
ՀՀ ԿՐԹՈւԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

 

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն 

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԾՐԱԳԻՐ 

 

 

Ֆակուլտետ    Հասարակական գիտությունների 

Մասնագիտություն   Սոցիալական մանկավարժություն 

Որակավորում   մանկավարժության բակալավր 

Ուսուցման ձև                                   առկա 4-րդ կուրս  

 

 

Հաստատված է      

               Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի նիստում  

(արձ. թիվ 1,  29.08.2022 թ.) 

Ամբիոնի վարիչ`               մ․գ․թ․, դոցենտ  Լ․ Բաղդասարյան 

Հաստատված է  

Հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի  

գիտական  խորհրդի նիստում 

                                                                                             (արձ. Թիվ 1 ,  09․09.2022 թ.) 

ֆակուլտետի դեկան՝                        տ․գ․թ․, դոցենտ  Հ․ Պապոյան 

                                          

                                                  Մանկավարժության և հոգեբանության  

ամբիոնի դոցենտ, մ.գ.թ.                   Ա․ Հովհաննիսյան              

              

 

ՎԱՆԱՁՈՐ 

2022թ. 



 

Պրակտիկայի հաստատության վայրը 

Պրակտիկան անց է կացվում Վանաձորի թիվ 20 հիմնական  դպրոցում 

 

Պրակտիկայի նպատակն է  

ա)Գործնականում ուսումնասիրել և ձեռք բերել սոցիալական մանկավարժի 

մասնագիտական գիտելիքները, կարողությունները և հմտությունները: 

 բ)Ուսումնասիրել ներառական կրթության կազմակերպման գործընթացը: 

 

Պրակտիկայի խնդիրներն են. 

1. Ամրապնդել տեսական գիտելիքները, ձևավորել մասնագիտական հմտություններ և 

կարողություններ 

2. Մշակել սոցիալ-մանկավարժական իրադրությունները ճշգրիտ վերլուծելու 

կարողություններ 

3. Ծանոթանալ կրթադաստիարակչական ուսումնական ծրագրերին, 

մանկավարժահոգեբանական աջակցող թիմի աշխատանքային գործունեությանը 

4. Զարգացնել ուսանողների ստեղծագործական միտքը, կանխատեսման, մոդելավորման, 

նախագծման, պլանավորման կարողությունները 

5. պայմաններ ստեղծել մասնագիտական հետազոտական ընդունակությունների 

զարգացման համար 

6. նպաստել ուսումնասիրելու արհեստավարժ մասնագետների փորձը 

  

Ուսանողը պետք է տիրապետի հետևյալ կոմպետենցիաներին. 

1. Կազմակերպչական աշխատանք կատարելու և ղեկավար դեր ստանձնելու կարողություն 

2. Հենքային ընդհանուր գիտելիքների տիրապետում 

3. Ստացված տեղեկատվությունը մշակելու, վերլուծելու, տեղին կիրառելու  կարողություն 

4. Որոշումներ կայացնելու կարողություն 

5. Փոխհամագործակցության, հանդուրժողականության, հասարակակական և  

մասնագիտական ոլորտներում կոնֆլիկտների լուծման, սոցիալական  դյուրաշարժության 

կարողություններ 



6. Առողջական խնդիրներ, մարմնական-հոգեբանական սահմանափակ 

կարողություն ունեցող անձանց և նրանց կարիքներն ընկալելու, պատշաճ վարվելակերպ 

դրսևորելու  կարողություն 

7. Թիմային աշխատանքի կարողություն 

8. Բարոյական պատասխանատվության կարողություն 

9. Գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն 

10. Հետազոտական կարողություն 

11. Նոր իրավիճակներին հարմարվելու կարողություն 

12. Տիպային և ոչ ստանդարտ հոգեբանամանկավարժական ու մեթոդական խնդիրներ 

լուծելու կարողություն 

13. Խորհրդատվական կարողություն 

14. Խմբում յուրաքանչյուր երեխայի և մանկական կոլեկտիվի զարգացման, 

դաստիարակվածության, կրթվածության իրական մակարդակի վերլուծման և գնահատման 

կարողություններ 

15. Մանկավարժական իրավիճակներն ու գործընթացները ըմբռնելու և օբյեկտիվ գնահատելու 

կարողություն 

16. Մասնագիտական կոմպետենցիաների շրջանակներում սեփական որոշումներ 

ընդունելու պատասխանատվության պատրաստություն, անսովոր պայմաններում 

որոշումներ ընդունելու, խնդրահարույց իրադրությունների կարգավորման 

ունակություններ 

17. Նոր իրադրություններին հարմարվելու, կուտակած փորձի վերաարժևորման,  

սեփական  հնարավորությունների վերլուծության ունակություններ 

18. Կրթական գործընթացի սոցիալ-մանկավարժական ապահովման մոդելավորման 

և իրականացման պատրաստակամություն 

19. Մասնագիտական գործունեության արդյունքների գնահատման և սոցիալական 

արժեք ներկայացնող ծրագրերի իրականացման ժամանակ իրավական և էթիկական 

նորմերի մասին խորացված գիտելիքների օգտագործում 

20. Կրթական հաստատության, ընտանիքի, համայնքի, քաղաքի, մարզի տարբեր 

սոցիալական կառույցների սոցիալ-մշակութային ներուժի գնահատման և օգտագործման 

կարողություն 

 

 



ՊՐԱԿՏԻԿԱՆՏԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒԹՅՆԵՐԸ 

Գործնական ճանապարհով ձևավորել իրատեսական վերաբերմունք 

մասնագիտության նկատմամբ, աջակցել մասնագիտական հմտությունների ձևավորմանը, 

նպաստել ուսանողի մասնագիտական գործունեության ակտիվացմանը, ուսանողների 

անձնային և մասնագիտական որակների զարգացմանը, ապահովել տեսական գիտելիքների 

կիրառումը գործնականում, ձեռք բերել մասնագիտական հմտություններ, կարողություններ, 

ձևավորել համակարգված մոտեցում մասնագիտության և մանկավարժական 

գործունեության նկատմամբ, ձևավորել ինքնագնահատման, ինքնակրթության և 

ինքնակատարելագործման կարողություններ, ստանալ ընդհանուր տեղեկություն 

հաստատությունների, կազմակերպությունների, ձեռնարկությունների վերաբերյալ, 

ծանոթանալ հաստատությունների կառուցվածքին, գործառույթներին, նպաստել 

մասնագիտական խնդիրների լուծման ստեղծագործական մոտեցման զարգացմանը: 

Մասնագիտական հմտությունների և կարողությունների ձևավորման համար հիմք են 

հանդիսացել մանկավարժության, սոցիալական մանկավարժության, սոցիալ-

մանկավարժական խորհրդատվության, մանկավարժական էթիկայի, «դժվար» 

դաստիարակելի երեխաների հիմնախնդիրների ուսումնասիրումը: 

 

Պրակտիկայի ղեկավարի պարտականությունները, գործառույթները. 

 Կազմակերպել և նախապատրաստել ուսանողների պրակտիկան 

 Ուսանողների հետ անցկացնել նախնական խորհրդատվություն 

 Օգնել կազմելու աշխատանքային օրվա պլանը 

 Ուսանողներին ծանոթացնել հաստատության մանկավարժահոգեբանական աջակցող 

թիմի աշխատանքային գործունեությանը, փաստաթղթերին, թղթապանակներին 

 Օգնել հավաքել մասնագիտական անհրաժեշտ տեղեկատվություն 

 Ուսանողներին ծանոթացնել ԿԱՊԿՈւ երեխաների փաստաթղթերի բովանդակությանը, 

ԱՈՒՊ-ներին 

 Աջակցել ուսանողներին երեխաների և ընտանիքների հետ կազմակերպել 

վերականգնողական և շտկողական աշխատանքներ 

 Ուսանողների հետ կազմակերպել քննարկումներ կատարված աշխատանքների 

վերաբերյալ 

 Կատարել դասալսումներ, ուսումնասիրել ԿԱՊԿՈւ աշակերտների 

համագործակցությունը հասակակիցների հետ 



 Իրականացնել պրակտիկայի պաշտպանության վերաբերյալ մեթոդական 

խորհրդատվություն 

 Պրակտիկայի հաշվետու փաստաթղթերն են պրակտիկայի օրագիրը,  

աշխատանքային պլանը, ԿԱՊԿՈւ երեխաների անհատական շտկողական պլանը, ԱՈՒՊ-ը, 

պրակտիկայի անցկացման վերաբերյալ հաշվետվությունը, թղթապանակը, ինքնուրույն 

սոցիալ-մանկավարժական աշխատանքի պլանը: 

Ներառական կրթությունը կրթական այնպիսի ծրագիր է, որը բացառում է ամեն 

տեսակ խտրականություն երեխաների նկատմամբ, ապահովում է հավասար 

հնարավորություններ և վերաբերմունք բոլորի համար: Ներառական կրթությունը 

հանրակրթության զարգացման գործընթացն է, որը ենթադրում է կրթության մատչելիություն 

բոլորի համար ինչը հանրակրթական դպրոց մտնելու այցեքարտ է ԿԱՊԿՈւ երեխաների 

համար, որը պետք է իրականացվի գիտական որոնումների, հետազոտությունների և 

փորձարարական հիմնավորումների հիման վրա: 

Պրակտիկայի գնահատումը կատարվում է բազմագործոնային համակարգով՝ 

ներկայացնելով առավելագույն 100 միավորի բաղադրիչները: Կատարված 

դաստիարակչական և ուսումնական աշխատանքի համար մանկավարժը, հոգեբանը և նեղ 

մասնագետները նշանակում են հանրագումարային գնահատականներ: Մանկավարժության 

դասախոսը գնահատական է նշանակում դաստիարակչական աշխատանքի, իսկ 

հոգեբանության դասախոսը՝ հոգեբանական բնութագրի համար: Այդ գնահատականների 

հիման վրա նշանակվում է ուսանողի պրակտիկայի ընդհանուր գնահատականը: 

 

Պրակտիկայի գնահատման բաղադրիչները և հատկացվող միավորները (գնահատականը ըստ 100 

միավորանոց սանդղակի) 

Գնահատման բաղադրիչները Հատկացվող 

միավորը 

Գնահատում 

1. Հաճախելիություն 0 - 10  

2. Մասնագիտական  իմացություն 0 - 20  

3  Կիրառած գործիքակազմ 

 Մեթոդական գործիքակազմի ընտրության և կիրառման 

կարողություն 

 Սոցիալ-մանկավարժական տեխնոլոգիաների,  

մեթոդիկաների կիրառման հմտություն 

 

0 - 10 

 

 

0 - 10  

4. Մանկավարժական աշխատանք 

 Մանկավարժական աշխատանքի կազմակերպման 

 

0 - 5 

 

 



հմտություններ 

 

 Մանկավարժական ինքնիրացման կարողություն  

 

 Մանկավարժական  մշակույթ 

0 - 5  

0 - 5  

5. Հոգեբանախորհրդատվական աշխատանք 

 հոգեբանական հետազոտություն կատարելու, 

հոգեբանական բնութագրի կազմման կարողություն  

 

 սեմինարների, հոգեշտկողական աշխատանքների 

կազմակերպման կարողություն 

 

 հետազոտության արդյունքների վերլուծության և 

մեկնաբանման կարողություն  

 

0 - 5 

 

 

0 – 5  

 

0 - 5  

Պաշտպանություն 0 -  20  

Ընդհանուր միավորը 100  

 

 

 


