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Պրակտիկայի նպատակներն ու խնդիրները 

 

«Պատմություն» մասնագիտությամբ մագիստրոսների պատրաստման գործընթացում 

առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում գիտամանկավարժական պրակտիկան, որը ապագա 

մագիստրոսին հնարավորություն է տալիս կատարելագործել ուսուցման ընթացքում ձեռք 

բերած տեսական հմտություններն ու կարողությունները: Պրակտիկայի ընթացքում ձեռք 

բերած փորձառությունը մագիստրոսները հետագայում  հաջողությամբ կկիրառեն 

հանրակրթական հաստատություններում աշխատելու ժամանակ: Մանկավարժական 

պրակտիկայի  նպատակն է ուսանողներին հաղորդակից դարձնել ուսումնական 

պարապմունքների գործնական հմտություններին: 

Պրակտիկայի խնդիրներն են. 

 

-Մագիստրոսական ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված գիտելիքների, հմտությունների և 

կարողությունների ամրապնդում, 

-Դասավանդման տարատեսակ մեթոդներին և հնարներին տիրապետում, 

-ՈՒսումնական պարապմունքները վերլուծելու մեթոդիկայի տիրապետում, 

-Ժամանակակից կրթական-տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տիրապետում, 

-Ինքնակրթության և ինքնագնահատման հմտությունների ձեռք բերում, 

-Մագիստրոսների գիտա-մանկավարժական ակտիվ գործունեության խթանում, 

 

Գիտամանկավարժական պրակտիկայի ընթացքում ուսանողները 

-Ծանոթանում են ուսումնական հաստատության գործունեության տարաբնույթ կողմերին, 

-Սովորում են տարբեր մեթոդների կիրառմամբ և պարապմունքների զանազան ձևերի 

օգտագործմամբ դասեր նախապատրաստել և անցկացնել, 

-Տիրապետում են ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմանը, 
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-Գործնականում տիրապետում են դասավանդման ժամանակ կիրառվող բանավեճերի 

ձևերին և դրանց անցկացման կանոններին, 

-Ձեռք են բերում մանկավարժական փորձառություն, 

 

Պրակտիկայի ընթացքում մագիստրոսը պետք է ուսումնասիրի 

-Պետական կրթական չափորոշիչը, «Հայոց պատմություն» ու «Համաշխարհային 

պատմություն» առարկաների պետական չափորոշիչները, ուսումնական ծրագրերը: 

-ՈՒսումնա-մեթոդական գրականությունը,  

-Դպրոցի ուսումնական գործընթացի կազմակերպական ձևերը: 

 

2.Պրակտիկայի կազմակերպումը 

 «Պատմություն» մասնագիտության մագիստրոսների համար գիտամանկավարժական 

պրակտիկան կազմակերպվում է երկրորդ կուրսի առաջինն կիսամյակում` տեսական 

դասընթացներն ուսումնասիրելուց հետո: Պրակտիկայի տևողությունը 4 շաբաթ է:  

 Պրակտիկան անցկացվում է ՎՊՀ հենակետային վարժարանում (կամ քաղաքի ավագ 

դպրոցներից մեկում): 

 Պրակտիկան սկսելուց առաջ կազմակերպվում է խորհրդակցություն, որի ժամանակ 

մագիստրոսներին հաղորդվում է պրակտիկայի վերաբերյալ անհրաժեշտ ինֆորմացիան: 

Գիտամանկավարժական պրակտիկան ղեկավարում է մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարը, 

որի հետ մագիստրոսը կազմում է անհատական պլան: Պրակտիկանտների աշխատանքային 

գրաֆիկը համապատասխանեցվում է վարժարանի դասացուցակին: 

 Պրակտիկայի ընթացքում մագիստրանտը պետք է տիրապետի ինքնուրույն 

գործունեության հմտութունների և կարողանա. 

-Կրթական ժամանակակից պահանջներին համապատասխան ընտրել պարապմունքների 

կառուցվածքն ու բովանդակությունը, 
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-Ստեղծագործաբար մոտենա դասավանդման գործընթացին, ցուցաբերի 

նախաձեռնողականություն և նորարարություն, 

-Ուսումանական պրոցեսի մեջ ներգրավել գիտական նոր տվյալներ: 

 

3. Պրակտիկայի բովանդակությունը 

-Մագիստրանտները հանդիպում են դպրոցի ղեկավարության, ուսուցիչների և դասղեկների 

հետ,  

-Զրուցում են պատմության ուսուցիչների հետ, քննարկում են դասերի և 

արտադասարանական աշխատանքների օրացուցային պլանները, 

-Հաճախում են պատմության դասերին` դասավանդող ուսուցչի աշխատանքի մեթոդներին 

ծանոթանալու նպատակով, կատարում են պատմության դասի վերլուծություն, պարզում են 

սովորողների պատրաստվածության աստիճանը:  

-Աշխատանքներ են կատարում պատմության կաբինետում, ծանոթանում են դիտազննական 

պարագաներին, կաբինետի կահավորանքին, 

-Ծանոթանում են իրենց կցված դասարանների աշակերտների հետ, մասնակցում են 

արտադասարանային միջոցառումներին, զրուցում են դասղեկների հետ: 

-Ծանոթանում են դպրոցի փաստաթղթերին (կանոնադրությանը, կրթական ծրագրերին, 

դասղեկի աշխատանքային պլանին, դասամատյանին, աշակերտների անձնական գործերին), 

-Պրակտիկայի ամբողջ ընթացքի համար կազմում են աշխատանքների ընդհանուր պլան 

(դասերի, առարկայի արտադասարանային աշխատանքների համար և այլն), (7-րդ և 8-րդ 

կետերի համար տես` ծանոթություն 1-ը), 

-Իրենց ամրացված դասարաններում պլանավորում և անցկացնում են դասեր, կատարում 

դրանց վերլուծություններ,  

-Անհատական աշխատանքներ են կատարում աշակերտների հետ, 
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-Օգնում են դասղեկին կազմակերպել և անցկացնել արտադասարանային միջոցառումներ, 

- Կատարում են հոգեբանա-մանկավարժական դիտումներ, 

- Մասնակցում են արտադրական խորհրդակցությանը, կատարում են պրակտիկայի 

արդյունքների նախնական ամփոփում: 

4.Պրակտիկայի գնահատումը 

Մագիստրանտի գիտամանկավարժական պրակտիկան գնահատվում է 100 միավորանոց 

սանդղակով հետևյալ կերպ. 

Գնահատման բաղադրիչները 
Հատկացվող 

միավորը 
Գնահատում 

1. Հաճախելիություն 0-10  

2. Առարկայական իմացություն 0-20  

3. 

Վարած դասերի վերլուծություն  

 
 ժամանակակից մեթոդներով աշխատանք 0-5 

   նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառում 0-5 

 դասաժամանակի ճիշտ օգտագործում 0-5 

 գնահատում 0-5  

4.   

Մանկավարժական աշխատանք  

 
 արտադասարանային աշխատանք 0-5 

 դասղեկական ժամի անցկացում և աշխատանք 

աշակերտական խորհրդի հետ 
0-5 

 մանկավարժական տակտ 0-5 

5. 

Հոգեբանախորհրդատվական աշխատանք  

 

 դասարանի կոլեկտիվի կամ աշակերտի 

հոգեբանական բնությագրի կազմում 
0-5 

 դասի հոգեբանամանկավարժական վերլուծության 

անցկացում 
0-5 

 արտադասարանային միջոցառման հոգեբանական 

հիմնավորում 
0-5 

 Պաշտպանություն 0-20  

 Ընդհանուր միավոր 100  

Պրակտիկայի հաճախումներին հատկացվող միավորները` ըստ ուսանողի 

մասնակցության աստիճանի. 

Մասնակցության աստիճանը Հատկացվող միավորը 

96-100 / 20 օր 10 
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91-95 / 19 օր 8 

86-90 /18 օր 6 

81-85 /17 օր 4 

76-80 /16 օր 2 

0-75 /15 օր 0 

5. Պրակտիկանտ մագիստրանտին ներկայացվող պահանջների 

բովանդակությունը  

Գիտամանկավարժական պրակտիկայի վերջում մագիստրանտը պետք է հանձնի 

բովանդակալից և լավ ձևակերպված հետևյալ փաստաթղթերը. 

-Պրակտիկայի ընթացքում կազմած անհատական պլանը, 

-Օրագիրը, 

-Դասերի և արտադասարանային միջոցառումների կոնսպեկտները, 

-Իր մասնագիտական առարկայի մեկ դասի վերլուծությունը, 

-Արտադասարանական մեկ միջոցառման վերլուծությունը, 

-Հաշվետվություն պրակտիկայի մասին, 

-Մեկ աշակերտի հոգեբանական-մանկավարժական բնութագիրը, 

-Դասարանի հոգեբանական-մանկավարժական բնութագիրը, 

-Պատրաստված և դասերի ու արտադասարանական միջոցառումների ժամանակ ուսանող 

պրակտիկանտի կողմից օգտագործված սարքեր, գծագրեր, աղյուսակներ, նկարներ, զննական 

առարկաներ: 

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐ  

 (Ծանոթություն 1 (Պրակտիկայի բովանդակությունը բաժնի7-րդ և 8-րդ կետերի համար)), 

ՁԵՎ 1. ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ-ԿՈՆՍՊԵԿՏ 



7 

 

Դասարանը__________________________ 

Ամսաթիվը__«____»_____________20___թ._ 

Առարկան____________________________ 

Դասի վերնագիրը_________________________________________________________ 

 

Դասի տիպը______________________________________________________________ 

Դասի նպատակը__________________________________________________________ 

Դասի կահավորանքը______________________________________________________ 

 

ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸ 
ՈՒՍՈՒՑՉԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Այս սյունակում գրվում է դասի 

համառոտ պլանը: 

Այս սյունակում գրվում է. Նոր 

ուսումնական նյութի 

բովանդակությունը, ուսուցչի 

աշխատանքի մեթոդները, նորի 

ուսուցման միջոցները, հետևութ-

յուններն ու հանրագումարային 

ընդհանրացումները, ճանաչո-

ղական առաջադրանքները, 

աղբյուրների, դասագրքի տեքս-

տի, նկարների հետ կատարվող 

աշխատանքների ձևերը:  

Աշակերտների ենթադրյալ պատաս-

խանները, առաջադրանքների 

կատարմանն օրինակելի ձևերը, 

գործունեության ձևերը և ակտիվության 

միջոցները: 

 

ՁԵՎ 2. ԴԱՍԻ ԾԱՎԱԼՈՒՆ ՊԼԱՆ 

 Դասարանը__________________________ 

Ամսաթիվը__«____»_____________20___թ._ 

Առարկան____________________________ 

Դասի վերնագիրը_________________________________________________________ 
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Դասի տիպը______________________________________________________________ 

Դասի նպատակը__________________________________________________________ 

Դասի կահավորանքը______________________________________________________ 

 

ԴԱՍԻ ՓՈՒԼԵՐԸ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐՆ ՈՒ 

ՀՆԱՐՆԵՐԸ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 

Նշվում է դասի յու-

րաքանչյուր փուլը 

և  դրա ընթացքում 

առաջադրվող խն-

դիրներն ու դրանց 

լուծումը: 

Նշվում են ուսում-

նասիրվող փաստերը, 

տեսական դրույթները և 

այլն: 

Նշվում են պլանի 

յուրաքանչյուր կետի 

համար անհրաժեշտ 

մեթոդական հնար-

ները և միջոցները: 

Դասագրքի տեքստ-

երը, փաստաթղթեր, 

նկարներ, քարտեզ-

ներ, սխեմաներ, և 

այլն: 

Աղյուսակին կից ներկայացվում են առաջադրանքների գնահատման չափորոշիչները: 

 

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՍԽԵՄԱ 

 Դասից հետո անհրաժեշտ է իրականացնել վերլուծություն հետևյալ 

բաղադրամասերով. 

-Դասի թեման, նրա տեղը  պատմության բաժնի և ամբողջ դասընթացի մեջ, 

-Դասի նպատակը, նրա կրթական-դաստիարակչական և զարգացնող խնդիրները, 

-Դասի տիպը, նրա հիմնական փուլերը, ժամանակի նպատակային օգտագործումը, 

-Աշակերտների գիտելիքների և հմտությունների ստուգման բովանդակությունն ու 

մեթոդիկան: Ստուգման  ձևերն ու տեսակները. Անհատական, փրոնտալ, խմբային, 

գործնական և ինքնուրույն աշխատանքներ, տարբերակված առաջադրանքներ, 
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-Նոր նյութին անցնելը: Նրա կապը անցած թեմաների հետ, նյութի ուսումնասիրության 

հետագա հեռանկարները, աշակերտների ներգրավումը ճանաչողական գործընթացի մեջ, 

առաջադրանքների կատարումը, հարցերին պատասխանելը, 

-Նոր նյութի ուսումնասիրության բովանդակությունն ու մեթոդիկան: Ուսուցչի կողմից նոր 

թեմայի շարադրման հնարները, դրանց համապատասխանությունը աշակերտների 

տարքային առանձնահատկություններին: Շարադրանքի պատկերավորությունը, 

հստակությունը, կոնկրետությունը, զգացմունքայնությունը, տրամաբանական 

հաջորդականությունը և այլն: Ուսւոցման միջոցների` քարտեզների, նկարների, 

ապլիկացիաների առկայությունը: 

-Ամրապնդման համար առանձնացվող նյութի ընտրությունը, բովանդակությունը,  

մատուցման մեթոդիկան: Ինքնուրույն աշխատանքի համար տարբերակված 

առաջադրանքների մշակումը: 

-Տնային առաջադրանքի կազմակերպման բովանդակությունն  ու մեթոդիկան. ծավալը, 

տեսակը, կատարման հրահանգները և այլն:  
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