
«ՈՒՍՈՒՑՉԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Մասնագիտություն՝ Ընդհանուր մանկավարժություն 

 ուսուցման ձևը՝ հեռակա 

 տևողությունը՝ 1.5 տարի 

 ուսման վարձի չափը՝ 550 000 ՀՀ դրամ 

 շնորհվող որակավորումը՝ Մանկավարժության մագիստրոս 

 

 «Ուսուցչական առաջնորդություն» մագիստրոսական կրթական ծրագրի ապագա 

ուսանողները միաժամանակ հանդիսանում են «Դասավանդի’ր, Հայաստան» հիմնադրամի 

ծրագրի մասնակիցներ։ Սա ենթադրում է, որ բոլոր ուսանողները մագիստրոսական ծրագրի 

մեկնարկից գործող ուսուցիչներ են ՀՀ և Արցախի տարբեր համայնքներում և իրենց սովորած 

գիտելիքներն ու հմտությունները գործնականում կիրառելու հնարավորություն ունեն։ Ուստի, 

նրանք կարող են իրենց մանկավարժական պրակտիկան անցկացնել իրենց աշխատավայրերում՝ 

համապատասխան դպրոցներում: Այսպիսով, մագիստրոսական կրթական ծրագիրը խթանում է 

աշխատանքի վրա հիմնված ուսումնառության՝ «սովորել աշխատելով» (work-based learning/ 

WBL) մոդելի կիրառումը, որը ենթադրում է պրակտիկ կոմպետենցիաների ձեռքբերում՝ 

սովորելու ընթացքում աշխատելով։ 

Ծրագրի նպատակն է՝ 

 պատրաստել որակյալ մանկավարժներ՝ առաջնորդ-ուսուցիչներ (միջին և ավագ 

դպրոցների համար), ովքեր կունենան մասնագիտական կոմպետենցիաներ 

վերափոխելու Հայաստանի և Արցախի հանրակրթությունը՝ լինելով կրթական 

հավասարության ջատագովներ և տիրապետելով առաջնորդության մեխանիզմների։  

 ապագա մանկավարժներին տրամադրել ակադեմիական և գործնական գիտելիքների 

հիմնարար բազա ոչ միայն ուսուցման կազմակերպման ձևերի, ուսուցման սկզբունքների 

և ուսուցման նորարարական մեթոդների, ժամանակակից տեխնոլոգիաների, ուսուցման 

պլանավորման ու գնահատման վերաբերյալ, այլև առաջնորդության մոդելների, 

առաջնորդության զարգացման մեխանիզմների, առաջնորդական արժեքների, վարքի ու 

տեխնիկաների վերաբերյալ, որը կծառայի Հայաստանի ու Արցախի դժվար հասանելի, 



չափազանց սուղ ռեսուրսներ ունեցող գյուղական համայնքների հանրակրթական 

դպրոցներում ու տեղի համայնքներում փոփոխությունների իրագործմանը։  

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի ներկայացնել կրթության ոլորտում ծառացած 

արդիական հիմնախնդիրները և դիտարկել դրանք ՀՀ և Արցախի դպրոցների օրինակով, 

սահմանել կրթության մեթոդաբանական տեսությունները, դրանցից բխող մոտեցումներն ու 

ռազմավարությունները, սահմանել ուսուցման հիմնական հասկացությունները, 

հայեցակարգային մոտեցումները, տեսակետները՝ հաշվի առնելով սովորողների տարիքային և 

հոգեբանամանկավարժական առանձնահատկությունները, դասակարգել ուսուցման 

նորարարական մեթոդներն ու ժամանակակից տեխնոլոգիաները, ինչպես նաև ընտրել 

ուսումնական առարկայի դասավանդման արդյունավետ մեթոդիկա, 

ներկայացնել առաջնորդության մոդելները, տեսակները ու մեկնաբանել դրանց 

առանձնահատկությունները, քննարկել ծրագրի պլանավորման, նպատակների սահմանման և 

գնահատման  առանձնահատկությունները, ինչպես նաև յուրացնել սոցիալական ազդեցություն 

ունենալու մեխանիզմները։ 

 

 Պրակտիկա- 4 շաբաթ,  3-րդ կիսամյակ 

 

 Ընդունելությունն անցկացվում է բանավոր քննության ձևաչափով՝ ընդհանուր 

մանկավարժությունից: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

1.  Նորովի մոտեցում ֆիզիկական դաստիարակությանը:  

2. Ուսուցման մեթոդ-հնար հարաբերակցությունը:         

3.  Դպրոց – ընտանիք համագործակցությունը: 

4. Իրավական դաստիարակություն: 

5. Աշակերտակենտրոն ուսուցում: 

6. Ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդներ: 

7. Գեղագիտական դաստիարակություն: 

8. Ուսուցման գործընթաց. նրա զարգացնող, կրթող և դաստիարակող բնույթը: 

9. Մանկավարժության հասկացությունները. դաստիարակություն, ուսուցման գործընթաց, 

կրթություն, ձևավորում, զարգացում: 

10. Տնտեսագիտական դաստիարակություն: 

11. Անձի ձևավորման գործընթաց. դաստիարակություն: 

12. Դաստիարակության սկզբունքները: 

13. Անձի ձևավորումը. ժառանգականություն: 

14. Ուսուցման սկզբունքները: 

15. Ուսուցման զննական մեթոդները: 

16. Մանկավարժության գիտահետազոտական մեթոդները: 

17. Ուսուցման խոսքային մեթոդները: 

18. Մանկավարժություն գիտության նպատակը, խնդիրները, հասկացությունները:  

19. Էկոլոգիական դաստիարակություն: 

20. Ընտանեկան դաստիարակության ժամանակակից խնդիրները: 

21. Կրթական բարեփոխումները Հայաստանի հանրակրթության ոլորտում:  

22. Ուսուցման կազմակերպման ձևերը. դաս-դասարանային համակարգ: 

23. Մանկավարժության հիմնական  հասկացությունները: 

24. Ուսուցման գործնական մեթոդները  

25. ՀՀ կրթության  համակարգը: 

26. Մանկավարժության գիտաճյուղերը: 

27. Բարոյական դաստիարակություն: 

28. Մտավոր դաստիարակություն: 

29. Ուսուցման գործընթաց. նպատակը, խնդիրները: 

30. Անձի ձևավորում. միջավայրի գործոնն անձի ձևավորման գործընթացում: 

31. Աշխատանքային դաստիարակություն: 

32. Ուսուցման կազմակերպման ձևերը դպրոցում:  

33. Դաստիարակության մեթոդներ: 

34. Դիդակտիկա. նպատակը, խնդիրները, հիմնական  հասկացությունները: 
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արդարությունը դպրոցում։ Երեւան  

5.Педагогика: учебник для бакалавров / Л П. Крившенко; под ред. Л. П. Крившенко,  Москва, 2013. 

6.Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник / Г.М. Коджаспирова. М., 2010 
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