. մեկ ամբիոնի նիստի վերլուծություն, 

6. որևէ կուրսի քննության և ստուգարքի ժամանակացույցի մեկ օրինակ 

7. տեղեկանք ուսանողի` համալսարանում սովորելու մասին` պետական 

մարմիններ, հիմնարկներ ներկայացնելու համար, 

8. դասացուցակի մեկ օրինակ, 

 ՎՊՀ կառավարման կառույցների գործառույթների  գծապատկերը  

9. հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքների վերաբերյալ, համաձայն 

հավելված1 

 

7. Պրակտիկանտի  պարտականություններն ու իրավունքները 

 պրակտիկանտը իրավունք չունի բացակայելու,  

 պրակտիկանտը պարտավոր է կատարել ղեկավարի հանձնարարությունները, 
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 պարտավոր է ակտիվորեն մասնակցել պրակտիկայի  խնդիրների լուծմանը, 

 աշխատել համապատասխան իր անհատական պլանի: 

8. Պրակտիկայի  հաշվետու փաստաթղթերը. 

          Պրակտիկայի ավարտին ուսանողը ներկայացնում է. 

 հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքների վերաբերյալ, 

 եզրակացություն տվյալ հիմնարկության գործունեության ուժեղ և թույլ 

կողմերի վերաբերյալ, 

9. Պրակտիկայի գնահատումը  

Պրակտիկան գնահատվում է այն դեպքում, երբ պրակտիկանտը 

ներկայացնում է. 

 պրակտիկայի համար նախատեսված օրագիրը,  

 հաշվետու փաստաթղթերը (խոհրդատվական աշխանանքի պլան, ՈՒԳ-ի 

աշխատանքների կազմակերպման ընթացակարգը, կլոր սեղանի ծրագիրը) 

 կառավարման ենթակառուցվածքների հոգեբանական բնութագիրը: 

 

 

Պրակտիկայի գնահատման բաղադրիչները և հատկացվող միավորները 

(գնահատականը ըստ 100 միավորանոց սանդղակի) 

 

ց Գնահատման բաղադրիչները Հատկաց- 

վող միավորը 

Գնահ

ատում 

1 Հաճախելիություն 0-10  

2 Գիտատեսական պատրաստվածություն       0-25  

3 

 

 

Մեթոդական պատրաստվածություն 0-25  

4 Հոգեբանամանակավարժական 

պատրաստվածություն 

0-20  

5 Պաշտպանություն 0-20  

6 Ընդամենը 100  

 

 

Գրականություն          

1. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 

учеб. пособие для вузов [Текст] / Н.М. Борытко. – М.: Академия, 2008. –320 с.  

2. Голованова Н.Ф. Общая педагогика: учеб поосбие для студентов [Текст]  / Н.Ф. 

Голованова. – СПб.: Речь, 2005. – 317 с.  

3. Колесникова И.А. Педагогическое проектирование: учебное пособие для высш. 

учеб. заведений  [Текст] / И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская; Под ред. И.А. 

Колесниковой. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 288 с.  

4. Панина Т.С.  Современные способы активизации обучения [Текст] / Т.С. 

Панина,  Л.Н. Вавилова. – М.: Академия, 2006. –176 с. 
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ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

Կրթության կառավարում II կուրս մագիստրատուրա 

մ.գ.թ.,դոցենտ Ա.Վ.Հովհաննիսյան 

4-րդ  կիսամյակ 20   -20    ուստարի    առկա       ուսուցում  

Պրակտիկայի վայրը՝ ՎՊՀ վարժարան 

 

 

 

 

 

 

 

 

Օր,ամիս  պրակտիկայի թեման Ժամ 

 

 Ուսումնասիրել դպրոցավարությանը վերաբերող փաստաթղթերը 

(ուսումնական պլաններ, առարկայական ծրագրեր, մատյաններ, 

ուսումնադաստիարակչական գործունեության կազմակերպմանը 

վերաբերվող պլաններ), 

Ուսումնասիրել դպրոցի կառավարման համակարգը,  կառուցվածքը, 

աշխատանքային գործընթացը, առանձնահատկությունները,  կիրառվող 

աշխատաձևերը, կառավարման մեթոդները,  

2 

 

 

 

 

 

 ՈՒսումնասիրել տնօրենի գործառույթները, իրավունքներն ու 

պարտականությունները, ուսումնասիրել տնօրենի կառավարման ոճը, 

մասնագիտական և անձնային որակները, կազմակերպչական 

ընդունակությունները,  

2 

 ՈՒսումնասիրել փոխտնօրենի  գործառույթները, աշխատանքային 

պարտականությունները ծանոթանալ կառավարման համակարգի 

սուբյեկտների գործառույթներին, իրավունքներին ու 

պարտականություններին, 

2 

 ՈՒսումնասիրել կազմակերպչի գործառույթները, աշխատանքային  

պարտականությունները  Ծանոթանալ և մասնակցել մանկ.խորհրդի և 

մեթոդ. միավորումների աշխատանքներին 

1 

 «Ազգային արժեքների պահպանումը ուսումնադաստիարակչական գործընթացի  

արդիականացման համատեքստում» թեմայի վերաբերյալ կատարել հարցում 

ուսուցիչների և սովորողների շրջանում և ենթարկել վերլուծությանֈ     

Անցկացնել դասղեկական ժամ «Ազգային արժեքների պահպանումը 

ուսումնադաստիարակչական գործընթացի արդիականացման համատեքստում»ֈ 

ընթացքում արձանագրել պատասխանները, ենթարկել վերլուծությանֈ 

1 

 ընդամենը 10 
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ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

Կրթության կառավարում II կուրս մագիստրատուրա 

մ.գ.թ.,դոցենտ Ա.Վ.Հովհաննիսյան 

4-րդ կիսամյակ 20  -20    ուստարի    առկա       ուսուցում  

Պրակտիկայի վայրը՝ ՎՊՀ քոլեջ 

 

 

 

 

 

Օր,ամիս պրակտիկայի թեման Ժամ 

 

 Ուսումնասիրել քոլեջում կթության համակարգի կառավարման 

փաստաթղթերը (ուսումնական պլաններ, առարկայական ծրագրեր, 

մատյաններ, ուսումնադաստիարակչական գործունեության 

կազմակերպմանը վերաբերվող պլաններ)։ 

Ուսումնասիրել քոլեջի կառավարման համակարգը,  կառուցվածքը, 

աշխատանքային գործընթացը, առանձնահատկությունները,  

կիրառվող աշխատաձևերը, կառավարման մեթոդները։  

2 

 

 

 

 

 

 ՈՒսումնասիրել քոլեջի տարբեր ստորաբաժանումների 

գործառույթները, իրավունքներն ու պարտականությունները, 

ուսումնասիրել տնօրենի կառավարման ոճը, մասնագիտական և 

անձնային որակները, կազմակերպչական ընդունակությունները։  

2 

 ՈՒսումնասիրել փոխտնօրենի  գործառույթները, աշխատանքային 

պարտականությունները ծանոթանալ կառավարման համակարգի 

սուբյեկտների գործառույթներին, իրավունքներին ու 

պարտականություններին։ 

2 

 ՈՒսումնասիրել կազմակերպչի գործառույթները, աշխատանքային  

պարտականություններըֈ Ծանոթանալ և մասնակցել մանկ.խորհրդի և 

մեթոդ. միավորումների աշխատանքներինֈ 

2 

 «Ազգային արժեքների պահպանումը ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացի արդիականացման համատեքստում» թեմայի վերաբերյալ 

կատարել հարցում ուսուցիչների և սովորողների շրջանում և ենթարկել 

վերլուծությանֈ       

Անցկացնել դասղեկական ժամ «Ազգային արժեքների պահպանումը 

ուսումնադաստիարակչական գործընթացի արդիականացման  

համատեքստում»ֈ Ընթացքում արձանագրել պատասխանները, ենթարկել 

վերլուծությանֈ 

 

2 

 ընդամենը 10 
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ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

«Կրթության կառավարում» II կուրս 

մ.գ.թ.,դոցենտ Ա.Վ.Հովհաննիսյան 

4-րդ  կիսամյակ 20  -20    ուս.տարի      առկա  ուսուցում 

Պրակտիկայի վայրը՝ ՎՊՀ 

Ամիս, 

ամսա 

թիվ 

պրակտիկայի թեման Ժամ

աքա

նակ 

 Դեկանատ 

 նորմատիվային  փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, 

 ֆակուլտետի նիստերի արձանագրությունների 

ուսունմասիրություն, 

   ֆակուլտետի խորհրդի նիստի որևէ արձանագրությունից 

քաղվածքի կազմում, 

 գործունեության ուղղվածության, բովանդակության 

ուսումնասիրություն  

 քննարկել համապատասխան կանոնակարգերը, 

 ծանոթանալ բուհ-ի իրավական ակտերին, 

 Անցկացնել կլոր սեղան- քննարկում ուսանողների հետ 

առաջադրված թեմայի վերաբերյալֈ Ընթացքում ֆիքսել 

պատասխանները, ենթարկել վերլուծությանֈ  
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 Ամբիոն  

 նորմատիվային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, 

 ամբիոնի նիստերի արձանագրությունների ուսումնասիրություն,  

 դասախոսների ժամաբաշխման աշխատանքների, օրացույցային 

պլանների,  հաշվետվությունների ուսումնասիրություն և կազմումֈ  

   առարկայական ծրագրերի, ուսումնամեթոդական փաթեթների 

ուսումնասիրություն, 

 ամբիոնի նիստի որևէ արձանագրությունից քաղվածքի կազմում: 

  կառավարման ոճերի բացահայտում, միջանձնային 

հարաբերությունների գնահատում 

 

3 

  Առաջադրված  թեմայի վերաբերյալ կատարել հարցում 

խորհրդատուների  և ուսանողների շրջանում և ենթարկել 

վերլուծությանֈ      

 

 

 

 

 

 Կրթական գործընթացների կառավարման բաժին  

 նորմատիվային   փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, 

 ծանոթացում ուսումնական գործընթացի  պլանավորման, 
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կազմակերպման և վերահսկման  աշխատանքների հետ,    

 ծանոթացում բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 

ուսումնական և աշխատանքային պլանների մշակման 

գործընթացի  կազմակերպմանն ու վերահսկմանը, 

 ծանոթացում վճարովի կրթական ծառայությունների 

կազմակերպման կարգի հետ,  

 ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի կազմում, 

 ծանոթացում ուսանողների շարժի հետ կապված (ընդունելություն, 

հեռացում, ուսանողական իրավունքների վերականգնում, 

տեղափոխություն, տարկետում և այլն) կարգերի և  հրամանների 

հետ,  

 առկա և հեռակա բաժինների ուսանողների անձնական գործերի 

ուսումնասիրություն, 

 ուսումնասիրել  կրթական գործընթացների կառավարման 

աշխատանքները, նորմատիվային փաստաթղթերը,  Կրթական 

գործընթացների կառավարման բաժնի  կանոնակարգը, անել 

առաջարկություններ, պարզաբանել աշխատանքային օրենսգրքի 

կետերը, 

 Կրթական գործընթացների կառավարման բաժնի ղեկավարի հետ 

ուսումնասիրել ուսումնական գործընթացի գրաֆիկը, դրան 

համապատասխան կազմել աշխատանքային պլան, դասացուցակ, 

քննաշրջանի ժամանակացույց։ 

 ընդամենը 10 


