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011401.08.6_
011401.08.6_Ֆիզիկական դաստիարակություև
դաստիարակություև և սպորտային մարզումներ_____
մարզումներ_____ Ø²êÜ²¶ÆîàôÂÚ²Ü
äºî²Î²Ü ÎðÂ²Î²Ü â²öàðàÞâÆ ÎÆð²èØ²Ü àÈàðîÀ

011401.08.6_
և սպորտային
011401.08.6_ Ֆիզիկական դաստիարակություև
սպորտային մարզում _____Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ
_____Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ
Ñ³ëï³ïí³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2013թ. հունվարի 31 թիվ 85 որոշում:
Þñç³Ý³í³ñïÇ áñ³Ï³íáñáõÙÁ Ï³Ù áñ³Ï³íáñÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁª Ø³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý µ³Ï³É³íñ, ֆիզիկական
դաստիարակության մարզիչմարզիչ-մանկավարժ
011401.08.6_
011401.08.6_<<Ֆիզիկական
<<Ֆիզիկական դաստիարակություև և սպորտային
սպորտային մարզում>>
մարզում>>_____
>>_____Ù
_____Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ£
1. ´³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý
և
ÏñÃáõÃÛ³Ý 011401.08.6_
011401.08.6_<< Ֆիզիկական դաստիարակություև
սպորտային մարզում>>
Íñ³·իրը
մարզում>>_
>>__Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý µ³Ï³É³íñÇ³ïÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·
իրը (³ÛëáõÑ»ï¨ª ÐÎÌ)
մշակվել է ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության բակալավրի որակավորման պետական կրթական
չափորոշիչի համաձայն:
1.2 Հիմնական
Հիմնական կրթական ծրագիրը (ՀԿԾ) ուսումնական գործընթացի նպատակները, ակնկալվող
արդյունքները, բովանդակությունը, իրականացման պայմանները և տեխնոլոգիաները, շրջանավարտի
պատրաստվածության որակի գնահատումը կանոնակարգող փաստաթղթերի փաթեթ է:
1.3
ՀԿԾ նախքան մշակումը
մշակումը իրականացվել են հետևյալ գործողությունները.
գործողությունները.
1. Որակի ապահովման ներկառուցված համակարգով կրթական ծրագրերի մշակման և Թյունինգմեթոդաբանության ուսումնասիրում, վերլուծություն և ամփոփում: /Հավելված
Հավելված 1/
2. Մասնագիտության կրթական ծրագրի պլանավորման, մշակման, իրագործման և պարբերական
մոնիթորինգի փուլերում ծրագրի որակի վրա ազդող կարևոր գործոնների բացահայտում: /Հավելված
Հավելված 2
կրթ.
կրթ.ծրագիր/(
ծրագիր/(Դասալսումների
/(Դասալսումների մատյանների առկայություն ամբիոններում)/
ամբիոններում)/
3. Տվյալ մասնագիտության կրթական ծրագրով մասնագետների պատրաստման անհրաժեշտության
հիմնավորում (խորհրդատվություններ բոլոր շահագրգիռ
կողմերի հետ` մասնագիտական և
ակադեմիական հանրություն, գործատուներ, շրջանավարտներ, Լոռու մարզի և Վանաձոր քաղաքի
կրթության վարչության պատասխանատուներ): /Հավելված
/Հավելված 3 Սոց.
Սոց.հարցման ձևաթերթ և սոց.
սոց. Հարցման
արդյունքների վերլուծություն
վերլուծություն/
ւծություն/
4. Արտաքին շահագրգիռ կողմերի (գործատուներ, ակադեմիական հանրություն, բակալավրիատի և
մագիստրատուրայի ուսանողներ, շրջանավարտներ, Լոռու մարզի և Վանաձոր քաղաքի կրթության
վարչության պատասխանատուներ) ներգրավում կրթական ծրագրերի մշակման և որակի ապահովման
գործընթացներում.
- կլոր սեղանների անցկացում,
- ֆոկուս-խմբերի անցկացում,
- քանակական և որակական հարցումների անցկացում://Հավելված 4/
5. Բուհի դասախոսների համար կլոր սեղանների, խորհրդատվությունների, սեմինարների անցկացում`
նորարարական մոտեցումների վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման նպատակով:
/Հավելված 5/
6. Մագիստրատուրայի
և
բակալավրիատի
ուսանողների,
շրջանավարտների
ներգրավում
մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշակման և որակի ապահովման գործընթացներում.
- կլոր սեղանների անցկացում,
- ֆոկուս –խմբերի անցկացում,//Հավելված 6/
- քանակական և որակական հարցումների անցկացում:
7. Անհրաժեշտ ռեսուրսների նկարագրություն (դասախոսական կազմ, ենթակառուցվածքներ,
տեղեկատվական ռեսուրսների որակ և քանակ, նյութատեխնիկական բազա): /Հավելված 7/,
մարզաբազաների պայմանագրեր
պայմանագրեր:
յմանագրեր:
8. Բոլոր մասնագիտություններին համապատասխանող ընդհանուր (գործիքային (ԳԿ), միջանձնային
(ՄՁԿ) և համակարգային (ՀԳԿ) ու առարկայական (մասնագիտական) (ԱԿ) կոմպետենցիաների
և
ցուցիչների մշակում (Հավելված 8):
9. Առանձին մոդուլների վերջնարդյունքների
գնահատման շեմային չափանիշների մշակում`
արտահայտված կրեդիտային միավորներով://Գնահատման համաինստիտուտային կարգ/
կարգ/
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10. Առանձին մոդուլներից/դասընթացներից ուսանողների ձեռքբերած կրթական արդյունքների
գնահատման առավելագույն արդյունավետ մոդելների մշակում://Հավելված 9, մշակված էլեկտրոնային
էլեկտրոնային
թեսթեր/
թեսթեր/
11. Մասնագիտության կրթական ծրագրերում նորարարական տեխնոլոգիաների (ներառյալ մուլթիմեդիաև տեղեկատվական-հաղորդակցական) մշակում և ներդրում://Հավելված 10/
10/
12. Ուսանողների ձեռքբերումները ձևավորող (formative` հետադարձ կապի ապահովման համար) և
գումարային (summative` դասընթացի կամ առանձին մոդուլի) գնահատման ձևերի մշակում և
ներդնում:
13. Մասնագիտության կրթական ծրագրի մոնիթորինգի, գնահատման և վերանայման պարբերականության
ընթացակարգերի որոշում:
14. Թյունինգ-մեթոդաբանությանը համապատասխանող առանձին մասնագիտությունների կրթական
ծրագրերի կազմում` ըստ հետևյալ սխեմայի.
- ծրագրի ուղղվածությունը ( նպատակը, խնդիրները), նկարագրությունը,
- ծրագրի վերջնական արդյունքները` ընդհանուր և բուն մասնագիտական կոմպետենցիաների
տեսքով,
- բակալավրերի և մագիստրանտների միջանկյալ և վերջնական ձեռքբերումների գնահատման
մեթոդները,
- որակի վերահսկման ապահովման մեխանիզմները:
15. Մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշակման ընթացքի և յուրաքանչյուր փուլի արդյունքների
քննարկում` համապատասխան ամբիոնների, ֆակուլտետների խորհուրդների, Ինստիտուտի գիտական
խորհրդի նիստերին::/Հավելված 11/
11/
16.
Ուսումնամեթոդական փաթեթի մշակում` ներառյալ ECTS կրեդիտային համակարգի հիման վրա
կազմված ուսումնական պլանները` բոլոր դասընթացների/մոդուլների համար վերջնական
արդյունքների/կոմպետենցիաների հստակ շարադրմամբ:/Հավելված
Հավելված 2, առկա փաթեթներ/
փաթեթներ/
17. Մշակված մասնագիտության կրթական ծրագրերի և ուսումնամեթոդական փաթեթների ներքին և
արտաքին
փորձաքննություն,
անհրաժեշտ
ուղղումների
կատարում::/Ուսումնամեթոդական
պահանջներ//
փաթեթների ձևավորմանը ներկայացվող համաինստիտուտային պահանջներ
2.

ÐÆØÜ²Î²Ü ÎðÂ²Î²Ü Ìð²¶ðàìª §üÇ½ÇÏ³Ï³Ý
§üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ ¨ ëåáñï³ÛÇÝ մարզում¦
մարզում¦
Ø²êÜ²¶ÆîàôÂÚ²Ø´ ´²Î²È²ìðÆ ä²îð²êîØ²Ü ÀÜ¸Ð²Üàôð ´ÜàôÂ²¶ÆðÀ

2.1. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ §Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ¦ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿
µ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Íñ³·Çñ, áñÇ ·Íáí áõëáõÙÝ³éáõÃÛáõÝÝ ³í³ñï³Í ¨ ³Ù÷á÷Çã
³ï»ëï³íáñáõÙ ³Ýó³Í ³ÝÓ³Ýó ßÝáñÑíáõÙ ¿ §ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ëåáñïÇ մանկավարժի
<< ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ սպորտային
սպորտային մարզում>>
մարզում>>
µ³Ï³É³íñÇ¦ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ³ëïÇ×³Ý`
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ:
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_<<Ֆիզիկական դաստիարակություև սպորտային մարզում¦
մարզում Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ µ³Ï³É³íñÇ
011401.08.6_<<Ֆիզիկական
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÙÇ Ñ³Ù³ËáõÙµ ¿, áñÝ Çñ Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ ¿`
- áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÁ,
- áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ, ³é³ñÏ³Ý»ñÇ, Ùá¹áõÉÝ»ñÇ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ,
- ëáíáñáÕÝ»ñÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý áñ³ÏÝ ³å³ÑáíáÕ
³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, ÝÛáõÃ»ñ,
- åñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÇ Íñ³·ñ»ñÁ ¨ Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛó»ñÁ,
- բուհում և հանրապետությունում մշակված և ընդունված հիմքեր և փաստաթղթեր,
- Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ ³å³ÑáíáÕ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¨ Ù»Ãá¹³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ:
2.2. ´³Ï³É³íñÇ ÐÎÌ-Ç áõëáõóÙ³Ý ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÁ áõëáõóÙ³Ý ³éÏ³ Ó¨áõÙ ãáñë ï³ñÇ ¿, ÇëÏ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁª 240 Ïñ»¹Çï` ï³ñ»Ï³Ýª »íñáå³Ï³Ý Ïñ»¹ÇïÝ»ñÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý ¨
÷áË³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ (EGTS) 60 Ïñ»¹ÇïÇ Ñ³ßí³ñÏáí (1 Ïñ»¹ÇïÁ` 30 Å³Ù): ÐÎÌ-Á Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ ëáíáñáÕÇ
ÏÇë³ÙÛ³Ï³ÛÇÝ 20-ß³µ³ÃÛ³ µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝ, áñÇó 4-Á` ùÝÝ³Ï³Ý:
´³Ï³É³íñÇ ÐÎÌ-Ç áõëáõóÙ³Ý ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÁ Ñ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý Ó¨áí ÑÇÝ· ï³ñÇ ¿`
Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ µ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÁª ï³ñ»Ï³Ý 160 Å³ÙÇó áã å³Ï³ë:
3. ´²Î²È²ìðÆ Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü ´ÜàôÂ²¶ÆðÀ

3.1. Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³ÏñÃáõÃ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í
Ï³éáõÛóÝ»ñÁ:
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Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñ »Ý ¹ÇïíáõÙ ëáíáñáÕÝ»ñÇ áõëáõóÙ³Ý, ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
3.2. Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
¨ ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ:
ï»ë³ÏÝ»ñÝ »Ýª
»Ýª áõëáõÙÝ³¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý,
3.3. Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÝ
ëáóÇ³É³Ï³Ý-Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ-Éáõë³íáñã³Ï³Ý, Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý:
3.4. Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ.
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ.
• àõëáõÙÝ³¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý µÝ³·³í³éáõÙ.
³) Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ áõëáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³å³ÑáíáõÙÁ:
µ) ¶Çï³Ï³Ýáñ»Ý
ÑÇÙÝ³íáñí³Í
áõëáõóÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ
¨
ÙÇçáóÝ»ñÇ
(ï»ë³ÉëáÕ³Ï³Ý, Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ¨ ÙáõÉïÇÙ»¹Ç³Ï³Ý) û·ï³·áñÍáõÙÁ:
·) àõëáõóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ åÉ³Ý³íáñáõÙ, Ï³ÝË³ï»ëáõÙ, ëáíáñáÕÝ»ñÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÙ ¨ ½³ñ·³óáõÙ,
Ýñ³Ýó áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¨ Ñ³ßí³éáõÙ` ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ¨ ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ:
¹) êáíáñáÕÝ»ñÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý åÉ³Ý³íáñáõÙ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¨ áõÕÕáñ¹áõÙ£
»)
êáíáñáÕÝ»ñÇ
³ñÅ»ù³ÛÇÝ
áõÕÕáñ¹í³ÍáõÃÛ³Ý,
Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý,
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý,
Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý ¨ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý Ñ³Ùá½ÙáõÝùÝ»ñÇ Ó¨³íáñáõÙ:
½) Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý - Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç ÏñÃ³Ï³Ý, ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý
Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ Ýå³ëïáÕ ÏñÃ³Ï³Ý ¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ ëï»ÕÍáõÙ ¨ å³Ñå³ÝáõÙ£
êáíáñáÕÝ»ñÇ` ï³ñµ»ñ ï³ñÇù³ÛÇÝ ÷áõÉ»ñáõÙ ³Ý³ïáÙÇ³Ï³Ý– ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý, ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Ñá·»Ï³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³éáõÙ:
• Ø»Ãá¹³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ.
³) Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÉáñïÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ùáõÙ, Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ, í»ñÉáõÍáõÙ ¨
û·ï³·áñÍáõÙ:
µ) ÎñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ÑÇÙÝ³íáñí³Í ÁÝïñáõÃÛáõÝ ¨ ¹ñ³Ýó áõÕÕáñ¹áõÙ
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ÏáÝÏñ»ï ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ:
·) àõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ åÉ³Ý³íáñáõÙª ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý
Íñ³·ñ»ñÇ Ã»Ù³Ý»ñÇ ¨ µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³éÙ³Ùµ:
¹) öáñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý-Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ` Ï³åí³Í ëáíáñáÕÝ»ñÇ áõëáõóÙ³Ý,
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý,
½³ñ·³óÙ³Ý,
³ÝÓÇ
Ó¨³íáñÙ³Ý,
¹ñ³Ýó
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý, ëáíáñáÕÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý
Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ¥Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý, ßïÏáÕ³Ï³Ý, ¹Ç³·ÝáëïÇÏ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý, ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý¤
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ»ï:
») ¶ñ»É Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý ½»ÏáõóáõÙÝ»ñ, Ñá¹í³ÍÝ»ñ:
½) ´áõÝ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý åÉ³Ý³íáñáõÙ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¨
Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ :
•
êáóÇ³É³Ï³ÝêáóÇ³É³Ï³Ý-Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ.
³) êáíáñáÕÝ»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý, Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý
¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Ýñ³Ýó Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ·Çï³Ïóí³Í
ÁÝïñáõÃÛ³Ýª ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ Ñ³ÏáõÙÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý£
µ) ØÇçÏáÉ»ÏïÇí³ÛÇÝ ¨ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ÙÇç³ÝÓÝ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, Ï³ÝáÝ³íáñáõÙ áõ
½³ñ·³óáõÙ:
·) ¸³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óáõÙ
ëáíáñáÕÝ»ñÇ
ÍÝáÕÝ»ñÇ,
ÇÝãå»ë
Ý³¨
ëáóÇ³É³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÙ:
• Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ – Éáõë³íáñã³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ.
³) êáíáñáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ó¨³íáñáõÙ:
µ) àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ Ó¨³íáñáõÙ ¨
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ:
• Î³½Ù³Ï»ñåã
Î³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ.
³) êáíáñáÕÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¨ ³ñï³áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, Õ»Ï³í³ñáõÙ ¨ ¹ñ³Ýó
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷áõÙ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙ:
µ) àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ:
·) Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ÏñÃ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï
ëáíáñáÕÝ»ñÇ ¨ ÍÝáÕÝ»ñÇ ÏáÉ»ÏïÇíÝ»ñÇ ÷áËÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ:
¹) àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ÃÕÃ³µ³ÝáõÃÛ³Ý í³ñáõÙ, ÷³ëï³ÃÕÃ³ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ£
4. §011401.08.6_<<
011401.08.6_<<Ֆիզիկական
_<<Ֆիզիկական դաստիարակություև սպորտային մարզում¦
մարզում¦ Ø²êÜ²¶ÆîàôÂÚ²Ü ÐÆØÜ²Î²Ü
ÎðÂ²Î²Ü Ìð²¶ðÆ Æð²Î²Ü²òØ²Ü
Æð²Î²Ü²òØ²Ü ՎԵՐՋՆ²ð¸ÚàôÜøÜºðÆÜ
ՎԵՐՋՆ²ð¸ÚàôÜøÜºðÆÜ ÜºðÎ²Ú²òìàÔ ä²Ð²ÜæÜºðÀ
ä²Ð²ÜæÜºðÀ
§Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý
ÏñÃáõÃÛ³Ý
µ³Ï³É³íñ¦
áñ³Ï³íáñÙ³Ùµ
§011401.08.6
011401.08.6_<<
011401.08.6_<<Ֆիզիկական
_<<Ֆիզիկական
դաստիարակություև
սպորտային մարզում¦
մարզում Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý µ³Ï³É³íñÁ, »ÉÝ»Éáí
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó, å»ïù ¿
ïÇñ³å»ïÇ Ñ»ï¨Û³É ÏáÙå»ï»ÝóÇ³Ý»ñÇÝ:

³) ¶áñÍÇù³ÛÇÝ ÏáÙå»ï»ÝóÇ³Ý»ñ (³ÛëáõÑ»ï¨` ¶Î )
¶áñÍÇù³ÛÇÝ ÏáÙå»ï»ÝóÇ³Ý»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý.
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(¶Î
- í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ (¶
Î -1 ),
ԳԿ--2),
- Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ (åÉ³Ý³íáñáõÙ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, Õ»Ï³í³ñáõÙ, í»ñ³ÑëÏáõÙ)(ԳԿ
- Ñ»Ýù³ÛÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÙ (ԳÎ - 3 ),
- å»ï³Ï³Ý É»½íáí Ñ³Õáñ¹³Ïóí»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ (¶Î - 4 ),
- ûï³ñ É»½íáí Ñ³Õáñ¹³Ïóí»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ (¶Î - 5 ),
- Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ï³ññ³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ (¶Î - 6 ),
- ï»Õ»ÏáõÛÃÁ Ï³é³í³ñ»Éáõ ÑÙïáõÃÛáõÝ (ï»Õ»ÏáõÛÃÇ Ó»éù µ»ñáõÙ, Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ, í»ñÉáõÍáõÙ) (¶Î - 7),
- ËÝ¹ÇñÝ»ñ ÉáõÍ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ (¶Î - 8 ),
- áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ (¶Î - 9 ):
µ) ØÇç³ÝÓÝ³ÛÇÝ ÏáÙå»ï»ÝóÇ³Ý»ñ ( ³ÛëáõÑ»ï¨` ØæÎ )
ØÇç³ÝÓÝ³ÛÇÝ ÏáÙå»ï»ÝóÇ³Ý»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý.
- ùÝÝ³¹³ïáõÃÛ³Ý ¨ ÇÝùÝ³ùÝÝ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ (ØæÎ - 1),
- ÃÇÙ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ (ØæÎ - 3),
- ÙÇçÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÁÝÏ³É»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ (ØæÎ - 4),
- µ³ñáÛ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ (ØæÎ - 5),

³ÛëáõÑ»ï¨`
·) Ð³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ ÏáÙå»ï»ÝóÇ³Ý»ñ ( ³ÛëáõÑ
»ï¨` Ð¶Î)

Ð³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ ÏáÙå»ï»ÝóÇ³Ý»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý.
- ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ÏÇñ³é»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ (Ð¶Î -1),
- Ñ»ï³½áï³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ (Ð¶Î -2),
- áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ (Ð¶Î -3),
- Ýáñ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ñÙ³ñí»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ (Ð¶Î -4),
- ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³ßË³ï»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ (Ð¶Î -5),
- áñ³ÏÁ í»ñ³ÑëÏ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ (Ð¶Î -6):
ՀԳԿ -7),
- մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու և փոխանցելու(ՀԳԿ
- տրամաբանական նոր գաղափարներ առաջ քաշելու((ՀԳԿ -8),
- որակի մասին հոգացության կարողություն((ՀԳԿ -9),
- թիմում աշխատելու((ՀԳԿ -10),
- գնահատման գործիքների կիրառելու((ՀԳԿ -11),
- նախագիծ պլանավորելու և իրականացնելու((ՀԳԿ -12):

¹) ²é³ñÏ³Û³Ï³Ý (Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý) ÏáÙå»ï»ÝóÇ³Ý»ñ ((³ÛëáõÑ»ï¨`
³ÛëáõÑ»ï¨` ²Î)
• ²é³ñÏ³Û³Ï³Ý ÇÙ³óáõÃÛ³Ý
- ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ·Çï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý,
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Í³·³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ·Çï³Ï³Ý ¿áõÃÛ³Ý µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý
áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñáõÙ
ÑáõÙ³ÝÇï³ñ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ÏÇñ³é»Éáõ
áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ (²Î²Î-1),
- ծանոթ լինի ժամանակակից ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի հիմնախնդիրներին և
հայեցակարգերին (ԱԿ -2),
ԱԿ -3),
- տիրապետի մասնագիտական հիմնական բաժիններին(ԱԿ
- տեղեկացված լինի ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի ժամանակակից տեխնոլոգիաներին,
բնագավառի նորություններին, գիտական նվաճումներին((ԱԿ -4),
ֆիզիկական
վարժությունների
կիրառման
մեխանիզմին
և
ձևակերպման
- իմանա
տեխնոլոգիաներին(ԱԿ
ԱԿ -5),
- իմանա մարզվողների տարիքասեռային և շարժողական առանձնահատկությունները((ԱԿ -6),
- տիրապետի հիմնական շարժողական ընդունակությունների մշակման տեխնոլոգիաներին((ԱԿ -7),
- տիրապետի ինֆորմացիայի հավաքման, պահպանման և մշակման համակարգչային
մեթոդներին((ԱԿ -8),
- վերլուծման և գնահատման կարողություններ((ԱԿ -9),
- մանկավարժական իրավիճակներն ու գործընթացները ըմբռնելու և օբյեկտիվ գնահատելու
կարողություն((ԱԿ -10),
- ծագած տարաձայնությունները լուծելու կարողություն(ԱԿ -11),
- այլ անձանց հետ փոխգործակցելու, կոլեկտիվում նրանց հետ հաղորդակցվելու, տարբեր
զարգացման և մտավոր մակարդակի տեր մարդկանց հետ համագործակցելու կարողություն((ԱԿ 12),
- մասնագիտական հարցերի շրջանակներում ընդունելի որոշումների հասնելու նպատակով
բանակցություններ վարելու կարողություն((ԱԿ -13):
 áõëáõÙÝ³¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ
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- ×³Ý³ãáÕ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ·Çï³Ï³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨
ëáíáñáÕÝ»ñÇ ï³ñÇù³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí
³é³ñÏ³ÛÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ (²Î(²Î-14)
- տիպային և ոչ ստանդարտ հոգեբանա-մանկավարժական ու մեթոդական խնդիրներ լուծելու
կարողություն (ԱԿ 15),
- Հանրակրթական դպրոցներում և արտադպրոցական հիմնարկներում և կազմակերպություններում
,,Ֆիզկուլտուրա և սպորտ.. առարկան պատշաճ մակարդակով դասավանդելու կարողություն (ԱԿ 16),
- Հանրակրթական դպրոցներում և արտադպրոցական հիմնարկներում և կազմակերպություններում
ուսումնական պլանը և առարկայական ծրագրերը իրականացնելու կարողություն (ԱԿ -17),
- տնային պայմաններում ,,Ֆիզիկական կուլտուրա.. առարկայի
ուսումնական պլանը և
առարկայական ծրագրերը իրականացնելու կարողություն (ԱԿ -18),
խմբերում
ուսումնադաստիարակչական
աշխատանքներ
իրականացնելու
- երկարօրյա
կարողություն((ԱԿ -19),
19),
- խորհրդատվական կարողություն (ԱԿ -20),
- մասնագիտական ոլորտում ինտերնետի օգտագործման կարողություն (ԱԿ -21):
- մասնագիտական կատարելագործման անհրաժեշտության գիտակցում (ԱԿ -22),
- խմբում յուրաքանչյուր երեխայի և մանկական կոլեկտիվի առողջության պահպանման,
զարգացման, դաստիարակվածության, կրթվածության իրական մակարդակի վերլուծման և
գնահատման կարողություններ (ԱԿ -23):
 Ù»Ãá¹³Ï³Ý
Ù»Ãá¹³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ
մասնագիտական գործունեության ոլորտում տեղեկատվության հավաքման, վերլուծության,
համակարգման և օգտագործման պատրաստվածություն (ԱԿԱԿ-24),
ուսումնական ծրագրի, ուսումնամեթոդական ապահովման հիմնավորված ընտրություն և դրանց
համուղղում կոնկրետ ուսումնական գործընթացին (ԱԿԱԿ-25),
առարկայական ծրագրի թեմաների և բաժինների յուրահատկությունների հիման վրա
ուսումնական պարապմունքների պլանավորման ունակություն (ԱԿԱԿ-26),
մասնագիտությանը համապատասխան սովորողների գիտահետազոտական գործունեությունը
կազմակերպելու պատրաստվածություն (ԱԿԱԿ-27),
սեփական մանկավարժական գործունեությունը պլանավորելու, կազմակերպելու, վերլուծելու,
ինչպես նաև այն անընդհատ կատարելագործելու ունակություն (ԱԿԱԿ-28),
թիմում աշխատելու ունակություն (ԱԿԱԿ-29),
կորպորատիվ մշակույթի ձեռքբերում (ԱԿԱԿ-30),
միջազգային ստանդարտներին համապատասխան նորարարական ինտերակտիվ մեթոդներին
տիրապետում (ԱԿԱԿ-31):

») àõëáõóã³Ï³Ý ÏáÙå»ï»ÝóÇ³Ý»ñ (³ÛëáõÑ»ï¨` àôÎ)

-

-

ուսումնական նյութը աշակերտական լսարանին պարզ, հստակ, մատչելի, գեղեցիկ լեզվով
ներկայացնելու կարողություն (ՈՒԿ -1),
կրթության և դաստիարակության գործընթացը իրականացնելու, խաղային և աշխատանքային
գործունեությունը ղեկավարելու, նրանց բազմակողմանի ներդաշնակ զարգացումը ապահովելու
կարողություն (ՈՒԿ -2),
ուսուցման ժամանակակից մեթոդները և տեխնոլոգիաները ուսումնասիրելու, ներդնելու
կարողություն (ՈՒԿ -3),
ուսուցման արդյունքների և ուսումնառողների ձեռքբերումները գնահատելու կարողություն
(ՈՒԿ -4),
անհատների և խմբերի հետ հաղորդակցվելու կարողություն (ՈՒԿ -5),
ուսուցման բարենպաստ միջավայր ստեղծելու կարողություն (ՈՒԿ -6),
ժամանակն արդյունավետ օգտագործելու կարողություն (ՈՒԿ -7),
սեփական
գործունեության
արդյունքները
գնահատելու
և
վերլուծելու
կարողություն (ՈՒԿ -8),
համագործակցության միջոցով միջառարկայական խնդիրներ լուծելու կարողություն (ՈՒԿ -9),
սովորողների կարիքներին արձագանքելու կարողություն (ՈՒԿ -10),
մանկավարժական կոլեկտիվում հաղորդակցական հմտությունների
տիրապետելու
կարողութ յուն (ՈՒԿ -11),
անվտանգ մարզումներ իրականացնելու կարողություն((ՈՒԿ -12),
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-

երեխաների առաջին բժշկական օգնություն ցուցաբերելու կարողություն (ՈՒԿ
ՈՒԿ -13),
աշակերտների ստեղծագործական աճի ձգտումը խրախուսելու և զարգացումն ապահովելու
(ՈՒԿ -14):
հաշվետվություններ,
մանկավարժական
և
մեթոդական
բովանդակությամբ
զեկուցումներ, հոդվածներ գրելու կարողություններ (ՈՒԿ -15):

Սոցիալ-անձնային և համամշակութային կոմպետենցիաներ – ՍԱԿ
½) Սոցիալ-

-

Կարողանալ կազմել և իրականացնել մտավոր, մշակութային, բարոյական, ֆիզիկական և
մասնագիտական ինքնազարգացման և ինքնակատարելագործման հեռանկարային նախագծեր
(ՍԱԿ - 1)
Կարողանալ համառորեն հասնել նպատակին հաշվի առնելով բարոյական և իրավական
նորմերը և պարտականությունները (ՍԱԿ - 2)
Կարողանալ քննադատորեն վերիմաստավորել կուտակած փորձը, փոխել անհրաժեշտության
դեպքում իր մասնագիտական գործունեության տեսակը և բնույթը (ՍԱԿ - 3)
Կարողանոլ համագործակցել, վերացնել հակասությունները, լինել հանդուրժող, կարողանալ
ադապտացվել սոցիալական միջավայրում (ՍԱԿ - 4)
Կարողանալ աշխատել ինքնուրույն կոլեկտիվում, ղեկավարել մարդկանց և ենթարկվել (ՍԱԿ 5)
Կարողանալ հասկանալ սոցիալական
հարաբերությունների մշակույթը, քննադատորեն
վերիմաստավորել իր սոցիալական փորձը (ՍԱԿ - 6)
Կարողանալ իրականացնել սոցիալապես կարևոր պատկերացումները առողջ ապրելակերպի
վերաբերյալ (ՍԱԿ - 7)
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§011401.08.6_<<
011401.08.6_<<Ֆիզիկական
µ³Ï³É³íñ
_<<Ֆիզիկական դաստիարակություև և սպորտային մարզում ¦ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ µ³Ï³É³íñÇ
å³ïñ³ëïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÁ ³éÏ³ áõëáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ
4 ï³ñÇ ¿:
5.2.
5.2. Þñç³Ý³í³ñïÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý µÝáõÃ³·ÇñÁ©
§ 011401.08.6_<<
սպորտային
մարզում¦
011401.08.6_<<Ֆիզիկական
_<<Ֆիզիկական դաստիարակություև և սպորտ
ային մարզում
¦ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ µ³Ï³É³íñÁ
µ³Ï³É³íñ
µáõÑÝ ³í³ñï»Éáõó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá Ï³ñáÕ ¿ ½µ³Õ»óÝ»É Ñ»ï¨Û³É å³ßïáÝÝ»ñÁ`
1.
Ð³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙª áñå»ë որպես ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ,
2.
Մարզադպրոցներում, կամավոր մարզական ընկերություններում որպես մարզիչ-մանկավարժ,
3.
տարբեր մարզաբազաներում` որպես ֆիզիկական դաստիարակության մեթոդիստ, հրահանգիչ,
4.
մանկատներում, արտադպրոցական ուսումնադաստիարակչական կենտրոններում որպես ֆիզիկական
դաստիարակության մանկավարժ,
6.
ուժային կառույցներում` որպես ֆիզիկական պատրաստության մասնագետ,
7.
փրկարարական կառույցներում` որպես փրկարար,
8.
մանկավարժական, գիտա-կրթական կենտրոնների (համալիրների) աշխատակից, դաստիարակչական
հաստատությունների մանկավարժ, աշխատակից,
9.
մանկավարժական, գիտահետազոտական և ուսումնական հաստատություններում` որպես լաբորանտ:
5.2.1. Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÁ.
<011401.08.6_<<
011401.08.6_<<Ֆիզիկա
_<<Ֆիզիկական
Ֆիզիկական դաստիարակություև և սպորտային մարզում > Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ ³éÝãíáõÙ ¿
·ÇïáõÃÛ³Ý ³ÛÝ µÝ³·³í³éÇÝ, áñն իր մեջ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ, ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨
Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ³ÛÝ ³ÙµáÕçáõÃÛուÝÁ, áñոÝք áõÕÕí³Í են Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ ֆիզիկական կուլտուրայի
¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý, ³ñï³¹³ë³ñ³Ý³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹åñáó³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý, ուժային
կառույցներում աշխատանքներ իրականացնելու, ·Çï³·áñÍÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ:

5.2.2
2.2.. Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ©
5.
2.2
•
•

հանրակրթական դպրոցներ,
մարզադպրոցներ,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

կամավոր մարզական ընկերություններ,
մարզաբազաներ,
մանկատներ,
արտադասարանական ուսումնադաստիարակչական հիմնարկներ,
ուժային կառույցներ,
զինված ուժեր,
արտակարգ իրավիճակների վարչություն,
ուսումնագիտական լաբորատորիաներ,
գիտահետազոտական ինստիտուտներ:

5.2.3
2.3..Ø³
Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
5.
2.3
ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ©
<011401.08.6_<<
դաստիարակություև
և
սպորտային
մարզում>
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ
011401.08.6_<<Ֆիզիկական
_<<Ֆիզիկական
մարզում>
Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý µ³Ï³É³íñÁ
ëáõÛÝ å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÑÇÙÝ³ñ³ñ³ñ ¨
µ³Ï³É³íñ
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³ñáÕ ¿ Ï³ï³ñ»É Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
տարբեր ï»ë³ÏÝ»ñÁ:

5.2.4
2.4.. Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ.
5.
2.4
<011401.08.6_<<
դաստիարակություև
և
սպորտային
մարզում>
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ
011401.08.6_<<Ֆիզիկական
_<<Ֆիզիկական
մարզում>
Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý µ³Ï³É³íñÁ Ï³Ëí³Í Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÇó, å»ïù ¿ å³ïñ³ëï ÉÇÝÇ
ÉáõÍ»Éáõ Ñ»ï¨Û³É Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ.
³/
îÇñ³å»ïÇ
ընդհանուր
մասնագիտական
առարկաներին,
մասնավորապես,
<Ռիթմիկ
մարմնամարզություն>, <մարդու անատոմիա>, <Մարդու ֆիզիոլոգիա>, <տարիքային ֆիզիոլոգիա>,
<ֆիզդաստիարակության և ֆիզիոլոգիական հիմունքներ>, <Ֆիզիկական դաստիարակության
տեսություն և մեթոդիկա>, <Սպորտային մարզման հիմունքներ>, <Կենսամեխանիկա>, <Սպորտային
կենսաքիմիա>, <Ուժային պատրաստություն կամ սպորտային պատրաստություն> ³é³ñÏ³Ý»ñÇÝ ¨
³ñÅ¨áñÇ Ýñ³Ýó ¹»ñÁ Ù³ñ¹áõ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ£
 êáíáñ»óÝÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ëï³ó³Í ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ û·ï³·áñÍ»Éáõ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ, ½³ñ·³óÝÇ
Ýñ³Ýó áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£
 Ì³ÝáÃ ÉÇÝ»É նշված առարկայական կուրսերին, նրանց օրինաչափություններին և ¹ñ³ÝóÇó µËáÕ µáÉáñ
Ñ»ï¨áõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏÇñ³é»É ³Ù»ÝûñÛ³ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý åñáó»ëáõÙ£
µ/
Տիրապետի հատուկ մասնագիտական առարկաներին,
առարկաներին, մասնավորապես
 Ֆիզդաստիարակությանև սպորտի պատմություն,
 Հոգեբանություն,
 Սպորտային հոգեբանություն,
 Մանկավարժություն,
 Սպորտային մանկավարժություն,
 Մարմնամարզություն և դասավանդման մեթոդիկա,
 Մարզական խաղեր և դասավանդման մեթոդիկա,
 Աթլետիկա և դասավանդման մեթոդիկա,
 Լող և դասավանդման մեթոդիկա,
 Շարժական խաղեր և դասավանդման մեթոդիկա,
 Հրաձգային սպորտ և դասավանդման մեթոդիկա,
 Ձեռնամարտ և մարզական (սպորտային) ըմբշամարտին,
 Շախմատ և դասավանդման մեթոդիկա,
 Տուրիզմ,
 Առողջ ապրելակերպ,
 Ադապտիվ ֆիզկուլտուրա կամ բուժական ֆիզկուլտուրա,
 Ռազմամրցակցային խաղեր կամ Օլիմպիական կրթության համակարգը,
 Ըֆպ կամ ֆիզիկական դաստիարակության կազմակերպում,
 Դահուկային պատրաստություն կամ կիրառական ֆիզդաստիարակություն:
·/ Կազմակերպչական-կառավարչական գործունեության`
• Հենվելով կրթության և գիտության օրենքի հիմնական դրույթների վրա` կազմակերպի իր
աշխատանքային գործունեությունը£
• Իմանա վարվելակերպի իրավական նորմերը, որոնք կանոնավորում են անձնական և հասարակական
հարաբերությունները£
• Տիրապետի մտածելու մշակույթին, իմանա դրա ընդհանուր օրենքները, կարողանա տրամաբանորեն
ճիշտ ձևակերպել գրավոր և բանավոր խոսքը, գիտական հիմունքներով կազմակերպել իր աշխատանքը£
• Անհրաժեշտության դեպքում կարողանալ գոյացած պրոբլեմներին տալ ոչ ստանդարտ լուծումներ£
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Ի վիճակի լինել վարչական պաշտոններ ընդունելը£ Կազմակերպել ընդհանուր աշխատանքը և այն
ղեկավարել£
• Մեթոդապես և հոգեբանորեն պատրաստ լինի իր մասնագիտության շրջանակներում փոխելու
գործունեության տեսակն ու բնույթը£
5.2.5
5.2.5Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
 <011401.08.6_<<
011401.08.6_<<Ֆիզիկական
_<<Ֆիզիկական դաստիարակություև և սպորտային մարզում > մ³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
ÉáõÍ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí µ³Ï³É³íñÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ`
³/ ուսումնասիրում է.
• Ընդհանուր հումանիտար ևսոցիալ-տնտեսագիտական,
• Ընդհանուր մաթոմատիկական և բնագիտական,
• Ընդհանուր մասնագիտական,
• Հատուկ մասնագիտական դասընթացները,
Ինչպես նաև այլ բաղադրիչներ`
բաղադրիչներ`
• Կուրսային աշխատանքներ,
• Ուսումնական և արտադրական պրակտիկաներ,
• Ավարտական ամփոփիչ քննություններ
<011401.08.6_<<
_<<Ֆիզիկական դաստիարակություև և սպորտային մարզում > ·Íáí
·Íáí Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý µ³Ï³É³íñÁ
011401.08.6_<<Ֆիզիկական
å»ïù ¿ Í³ÝáÃ ÉÇÝÇ`
 Çñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇÝ ³éÝãíáÕ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ, áñáßáõÙÝ»ñÇÝ,
Ï³ñ·³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý ¨ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñÇÝ,
 ·áñÍáÕ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇÝ, µÝ³·³í³éÇ ë³ñù³íáñÙ³Ý, ÇÝýáñÙ³ïÇÏ³ÛÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³ïÝï»ë³Ï³Ý
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇÝ, ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇÝ, ¹ñ³Ýó ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ï³ñ·³óáõÛóÝ»ñÇÝ,
 ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáí ëï³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý,
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ï³½ÙÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇÝ,
 ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÇÝ, ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÝáñÙ»ñÇÝ ¨ Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ:
5.2.6.
5.2.6. Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³ñÙ³ñÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ©
<< 011401.08.6_<<
011401.08.6_<<Ֆիզիկական
_<<Ֆիզիկական դաստիարակություև և սպորտային մարզում >> մասնագիտության
մ³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý µ³Ï³É³íñÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ù³ñí»É Ñ³ñ³ÏÇó Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï¨Û³É
ï»ë³ÏÝ»ñÇÝ`
1. տարբեր մարզաբազաներում` որպես ֆիզկուլտուրայի մեթոդիստ, հրահանգիչ,
2. մանկատներում, արտադպրոցական ուսումնադաստիարակչական կենտրոններում որպես մանկավարժ,
3. ուժային կառույցներում` որպես ֆիզիկական պատրաստության մասնագետ,
4. փրկարարական կառույցներում` որպես փրկարար,
5. մանկավարժական գիտական-կրթական կենտրոնների (համալիրների) աշխատակից,
6. դաստիարակչական հաստատությունների մանկավարժ, աշխատակից
•

5.3.
5.3. Þñç³Ý³í³ñïÇ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ
<< 011401.08.6_<<
011401.08.6_<<Ֆիզիկական
_<<Ֆիզիկական դաստիարակություև և սպորտային մարզում >> մասնագիտության ·Íáí
Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý µ³Ï³É³íñÇ
µ³Ï³É³íñ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ µ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý
Íñ³·ÇñÁ Ûáõñ³óñ³Í բակալավրը å³ïñ³ëï ¿ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõª
• Համապատասխան
Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙª
ëï³Ý³Éáõ
µ³Ï³É³íñÇ
áñ³Ï³íáñÙ³Ý
³ëïÇ×³Ý
2-ñ¹
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ·Íáí«
• Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛáõÙ` ëï³Ý³Éáõ <<ֆիզիկական
ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ>>
սպորտ>>>>-ի Ù³·ÇëïñáëÇ ³ëïÇ×³Ý,
• Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛáõÙ` ëï³Ý³Éáõ այլ որակավորման աստիճան:
6.

¸ÆØàð¸Æ ä²îð²êî²Î²ÜàôÂÚ²Ü Ø²Î²ð¸²ÎÆÜ ÜºðÎ²Ú²òìàÔ ä²Ð²ÜæÜºðÀ

6.1. ¸ÇÙáñ¹Ç Ý³Ëáñ¹áÕ ÏñÃ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ`
ÙÇçÝ³Ï³ñ· (ÉñÇí) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÏñÃáõÃÛáõÝ Ï³Ù ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ:
6.2. ¸ÇÙáñ¹Á å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ª
å»ï³Ï³Ý ÝÙáõßÇ íÏ³Û³Ï³Ý ÙÇçÝ³Ï³ñ· (ÉñÇí) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÏñÃáõÃÛ³Ý, Ï³Ù ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
ÏñÃáõÃÛ³Ý, Ï³Ù Ý³ËÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, áñáõÙ Ï³ ·ñ³éáõÙ ¹ÇÙáñ¹Ç ÙÇçÝ³Ï³ñ·
(ÉñÇí) ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ, Ï³Ù µ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:
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<< 011401.08.6_<<
011401.08.6_<<Ֆիզիկական
_<<Ֆիզիկական դաստիարակություև և սպորտային մարզում >>
Ø²êÜ²¶ÆîàôÂÚ²Ø´ Ø²ÜÎ²ì²ðÄàôÂÚ²Ü ´²Î²È²ìðÆ ä²îð²êîØ²Ü
ÐÆØÜ²Î²Ü ÎðÂ²Î²Ü Ìð²¶ðÆÜ ÜºðÎ²Ú²òìàÔ ÀÜ¸Ð²Üàôð ä²Ð²ÜæÜºðÀ
7.

7.1. ´³Ï³É³íñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ
Ùß³ÏíáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãáí ¨ Ý»ñ³éáõÙ ¿` Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÁ,
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ ¨ åñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÇ Íñ³·ñ»ñÁ:
7.2. ´³Ï³É³íñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý å³ñï³¹Çñ Ýí³½³·áõÛÝÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ ¨ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·íáõÙ »Ý
å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãáí:/
ã³÷áñáßÇãáí:/Հավելված 12/
12/
7.3. ´³Ï³É³íñ
´³Ï³É³íñÇ
³Ï³É³íñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ
Ó¨³íáñíáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý, µáõÑ³Ï³Ý, áõë³ÝáÕÇ ÏáÕÙÇó ÁÝïñáíÇ ¨ ý³ÏáõÉï³ïÇí µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ
¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇó:
àõë³ÝáÕÇ ÏáÕÙÇó ÁÝïñáíÇ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏñÃ³µÉáÏáõÙ µáí³Ý¹³Ïáñ»Ý Éñ³óÝում են
Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý µ³Õ³¹ñÇãáõÙ Ýßí³Í ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÁ:
7.4.
.4 ´³Ï³É³íñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ Ý³Ë³ïեսում է Ñ»ï¨Û³É ÏñÃ³µÉáÏÝ»ñáõÙ
ÁÝ¹·ñÏí³Í ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁ`
- ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ¨ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý`
- ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ¨ µÝ³·Çï³Ï³Ý`
- ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý`
- հ³ïáõÏ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý`

Ðêî,
À´,
ÀØ¸,
ՀՄ,

²ÛÉ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñ (µ³ÅÇÝÝ»ñ)`
- åñ³ÏïÇÏ³Ý»ñ,
-³Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñáõÙ£
7.5.
.5 Ø³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý µ³Ï³É³íñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ µáõÑ³Ï³Ý µ³Õ³¹ñÇãÇ
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáվում է ßñç³Ý³í³ñïÇ å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÁ å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í áñ³Ï³íáñÙ³Ý µÝáõÃ³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:
¸³ëÁÝÃ³óÝ»ñÁ µ³Å³ÝíáõÙ »Ý մոդուլների, ¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹³ëÁÝÃ³óÇ մոդուլի áõ ³é³ñÏ³ÛÇ Ûáõñ³óÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÝßíáõÙ »Ý ³ÛÝ ÏáÙå»ï»ÝóÇ³Ý»ñÁ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ³å³·³ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ï³Ù Ù³·ÇëïñáëÇ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñáí áõëáõóáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
´³Ï³É³íñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ÐÎÌ-Á å³ñï³¹Çñ Ï»ñåáí Ý»ñ³éում են Ñ»ï¨Û³É ³é³ñÏ³Ý»ñÁ.
- ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ¨ ëáóÇ³ÉëáóÇ³É-ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý.
ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý.
- Հայոց պատմություն,
-Ñ³Ûáó É»½áõ և գրականություն,
-մասնագիտական ռուսաց լեզու,
- փիլիսոփայություն,
կամընտրական դասընթաց.
դասընթաց.
-Քաղաքագիտություն, իրավագիտություն կամ - տնտեսագիտություն,
-մշակութաբանություն, համաշխարհային մշակույթի տեսություն և պատմություն կամ հայ մշակույթ,
-կրթության սոցիոլոգիա կամ սոցիոլոգիա,
- մասնագիտական օտար լեզու /անգլերեն/,կամ /գերմաներեն/, կամ /ֆրանսերեն :
Ընդհանուր մաթեմատիկական կամ բնագիտական առարկաներ.
առարկաներ.
- Էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքներ,
-համակարգչային գործ,
-քաղպաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակներ:
Կամընտրական դասընթացներ.
դասընթացներ.
-Բժշկագիտություն
և
առողջության
պահպանում
կամ
մարզական
բժշկություն,
կամ
ֆիզդաստիարակության և սպորտի հիգիենա:
Ընդհանուր մասնագիտական առարկաներ.
առարկաներ.
-Ռիթմիկ մարմնամարզություն,
-Մարդու անատոմիա,
-Մարդու ֆիզիոլոգիա,
-Տարիքային ֆզիոլոգիա,
-ֆիզդաստիարակության ֆիզիոլոգիական հիմունքներ,
-Սպորտային կենսաքիմիա,
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-Կենսամեխանիկա,
-Ֆիզիկական դաստիարակության տեսություն և մեթոդիկա,
-Սպորտային մարզման հիմունքներ:
Կամընտրական դասընթացներ
դասընթացներ.
ացներ.
-Ուժային պատրաստություն կամ սպորտային պատրաստություն:
Հատուկ մասնագիտական առարկաներ.
առարկաներ.
-Ֆիզդաստիարակության և սպորտի պատմություն,
-Հոգեբանություն,
-Սպորտային հոգեբանություն,
-Մանկավարժություն,
-Սպորտային մանկավարժություն,
-Մարմնամարզություն և դասավանդման մեթոդիկա,
-Մարզական խաղեր և դասավանդման մեթոդիկա,
-Թեթև ատլետիկա և դասավանդման մեթոդիկա,
-Լող և դասավանդման մեթոդիկա,
-Շարժական խաղեր և դասավանդման մեթոդիկա,
-Հրաձգային սպորտ և և դասավանդման մեթոդիկա,
-Ձեռնամարտ և սպորտային ըմբշամարտ,
- շախմատի դասավանդումը դպրոցում,
-Մարզական կառույցներ,
-Տուրիզմ:
Կամընտրական դասընթացներ.
դասընթացներ.
-Ադապտիվ ֆիզկուլտուրա կամ առողջ ապրելակերպ կամ Բուժական ֆիզկուլտուրա,
ֆիզկուլտուրա,
-ռազմամրցակցային խաղեր կամ Օլիմպիական կրթության համակարգ,
-ԸՖՊ կամ ֆիզդաստիարակության կազմակերպում,
-Դահուկային պատրաստություն կամ կիրառական ֆիզդաստարակություն:
-Համակարգչի կիրառությունը ուսումնական գործընթացում կամ ֆիզդաստիարակության կազմակերպում:
Այլ բաղադրիչներ.
բաղադրիչներ.
-Կուրսային աշխատանքներ,
-Արտադրական պրակտիկա,
-Ավարտական ամփոփիչ քննություններ:
ÀÝÃ³ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ ï»ë³Ï»ïÇó ³é³ñÏ³Ý»ñÁ µ³Å³ÝíáõÙ »Ý »ñ»ù ËÙµÇ, ³é³ñÏ³Ý»ñ`
³) áñáÝó áõëáõóáõÙÁ å³ñï³¹Çñ ¿ ¨ ¹³ë³í³Ý¹íáõÙ ¿ ËÇëï Ñ³çáñ¹³µ³ñ,
µ) áñáÝó áõëáõóáõÙÁ å³ñï³¹Çñ ¿, µ³Ûó áã ËÇëï Ñ³çáñ¹³µ³ñ,
·) ³é³ñÏ³Ý»ñ áõë³ÝáÕÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ:
• Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é³ñÏ³ÛÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñáõÙ Ñëï³Ï Ó¨³Ï»ñåíում »Ý áõëáõóÙ³Ý í»ñçÝ³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ` Ó¨³íáñíáÕ ÏáÙå»ï»ÝóÇ³Ý»ñÁ` ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ, Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (³ÙµáÕç
ÐÎÌ-Ç Ù³Ï³ñ¹³Ïáí) ûñ·³Ý³Ï³Ý ÙÇ³ëÝáõÃÛ³Ý Ù»ç:
011401.08.6_<<Ֆիզիկական
_<<Ֆիզիկական դաստիարակություև
դաստիարակություև և սպորտային մարզում >> Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ
8. << 011401.08.6_<<
ßñç³Ý³í³ñïÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
8.1. ¶Çï»Ý³`
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ Çñ µÝ³·³í³éÇ ûñ»ÝùÝ»ñÁ
êáóÇ³É-ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ¨ ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ
Ø³ñ¹áõ ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, Ù³ñ¹áõ ¨ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñáÕ
í³ñí»É³Ó¨Ç ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ
ÎñÃáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ¹Ç Å³Ù³Ý³Ïßñç³ÝáõÙ
ÎñÃ³Ï³Ý ¹³ßïÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ó¨»ñÁ, ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÁ ¨ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ
àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ù»Ãá¹Ý»ñÝ ¨ Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ï»óáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ·ÇïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÁ,
ÝÛáõÃ³Ï³ÝÇ ¨ í»ñ³ó³Ï³ÝÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù³ï»ñÇ³ÛÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ó¨»ñÁ
Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñ¹Ç ù³Õ³ù³·Çï³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ
Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý, Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ¨ Ù»Ãá¹³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ, ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ áõëáõóÙ³Ý
ÑÝ³ñÝ»ñÁ
îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, Ù³Ïñá ¨ ÙÇÏñáïÝï»ëáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÁ,
³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó µÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ ¨ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·»ñÁ, µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
·Éáµ³É ¨ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ í³ñí»É³Ï»ñåÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ
Ուսուցչի իրավունքներն ու պարտականությունները:
Անձի ձևավորման և զարգացման օրինաչափությունները:
Դպրոցականների զարգացման անատոմիո-ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններն ու
օրինաչափությունները:
Երեխաների հիվանդությունների հիմնական նախանշանները:
Կրթության կազմակերպման հիմնական ձևերը, աստիճանները և մակարդակները:
Ժամանակակից տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների կիրառման սկզբունքները:
Ինքնուրույն ուսումնական և մեթոդական նյութեր մշակելու, դասերը պլանավորելու, վերլուծելու,
աշակերտների մեջ ուսումնական դրդապատճառներ առաջացնելու կարողություն:
Ուսումնական գործընթացում առկա մեթոդական խնդիրները առանձնացնելու և առաջադրելու
կարողություն:

8.2. Î³ñáÕ³Ý³`
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Î³½Ù³Ï»ñå»É Çñ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ` Ñ»Ýí»Éáí ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ íñ³
îñ³Ù³µ³Ýáñ»Ý ×Çßï Ó¨³Ï»ñå»É ·ñ³íáñ ¨ µ³Ý³íáñ ËáëùÁ, ·Çï³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí Ï³½Ù³Ï»ñå»É
Çñ ³ßË³ï³ÝùÁ
օրենսդրությունից ելնելով հաստատել և կարգավորել իրավահարաբերություններ աշակերտների,
նրանց ծնողների կամ խնամակալների, գործընկերների, ուսումնական, աշխատանքային
կազմակերպությունների ղեկավարության հետ, պաշտպանելով սովորողների իրավունքները,
իրականացնել իր լիազորությունները, համակարգել, մեկնաբանել և ներկայացնել բովանդակային
տեղեկատվություն
մասնագիտական
միջավայրում,
օգտագործել
իր
ձեռքբերումները
մասնագիտական գործունեության ընթացքում,
սովորողների մեջ ձևավորել դրդապատճառներ ուսման նկատմամբ, սովորածը կիրառելու
գիտակցում,
նպաստել
սովորողների
մեջ
ինքնակառավարման,
նախաձեռնողական
ունակությունների ձևավորմանն ու զարգացմանը,
պլանավորել իր մանկավարժական գործունեությունը և սահմանել նպատակներ` հաշվի առնելով
սովորողների անհատական առանձնահատկությունները և տարբերությունները, դասավանդման
գործընթացում ներառել կրթական առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող
սովորողներին, ստեղծել հարգանքի և փոխըմբռնման վրա հիմնված բարենպաստ կրթական
միջավայր, հաղորդակցման ազատ ու բարեկիրթ մթնոլորտ,
կայացնել արդարացի վճիռներ տարբեր իրավիճակներում,
կիրառելով դասավանդման առավել արդյունավետ տեխնոլոգիաներ ապահովել տարբերակված
ուսուցման կազմակերպում` հետերոգեն խմբերի առկայության պայմաններում,
կանխատեսել և գնահատել աշակերտի սեփական գործունեությունը, վերլուծել և անդրադարձ
կատարել,
կիրառել գնահատման տարբեր ձևեր,
հետևողականորեն կատարելագործել իր առարկայական մասնագիտական գիտելիքներն ու
հմտությունները,
կարողանա պլանավորել, կազմակերպել, իրականացնել, ղեկավարել, վերահսկել, գնահատել
դպրոցական տարիքի երեխաների ուսումնադաստիարակչական գործընթացը,
կարողանա լուծել խնդիրներ, կայացնել որոշումներ,
աշխատել համակարգչի վրա, ձեռք բերել անհրաժեշտ տեղեկույթ, դրանք համակարգել, վերլուծել,
ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաների բնագավառում ինքնուրույն ձեռք բերել գիտելիքներ`
օգտագործելով ժամանակակից տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաները,
պլանավորել և իրականացնել մանկավարժական գիտափորձ, կատարել եզրահանգումներ,
ընդհանրացնել
ստացված
փորձարարական
արդյունքները,
ներկայացնել
ստացված
արդյունքները:

îÇñ³å»ïÇ``
8.3. îÇñ³å»ïÇ
•
•

²ÝÓÝ³Ï³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ÝáÝ³íáñáÕ í³ñí»É³Ï»ñåÇ Çñ³í³Ï³Ý
ÝáñÙ»ñÇÝ
Øï³Í»Éáõ ÏáõÉïáõñ³ÛÇÝ ¨ Ýñ³ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

մասնագիտական ոլորտի լեզվին (գրավոր և բանավոր) և երկու օտար լեզուներով
հաղորդակցմանը,
î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ùÙ³Ý, å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Ý»ñÇÝ
ÎñÃáõÃÛ³Ý ¨ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ù»Ãá¹Ý»ñÇÝ
ÐÝ³ñÝ»ñÇ ¨ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ` Ñ»ï³·³ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ
ì»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï Ù»Ãá¹Ç ÁÝïñáõÃÛ³Ý ¨ ¹ñ³ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹ÇÏ³ÛÇ
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³ÝÁ
ուսուցման նորագույն մեթոդներին և հնարներին,
տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների կիառմանը` ուսուցման գործընթացում,
ստուգման և գնահատման համակարգերին,
ֆիզիկական և հոգևոր կատարելագործման ուղղիներին,
մասնագիտական ոլորտում անհրաժեշտ առարկայական գիտելիքներին,
հոգեբանա-մանկավարժական ու մեթոդական խնդիրների լուծման մեթոդներին,
Հետազոտությունների պլանավորման և կազմակերպման մեթոդներին:

8.4.
8.4. << 011401.08.6_<<
011401.08.6_<<Ֆիզիկական
_<<Ֆիզիկական դաստիարակություև և սպորտային մարզում >> Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ
µ³Ï³É³íñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ Ùá¹áõÉ³ÛÇÝ
Ùá¹áõÉ³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÁ

N

ԴԸ 1

1.
2.
3.

àôêàôØÜ²Î²Ü ²è²ðÎ²Üºð ºì Üð²Üò Úàôð²òØ²Ü Ìð²¶ðìàÔ
²ð¸ÚàôÜøÜºðÀ
ÐàôØ²ÜÆî²ð ºì êàòÆ²È – îÜîºê²¶Æî²Î²Ü ²è²ðÎ²Üºð
(20 Ïñ»¹Çï)
Հայոց պատմություն – 4 կրեդիտ
Հայոց լեզու և գրականություն-4 կրեդիտ
Մասնագիտական ռուսաց լեզու – 8 կրեդիտ

4.

Փիլիսոփայություն - 4 կրեդիտ

5.

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ*
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ*-16կրեդիտ
16կրեդիտ
Քաղաքագ
Քաղաքագիտություն կամ Իրավագ
Իրավագիտություն կամ Տնտեսագիտություն -2
կրեդիտ

6.
7.
ԴԸ 2
1.

2.

3.

Մշակութաբան. կամ Կրթության սոցիոլոգիա.- 2 կրեդիտ
Օտար լեզու /անգլերեն/ կամ գերմաներեն, կամ ֆրանսերեն-12 կրեդիտ
ÀÜ¸Ð²Üàôð Ø²ÂºØ²îÆÎ²Î²Ü ºì ´Ü²¶Æî²Î²Ü ²è²ðÎ²Üºð
¥6 Ïñ»¹Çï¤
Էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքներ-2կրեդիտ
Համակարգչային գործ-2 կրեդիտ

Քաղ. պաշտպան. և արտ.իրավիճակներ-2 կրեդիտ

Ò¨³íáñíáÕ
ÏáÙå»ï»ÝóÇ³Ý»ñ

ԳԿ-1, 3,4,5, ՀԳԿ-8
ԳԿ-1,3,4,5, ՀԳԿ-8
ԳÎ-5, ՄՁԿ-2,3,4,ՀԳÎ-4
ԳÎ-1,3,ՀԳԿ-8,ԱԿ-1

ԳԿ-1,3, ՈՒԿ-5, ՄՁԿ2,3,4,5, ՀԳԿ-3,4, 7, 8,12,
ԱԿ-1, ՈՒԿ-5,6,9,11,14
ԳԿ-1,3, ՈՒԿ-5, ՄՁԿ2,3,4,5, ՀԳԿ-3,4, 7, 8,12,
ԱԿ-1, ՈՒԿ-5,6,9,11,14
ԳÎ-5, ՄՁԿ-2,3,4,ՀԳÎ-4

ԳԿ-1,3,6,7,ՄՁԿ-1,3,4,
ՀԳԿ-7,9,ԱԿ-1,6,9,14,17,
18,22,23,24,ՈՒԿ-9,10,11
ԳԿ-1,3,6,7,ՄՁԿ-1,3,4,
ՀԳԿ-7,9,ԱԿ-1,6,9,14,17,
18,22,23,24,ՈՒԿ-9,10,11
ԳԿ-2,9, ՄՁԿ-4, ՀԳԿ-1,4,
ԱԿ-1,11,13,14,16, ՈՒԿ2,7, 10,
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4.

Տարիքային ֆիզիոլոգիա-2 կրեդիտ

ԳԿ-1,3,6,7,ՄՁԿ-1,3,4,
ՀԳԿ-7,9,ԱԿ-6,9,ՈՒԿ9,10,11

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ -2 կրեդիտ
5.
ԴԸ 3
1.
2.

Բժշկագիտություն և առողջության պահպանում կամ մարզական բժշկություն
կամ ֆիզդաստիարակության և սպորտի հիգիենա-2 կրեդիտ
ÀÜ¸Ð²Üàôð Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü ²è²ðÎ²Üºð (38
(38 Ïñ»¹Çï)
Ռիթմիկ մարմնամարզություն-6 կրեդիտ
Մարդու անատոմիա - 7 կրեդիտ

3.

Մարդու ֆիզիոլոգիա- 4 կրեդիտ

4.

Տարիքային ֆիզիոլոգիա-2կրեդիտ

5.

Ֆիզ. դաստ.ֆիզիոլոգիական հիմունքներ -4 կրեդիտ
Ֆիզ.դաստ. տեսություն և մեթոդիկա -8 կրեդիտ

6.

Սպորտային մարզման հիմունքներ-3 կրեդիտ
7.

6.

Սպորտային կենսաքիմիա - 2 կրեդիտ

7.

Կենսամեխանիկա-2 կրեդիտ
ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ -3 կրեդիտ
Ուժային պատրաստ. կամ սպորտային պատրաստություն-3 կրեդիտ

1

ԴԸ 4

ԳԿ-3, ՀԳԿ-10,12,ԱԿ3,5,15,16,19,30,ՄՁԿ4,6,ՈՒԿ-2,14,ՍԱԿ-6
ԳԿ-3, ՀԳԿ-1,3,5,7,ԱԿ1,6,14,23, ՈՒԿ-4,ՍԱԿ-7
ԳԿ-3, ՀԳԿ-1,3,5,7,ԱԿ1,6,14,23, ՈՒԿ-4,ՍԱԿ-7
ԳԿ-3, ՀԳԿ-1,3,5,7,ԱԿ1,6,14,23, ՈՒԿ-4,ՍԱԿ
ԳԿ-3, ՀԳԿ-1,3,5,7,ԱԿ1,6,14,23, ՈՒԿ-4,ՍԱԿ-7
ԳԿ-2,3, ՄՁԿ-2,3, ՀԳԿ1,2,3,5,6,7,9,11,ԱԿ2,3,4,5,6,7,9,10,12,13,16,1
7,18,19,22,23,24,25,26,27,
28,ՈՒԿ2,3,4,6,7,9,12,13,1
5,ՍԱԿ-1,4,5,7
ԳԿ-2,3, ՄՁԿ-2,3, ՀԳԿ1,2,3,5,6,7,9,11,ԱԿ2,3,4,5,6,7,9,10,12,13,16,1
7,18,19,22,23,24,25,26,27,
28,ՈՒԿ2,3,4,6,7,9,12,13,1
5,ՍԱԿ-1,4,5,7
ԳԿ-3, ՀԳԿ-1,3,5,7,ԱԿ1,6,14,23, ՈՒԿ-4,ՍԱԿ-7
ԳԿ-3, ՀԳԿ-1,3,5,7,ԱԿ1,6,14,23, ՈՒԿ-4,ՍԱԿԳԿ-10,11, ՀԳԿ1,2,3,5,6,7,12,ԱԿ2,3,4,5,6,7,9,16,17,18,19,2
0, ՈՒԿ-2,3,4,8,9,12,15

Ð²îàôÎ Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü ²è²ðÎ²Üºð
( կñ»¹Çï)
Ֆիզ. դաստ.և սպորտի պատմություն-3կրեդիտ

1.
Հոգեբանություն-5 կրեդիտ
2.

Սպորտային հոգեբանություն-2կրեդիտ
3.

ԳԿ-9, ՄՁԿ-2,7,ՀԳԿ1,2,4,ԱԿ-1,3,24, ՈՒԿ12,13,

ԳԿ-1,3,7,ՄՁԿ-3,6, ՀԳԿ1,3,5,7,10,11,ԱԿ1,2,3,5,9,13,16,19,22,25,27
ՈՒԿ-2,3,8,9,15, ՍԱԿ1,2,3,5
ԳԿ-2,3,8,ՄՁԿ-2,3,5,
ՀԳԿ-1,2,3,4,7,10,ԱԿ1,3,5,9,10,11,12,14,15,19,2
0,23,25,26,29 ՈՒԿ12,4,5,6,8,9,10,11,15
ՍԱԿ-1,2,3,4,5
ԳԿ-2,3,8,ՄՁԿ-2,3,5,
ՀԳԿ-1,2,3,4,7,10,ԱԿ1,3,5,9,10,11,12,14,15,19,2
0,23,25,26,29
ՈՒԿ12,4,5,6,8,9,10,11,15
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ՍԱԿ-1,2,3,4,5

Մանկավարժություն-5 կրեդիտ
4.

Սպորտային մանկավարժության -3 կրեդիտ
5.
Մարմնամարզ. և դաս. մեթոդիկա-21 կրեդիտ
6.

Մարզական խաղեր և դաս. մեթոդիկա-28կրեդիտ
7.

Թեթև ատլետիկա և դաս. մեթոդիկա-22 կրեդիտ
8.

Լող և դաս. մեթոդիկա-3 կրեդիտ
9.

Շարժական խաղեր և դաս. մեթոդիկա-4 կրեդիտ
10.

Հրաձգային սպորտ և դաս. մեթոդիկա-3կրեդիտ
11.

Շախմատի դաս.-ը դպրոցում-4 կրեդիտ
12.

ԳԿ-2,3,8,ՄՁԿ-2,3,5,
ՀԳԿ-1,2,3,4,7,10,ԱԿ1,3,5,9,10,11,12,14,15,19,2
0,23,25,26,29
ՈՒԿ12,4,5,6,8,9,10,11,15
ՍԱԿ-1,2,3,4,5
ԳԿ-1,3,7,ՄՁԿ-3,6, ՀԳԿ1,3,5,7,10,11,ԱԿ1,2,3,5,9,13,16,19,22,25,27
ՈՒԿ-2,3,8,9,15,
ՍԱԿ1,2,3,5
ԳԿ-1,2,3,7,ՄՁԿ-2,3,5,
ՀԳԿ1,2,3,4,5,6,7,9,11,ԱԿ1,2,3,5,6,7,9,16,17,18,19,2
4,25,26,28,31,ՈՒԿ1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,15,
ՍԱԿ-1,2,3,7
ԳԿ-1,2,3,7,ՄՁԿ-2,3,5,
ՀԳԿ1,2,3,4,5,6,7,9,11,ԱԿ1,2,3,5,6,7,9,16,17,18,19,2
4,25,26,28,31,ՈՒԿ1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,15,
ՍԱԿ-1,2,3,7
ԳԿ-1,2,3,7,ՄՁԿ-2,3,5,
ՀԳԿ1,2,3,4,5,6,7,9,11,ԱԿ1,2,3,5,6,7,9,16,17,18,19,2
4,25,26,28,31,ՈՒԿ1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,15,
ՍԱԿ-1,2,3,7
ԳԿ-1,2,3,7,ՄՁԿ-2,3,5,
ՀԳԿ1,2,3,4,5,6,7,9,11,ԱԿ1,2,3,5,6,7,9,16,17,18,19,2
4,25,26,28,31,ՈՒԿ1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,15,
ՍԱԿ-1,2,3,7
ԳԿ-1,2,3,7,ՄՁԿ-2,3,5,
ՀԳԿ1,2,3,4,5,6,7,9,11,ԱԿ1,2,3,5,6,7,9,16,17,18,19,2
4,25,26,28,31,ՈՒԿ1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,15,
ՍԱԿ-1,2,3,7
ԳԿ-1,2,3,7,ՄՁԿ-2,3,5,
ՀԳԿ1,2,3,4,5,6,7,9,11,ԱԿ1,2,3,5,6,7,9,16,17,18,19,2
4,25,26,28,31,ՈՒԿ1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,15,
ՍԱԿ-1,2,3,7
ԳԿ-1,2,3,7,ՄՁԿ-2,3,5,
ՀԳԿ1,2,3,4,5,6,7,9,11,ԱԿ1,2,3,5,6,7,9,16,17,18,19,2
4,25,26,28,31,ՈՒԿ1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,15,
ՍԱԿ-1,2,3,7
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Մարզական կառույցներ-2կրեդիտ

ԳԿ-2,8,9,
ՄՁԿ-2,3,5,
ՀԳԿ-1,4,6,10,ԱԿ2,4,18,ՈւԿ-2,4
ԳԿ-1,2,3,7,ՄՁԿ-2,3,5,
ՀԳԿ1,2,3,4,5,6,7,9,11,ԱԿ1,2,3,5,6,7,9,16,17,18,19,2
4,25,26,28,31,ՈՒԿ1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,15,
ՍԱԿ-1,2,3,7

13.
Տուրիզմ-3 կրեդիտ

14.

ԸՆՏՐՈՎԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
ԴԱՍԸՆԹԱՑ *
1.

Ադապտիվ ֆիզկուլտուրա կամ առողջ ապրելակերպ կամ բուժական ֆիզկուլտուրա-3
կրեդիտ

ԳԿ-9,
ՄՁԿ-2,7,ՀԳԿ1,2,4,ԱԿ-1,3,24,
ՈՒԿ12,13,

Ռազմամրցակցային խաղեր կամ Օլիմպիական կրթության համակարգ

ԳԿ-10,11,
ՀԳԿ1,2,3,5,6,7,12,ԱԿ2,3,4,5,6,7,9,16,17,18,19,2
0, ՈՒԿ-2,3,4,8,9,12,15
ԳԿ-2,3, ՄՁԿ-2,3, ՀԳԿ1,2,3,5,6,7,9,11,ԱԿ2,3,4,5,6,7,9,10,12,13,16,1
7,18,19,22,23,24,25,26,27,
28,ՈՒԿ2,3,4,6,7,9,12,13,15,ՍԱԿ1,4,5,7
ԳԿ-1,2,3,7,ՄՁԿ-2,3,5,
ՀԳԿ1,2,3,4,5,6,7,9,11,ԱԿ1,2,3,5,6,7,9,16,17,18,19,2
4,25,26,28,31,ՈՒԿ1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,15,
ՍԱԿ-1,2,3,7

2.
ԸՖՊ կամ ֆիզդաստիարակության կազմակրպում

3.

Դահուկային պատրաստությւն կամ կիրառական ֆիզդաստիարակություն

4.

ԱՅԼ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ
Îàôðê²ÚÆÜ ²ÞÊ²î²ÜøÜºð

( Ïñ»¹Çï)

1.

Îáõñë³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù (Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý) – 3 Ïñ»¹Çտ
Îáõñë³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù (մեթոդիկաներ, Ù³ÝÏ³í³ñÅ., Ñá·»µ³Ý.) - 3 Ïñ»¹Çï
äð²ÎîÆÎ²Üºð
²ñï³¹ñ³Ï³Ý (Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý) åñ³ÏïÇÏ³– 12 Ïñ»¹Çï

2.

àôÎ-2, àôÎ-4, àôÎ-7,
àôÎ-8, Ð¶Î-1, ²Î-9,
ÆÎ-7, ÆÎ-9
ԳÎ-1, ԳÎ-2, ԳÎ-3, ԳÎ-9,
ØæÎ-3, ØæÎ-5, Ð¶Î-4,
Ð¶Î-6, ²Î-4, ²Î-5, ²Î-7,
²Î-8, ²Î-10, ²Î-11, ²Î12, ²Î-14, àôÎ-2, àôÎ-5,
àôÎ-6, àôÎ-10, àôÎ-12,
àôÎ-13

²ØöàöÆâ ²îºêî²ìàðàôØ

3.

ä»ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ Ï³Ù ³í³ñï³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù-3կրեդիտ
ä»ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ – 3 կրեդիտ

ԳÎ-1, ԳÎ-3, Ð¶Î-1,
Ð¶Î-2, Ð¶Î-5, Ð¶Î-6,
²Î-1, ²Î-2, ²Î-3, ²Î-4,
²Î-10, àôÎ-2, àôÎ-4,
àôÎ-8, àôÎ-11,

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝª
*) àõë³ÝáÕÝ ÁÝïñáõÙ ¿ ³ëïÕ³ÝÇßáí Ýßí³Í ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇó ÙÇ³ÛÝ Ù»ÏÁ:

8.5.
<< 011401.08.6_<<
011401.08.6_<<Ֆիզիկական
_<<Ֆիզիկական դաստիարակություև և սպորտային մարզում
Ø²êÜ²¶ÆîàôÂÚ²Ø´ Ø²ÜÎ²ì²ðÄàôÂÚ²Ü ´²Î²È²ìðÆ ä²îð²êîØ²Ü

16

¸À

Îñ»¹ÇïÝ»ñ

¸³ëÁÝÃ³óÝ»ñ

ÐÆØÜ²Î²Ü ÎðÂ²Î²Ü Ìð²¶ðÆ ´àì²Ü¸²ÎàôÂÚ²Ü
´àì²Ü¸²ÎàôÂÚ²Ü ä²ðî²¸Æð Üì²¼²¶àôÚÜÆÜ ÜºðÎ²Ú²òìàÔ
ä²Ð²ÜæÜºðÀ

¸²êÀÜÂ²òÜºðÆ, Øà¸àôÈÜºðÆ, ²è²ðÎ²ÜºðÆ ²Üì²ÜàôØÀ ºì ¸ð²Üò ÐÆØÜ²Î²Ü
´²ÄÆÜÜºðÀ

êàòÆ²È--îÜîºê²¶Æî²Î²Ü
ÀÜ¸Ð²Üàôð ÐàôØ²ÜÆî²ð ºì êàòÆ²È
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Հայոց պատմություն

1.

Ընդհանուր դասընթացի հիմնական նպատակն է ներկայացնել Հայկական լեռնաշխարհը` որպես հայ
ժողովրդի բնօրրան, հայկական հնագույն պետությունը: Լուսաբանել Արտաշեսյան, Արշակունյաց և
Բագրատունյաց արքայա-տոհմերի պատմությունը, Կիլիկյան հայոց պետությունը: Բացահայտել միջնադարում և նոր ժամանակներում հայ ազգայինազատագրական շարժման առանձնահատկությունները,
սոցիալտնտեսական, մշակութային և հոգևոր կյանքը, պետականությունների անկման պատճառները:
Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին, արևմտահայության վիճակը և 19-րդ դարի 2-րդ կեսի
ազգային ազատագրական շարժումները, հայկական հարցի միջազգայնացումը,Հայոց Մեծ Եղեռնը, 1-ին
հանրապետության հռչակումը, Խորհրդային Հայաս¬տանի պատ¬մությունը, Արցախյան շարժումը և ՀՀ-ի
հռչակումը:
Դասընթացի երկրորդ մասի դասավանդումր նպատակ ունի ուսանողին մատուցել հայոց պատմության նոր
և նորագույն շրջանը: Դասավանդման ընթացքում շեշտը դրվում է ազգայինազատագրական շարժումների և
Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմության վերլուծության վրա:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.ծանոթ կլինի հայ ժողովրդի նոր և նորագույն պատմությանը.
2.կկարողանա վերլուծել հայ ազգային-ազատագրական շարժման կարևորագույն իրադարձությունները,
Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմությունը և դասեր քաղել անցյալի թույլ տված
սխալներից.
3.կկարողանա իր գիտելիքները լայնորեն օգտագործել իր աշխատանքային, հատկապես կրթական
գործընթացներում:

4

Հայոց լեզու և գրականություն

2.

Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի գիտելիքները
հայոց լեզվի և
գրականության
ոլորտում
Հայոց լեզվի կազմավորումը և զարգացման փուլերը: Հնդեվրոպական լեզվաընտանիք: Հայերենը որպես
նրա առանձին ճյուղ: Հայերենի կետադրությունը: Կետադրական նշաններ:Թեմա 3. Ժամանակակից
գրական հայերենի կազմավորումը: Զարգացման փուլերը: Արևելահայ և արևմտահայ գրական
լեզուներ:Թեմա 4. Հայերենի բառակազմության միջոցները
(ածանցում, բառաբարդում, հապավում):
Հնաբանություններ, օտարաբանություններ, նորաբանություններ:Թեմա 5. Ձևաբանություն: Հայերենի խոսքի
մասերը: Դասակարգման հիմունքները :
- ԿԱՐՈՂԱՆԱ` կարողանա կատարել մշակումներ հարնձնարարված թեմաների շուրջ, հարստացնեն
բառապաշարը, . կարողանան կատարել հնչյունաբանական, բառակազմական, ձևաբանական և
շարահյուսական վերլուծություններ,
- ՏԻՐԱՊԵՏԻ`գործնական գրությունները ճիշտ ձևակերպելու մեխանիզմներին:
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Մասնագ
Մասնագիտական ռուսաց լեզու

3.

Ծրագիրը կազմված է թեմատիկ սկզբունքով: Յուրաքանչյուր թեմային կցվում են միկրոթեմաներ և լեզվական
համակարգի բոլոր մակարդակները /հնչյունաբանություն, օրֆոէպիա, բառակազմություն, քերականություն
և ոճաբանություն/ ընդգրկող լեքսիկաքերականական նյութեր: Ծրագիրն ընդգրկում է. տեքստի պլանի,
կոնսպեկտի, մեկնաբանման, գրախոսականի կազմում, խոսքային գործունեության բոլոր ձևերի զարգացման
աշխատանք; Ռեֆերատների կազմում և պաշտպանություն: Արտալսարանային ընթերցանության ծրագրի
իրականացում: Թարգմանչական հմտությունների զարգացում: Պատկերացում թարգմանության նպատակի,
նրա ոճային, ժանրային և բնագավառային ձևերի մասին:
Դասընթացի նպատակն է
ապահովել ուսանողի տիրապետումը
ռուսաց լեզվի համակարգին,
ապահովել բանավոր խոսքի և երկխոսության կառուցման ունակությունները հաղորդակցվելու
համար տարբեր լեզվական ոլորտներում :
ԿԱՐՈՂԱՆԱ` տիրապետի ռուսաց լեզվի քերականական կառուցվածքին, կարողանա ճիշտ կազմել իր
բանավոր խոսքը, կկարողանա մասնակցել երկխոսություններին,
ՏԻՐԱՊԵՏԻ` կարողանա վերլուծել, մեկնաբանել և վերարտադրել գեղարվեստական և ճանաչողական
բնույթի տեքստ :
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցման ունակությունները և
մասնագիտական լեզվի տիրապետումը՝ հաղորդակցվելու համար ռուսալեզու տարբեր ոլորտներում:
-Կարողանա`կիմանա ռուսաց լեզվի ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և կանոնները, կտիրապետի
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տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգին.կտիրապետի մասնագիտական տեքստին հատուկ
շարահյուսական կառուցվածքներին.կկարողանա վերարտադրել մասնագիտական տեքստը, նաև
ներկայացնել նրա բովանդակությունը սեղմ և ընդարձակ.
-Գիտենա` թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից ռուսերեն:

Մասնագ
Մասնագիտական օտար լեզու

4.

Դասընթացի նպատակն է
ապահովել ուսանողի
լեզվական գիտելիքները
և հաղորդակցական
կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում / ունկնդրել, կարդալ, խոսել, գրել /
ԿԱՐՈՂԱՆԱ` կկարողանա համակարգել նախորդ փուլում յուրացրած քերականական նյութը՝ հիմնվելով
հաղորդակցական սկզբունքի վրա,կունենա անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններ.
- ՏԻՐԱՊԵՏԻ` կկարողանա ընկալել լսած/կարդացած նյութի հիմնական բովանդակությունը, տարանջատել
հիմնական տեղեկատվությունը երկրորդականից: Կտիրապետի մասնագիտական հիմնական տերմիններին
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Փիլիսոփայություն

5.

6.

Փիլիսոփայության առարկան, փիլիսոփայությունը
որպես աշխարհայացքի տեսական ձև:
Փիլիսոփայության փոխհարաբերությունները կրոնի, արվեստի և գիտության հետ: Փիլիսոփայության տեղը
գիտական իմացության և մշակույթի համակարգում: Փիլիսոփայության ձևավորումը, ան¬տիկ
փիլիսոփայությունը:
Փիլիսոփայական
միտքը
միջնադարում
և
վերածննդի
դարաշրջանում:
Փիլիսոփայությունը, նոր դարաշրջանում: Ժամանակակից փիլիսոփայության ընդհանուր բնութագիրը:
Փիլիսոփայական միտքը Հայաստանում: Գոյաբանություն, աշխարհի փիլիսոփայական բացատրությունը:
Փիլիսոփայական կատեգորիաները: Իմացության ձևերը, կառուցվածքը: Գիտելիքի, գիտության
հասկացությունը: Մեթոդաբանություն: Մարդու հիմնահարցը փիլիսոփայության մեջ: Մարդկային
գոյությունը, անձնավորություն, անձի իրավունքներն ու պարտավորությունները: Նշան և նշանակություն,
բացատրություն և հասկացություն, հերմենևտիկայի հայեցակարգը: Հասարակությունը որպես
փիլիսոփայության ուսումնասիրության առարկա: Հասարակության կառուցվածքը` տնտեսական,
ընկերային, քաղաքական և հոգևոր ոլորտներ: Տնտեսության, քաղաքականության, իրավունքի, պետության,
բարոյականության
հիմնահարցերի
վերլուծությունը:
Մշակույթի
փիլիսոփայական
ըմբռնումը:
Արժեքաբանություն, փիլիսոփայական արժեքաբանության նշանակությունը:
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ԲՈՒՀԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ
Տնտեսագ
Տնտեսագիտություն

Ուսանողների մոտ ձևավորել տնտեսագիտության մեթոդաբանության, շուկայական տնտեսության
բովանդակության, սեփականատիրական հարաբերությունների, միկրոտնտեսական և մակրոտնտեսական
զարգացման օրինաչափությունների, պետական բյուջեի ու պետության տնտեսական քաղաքականության
արդյունավետության բարձրացման մասին պատկերացումներ:
-Կարողանա` կյուրացնի տնտեսագիտության հիմունքները, պատկերացում
կունենա
շուկայական
տնտեսության բնույթի, կատեգորիաների, զարգացման հիմնական օրինաչափությունների մասին:
-Գիտենա
Տնտեսագիտության
առարկան
և
մեթոդը:
Տնտեսական
զարգացման
ընդհանուր
խնդիրները:Տնտեսության շուկայական համակարգը: Մենաշնորհային շուկաների վերլուծությունը,
պահանջարկ և առաջարկ: Սպառողի վարքագծի տեսություն: Արտադրության ծախսերը: Գնի և
արտադրության ծավալի որոշումր: Ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների տիպերը և տեսակները:
Ռեսուրսների գների ձևավորումը: Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ: Ազգային հաշիվների համակարգը:
Մակրոտնտեսական կայունություն և տատանումներ: Փողի էությունը և բանկային համակարգը,
դրամավարկային քաղաքականություն: Պետական բյուջեն և ֆիսկալ քաղաքականությունը: Միջազգային
տնտեսական համագործակցություն:. Անցումային տնտեսության հիմունքները: Կոռուպցիայի տնտեսական
պատճառները և դրա դեմ պայքարի մեթոդները անցումային տնտեսությունում:
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7.

ա.Քաղաքագ
Քաղաքագիտություն
Քաղաքագիտություն առարկան և հետազոտության մեթոդները: Քաղաքական գիտության գործառույթները:
Իշխանություն և իշխանական հարաբերություններ: Հասարակության քաղաքական համակարգը:
Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի ինստիտուտ: Քաղաքական ռեժիմներ /վարչակարգեր/ :
Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր: Քաղաքական առաջնորդներ և
էլիտաներ: Քաղաքացիական հասարակություն և պետւթյուն: Քաղաքական մշակույթ: Քաղաքական
գործընթացներ:Ազգեր և ազգայնություն: Քաղաքական կոնֆլիկտներ: Երկրաքաղաքականություն և
երկրաքաղաքական իրադրությունը մերօրյա Հայաստանի շուրջ: Քաղաքական տեսությունը գլոբալացման
պայմաններում: Քաղաքական մենեջմենթ և տեխնոլոգիաններ:
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բ. Իրավագ
Իրավագիտություն
Իրավագիտության հետազոտության օբյեկտը և առարկան, խնդիրները և մեթոդները: Հասարակություն,
պետություն և քաղաքական իշխանություն հասկացությունները: Պետություն և քաղաքացիական
հասարակարգ: Իրավա-կան պետու¬թյուն. իրավական պետության կազմավորման խնդիրներն ու ուղիները:
Իրավունք, իրավունքի նորմերը, ձևերը, կիրառման ոլորտները և կառուց¬վածքը: Սահմանադրությունը
որպես պե¬տու¬թյան և հասարակության հիմնական օրենք: Սահմա¬նադրական կարգի հիմունքները,
քաղաքացիական,
աշխա¬տան¬քային
և
ընտանեկան
իրավունքի
հիմունքները:
Իրավական
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հարաբերություններ, ֆիզիկական և իրավական անձեր, նրանց իրավունքները և իրավական
կարողությունները: Կրթա¬կան համակարգի և մշակույթի ոլորտների իրավական հիմունքները,
միջազգային իրավական նորմերը, ուսանողի գործունեության կազմակերպման իրավական հիմունքները,
նրա իրավունքների պաշտպանության իրականացման մեխանիզմները:

գ. Քաղաքական պատմություն
Քաղաքական ուսմունքների պատմության առարկան և մեթոդաբանական հիմնախնդիրները: Հին Արևելքի
(Հնդկաստան,Չինաստան) իրավաքաղաքական ուսմունք¬ները: Անտիկ աշխարհի իրավաքաղաքական
ուսմունքները. Հին Հունաստանի իրավաքաղաքական ուսմունքները, Հին Հռոմի իրավաքաղաքական և
կրոնաքաղաքական միտքը: Քրիստոնեության քաղաքական միտքը: Իսլամական քաղաքական միտքը: Հայ
քաղաքական միտքը մինչ քրիստոնեական շրջանում: Քրիստոնյա Հայաստան. ազգային-քաղաքական
խնդրակարգը: Հայ քաղաքական միտքը միջնադարում: Վերածննդի դարաշրջանի և Ռեֆորմացիայի
քաղաքական ուսմունքները: Նոր ժամանակի արևմտյան քաղաքական մտքի հիմնական գաղափարները.
Հոլանդիա,Անգլիա,Գերմանիա, մարքսիզմի քաղաքական իդեալները: Քաղաքական միտքը ԱՄՆ-ում: Հայ
քաղաքական միտքը 18-րդ դարում: Արևմտյան քաղաքական միտքը. նորագույն շրջանի գաղափարներն ու
հայեցակարգերը,հիմնական ուղղու¬թյունները: Հայ քաղաքական միտքը 19-րդ դարի 2-րդ կեսին, 20-րդ դար:

8.

ա.Մշակութաբանություն
Մշակութաբանություն
Մշակույթ և մշակույթի մասին գիտություն` մշակութաբանություն: Մշակույթի էությունն ու իմաստը, նրա
առաջացումը, դերն ու նշանակությունը: Մշակույթի տիպաբանությունը, նրա ազգային, համամարդկային և
սոցիոլոգիական չափանիշները: Սոցիոմշակութային դինամիկա: Մշակութաբանական չափանիշների
փոփոխությունը: Մշակույթը որպես բազմաշերտ համակարգ` կուլտուրա-կոնտրկուլտուրա-սուբկուլտուրա:
Մշակույթների բազմազանութ-յունը, մշակութային կողմնորոշումներ: Մշակույթի լեզուն: Արվեստը որպես
մշակույթի երևույթ: Էթիկա և կուլտուրա: Կրոնը, գիտությունն ու փիլիսոփայությունը մշակույթի
համատեքստում: Տեխնիկայի զարգացումը և մշակույթի ճակատագիրը: Մշակույթ և քաղաքակրթություն:

բ.Համաշխարհային
Համաշխարհային մշակույթի տես.
տես և պատմություն
Դասընթացի ժամանակ ուսանողին տալ գիտելիքներ համաշխարհային մշակույթի զարգացման
օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների վերաբերյալ. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողի
տեսական, պատմական և մշակութային գիտելիքները.Ուսանողին տալ գաղափար մշակույթ, արժեք
հասկացությունների վերաբերյալ:Կրթական արդյունքները.
արդյունքները. Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը
պետք է իմանա. Համաշխարհային մշակույթի պատմության վերաբերյալ համապարփակ գիտելիքներ,
կարողանա համեմատել տարբեր երկրների և պատմական դարաշրջանների մշակութային արժեքները,
հստակեցնել դասընթացի տեղն ու դերը հասարակագիտական գիտությունների շրջանակում:Առարկայի
ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրպետի.Հստակորեն պարբերացնել պատմական
ժամանակաշրջանները, հասարակական հարաբերությունները, կատարի վերլուծություններ,
համեմատություններ համաշխարհային մշակույթի պատմության բոլոր հարցերի
վերաբերյալ:Մասնագիտական գիտելիքը նորացնելու և փոխանցելու: Նոր գաղափարներ առաջ քաշելու
:Թիմում աշխատելու: Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրաետի. Համաշխարհային
մշակույթի պատմության կարևորագույն խնդիրներին, առարկայի նպատակներին, նրա տեղին ու դերին:
Բուհում մշակութաբանական կրթության կազմակերպման ժամանակակից մոտեցումներին և
առանձնահատկություններին: Բուն մասնագիտական գործնական կարողությունների: Գնահատման
գործիքների կիրառելու հմտության:

2

գ.Հայ
Հայ մշակույթ
Նպատակը
Ուսանողին զինել գիտելիքներով հայ ժողովրդի մշակույթի զարգացման առանձնահատկությունների,
օրինաչափությունների վերաբերյալ պատմության զարգացման տարբեր փուլերում:
Խորացնել և ընդլայնել ուսանողի գիտլիքներըը՝ տեսական, պատմական և մշակութային հիմնախնդիրների
շրջանակներում:
Ուսանողի գաղափար տալ ի՞նչ է մշակույթը, այն ուսումնասիրել որպես ազգային արժեք և թե պատմական
առանձին ժամանակաշրջաններում ի՞նչ սկզբունքներ են հիմնային համարվել մշակույթի զարգացման
համար:
Կրթության վերջնարդյկունքը
1.Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա.
Հայ մշակույթի պատմության վերաբերյալ համապարփակ գիտլիքներ, կարողանա համեմատելու տարբեր
ժողովուրդների
մշակութային առանձնահատկություները, հստակեցնել դասընթացի տեղն ու դերը
համաշխարհային մշակույթի կոնտեքստում:
2.Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրպետի.
Հստակորեն պարբերացնել պատմական ժամանակաշրջանները, հասարակական հարաբերությունները,
կատարի վերլուծություններ, համեմատություններ հայ մշակույթի
պատմության բոլոր հարցերի
վերաբերյալ:

9

ա.Կ
Կրթության սոցիոլոգիա

2
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Նպատակը.
Ուսանողների մոտ կրթության սոցիոլոգիայի վերաբերյալ գիտելիքներ ձևավորել՝ ուղղված կրթության
նկատմամբ
հասարակական
պահանջի
պատմական
աճին,
վերջինիս
տնտեսական
պայմանավորվածությանը, սոցիոլոգիական հետազոտությունների դերի գնահատմանը կրթության
բարեփոխման գործընթացում:
Գիտենա Կրթության սոցիոլոգիայի առարկայական նկարա•իրը
Գրագիտություն, դպրոցական կրթության առաջացումը
Կրթության հիմնական ձեւերը
Կրթության ինստիտուտի սոցիալական ֆունկցիաները
Կրթության ֆունկցիաները մշակույթի ոլորտում
Դպրոցական կրթության համակարգերի համեմատությունը արդյունաբերապես զարգացած երկրներում
Բարձրագույն կրթություն. Միջազգային փորձի համեմատական վերլուծություն
Կրթություն եւ անհավասարություն
Կրթության ինստիտուտում կատարված հետազոտություններ
Կրթության եւ տնտեսության կապը
Տիրապետի կրթության սոցիոլոգիայի հիմնական տեսական բազային
ունենա գիտելիքներ կրթության տարբեր ձևերի, դրանց պատմական փոփոխության մասին
պետք է կարողանա գնահատել կրթության ինստիտուտը հասարակության այլ կառույցների հետ կապի
տեսանկյունից
ծանոթ լինի կրթության ոլորտում տարվող հետազոտությունների հիմնական ձևերին:

բ. Սոցիոլոգ
Սոցիոլոգիա
Նպատակը. Ուսանողին զինելսոցիալական, հումանիտար գիտելիքներով, տեղեկացնել մասնագիտական և
սոցիալական խնդիրներին,Սոցիալական ինստիտուտներին, նրանց ֆունկցիաներին:
-կարողանա . տիրապետել սոցիոլոգիայի հիմնախնդիրներին, արժեքավորել հասարակության
զարգացումները, Վերլուծել սոցիալական խնդիրները:
-Գիտենա
Սոցիոլոգիայի
առարկան,
սոցիոլոգիական
գիտելիքների
զար-գացումը,
դրանց
առանձնահատկությունները: Սոցիոլոգիայի մեթոդները: Սոցիոլոգիայի միջառարկայական կապերն ու
կառուցվածքը: Հասարակության սահմանումը, կառուցվածքը: Հասարակության զարգացումը, նրա
տիպաբանությունն ու աստիճանները: Անձնավորություն, անձնավորության սոցիալականացումը:
Սոցիալական կարգավիճակներ և դերեր: Սոցիալական ստրատիֆիկացիայի բաղադրամասերը:
Սոցիալական խմբերի կազմավորումը, դասակարգեր և դասեր: Սոցիալական կազմակերպություններ:
Սոցիալական տեղաշարժեր` հարկադրական արտահոսքեր, գաղթականներ, փախստականներ,
մարգինալներ: Սոցիալական ինստիտուտներ, նրանց ֆունկցիաներն ու դինամիկան: Սոցիալական
վերահսկողություն: Շեղված վարքաձևեր: Սոցիալական կոնֆլիկտներ: Ընտանիքի ինստիտուտը,
մինչամուսնական վարքը, ամուսնություն, ընտանիքի տիպերը, ամուսնալուծություն: Հասարակության
քաղաքական ինստիտուտները, նրանց պատմական դրսևորումները: Պետություն: Կառավարման ձևերն ու
քաղաքական ռեժիմները: Ընտրությունները որպես քաղաքական ինստիտուտ: Ժողովդավարություն,
քաղաքացիական հասարակություն, իրավական պետություն:
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Էկոլոգ
Էկոլոգիա բնապահպանության հիմունքներ

Նպատակը.
ձևավորել
բնապահպանական
աշխարհայացք՝
ուսանողներին
ծանոթացնելով
Նպատակը
բնապահպանություն գիտության պատմությանը, բնական համակարգերի կազմավորման, գործունեության
հիմունքներին, բնություն-հասարակություն համակարգում բնապահպանության հիմնախնդիրներին:
-Կարողանա
Կարողանա`կիմանա
բնապահպանության՝ որպես գիտության ձևավորման, կենդանիների և բույսերի
Կարողանա
էկոլոգիայի, էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքների, մարդկության կայուն զարգացման
սկզբունքների մասին. կկարողանա վերլուծել էկոլոգիական վիճակը և գալ համապատասխան
եզրակացությունների, կատարել ջրի, հողի և օդի ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական անալիզներ:
Կհասկանա բնական և անթրոպոգեն էկոհոմակարգերի զարգացման ընդհանուր սկզբունքները և
օրինաչափությունները:
-Գիտենա
Գիտենա`
Գիտենա Բնապահպանությունը և նրա կայացման պատմությունը: Օրգանիզմի և միջավայրի միջև
փոխազդեցությունները: Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Համակեցություններ: Նյութերի երկրաբանական և
կենսաբանական շրջապտույտը: Կենսոլորտ: Կենսոլորտի էվոլյուցիայի հիմնական ուղղությունները:
Կենսոլորտի վրա հիմնական անթրոպոգեն ազդեցությունները: Անթրոպոգեն ազդեցությունները մթնոլորտի
և կլիմայի վրա: Անթրոպոգեն ազդեցությունները ջրոլորտի վրա: Անթրոպոգեն ազդեցությունները
լիթոսֆերայի վրա: Անթրոպոգեն ազդեցությունները համակեցությունների վրա: Կենսոլորտի վրա
ազդեցության հատուկ ձևեր: Բնության պահպանության և ռացիոնալ բնօգտագործման հիմնական
սկզբունքները: Էկոլոգիան և մարդու առողջությունը: Էկոլոգիա և տնտեսագիտություն: Բնության
պահպանություն և գլոբալիզացիա:

2.
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Համակարգ
Համակարգչային գործ
Նպատակը.
Նպատակը Ուսանողին ծանոթացնել համակարգչի կառուցվածքին և աշխատանքի հիմնական
սկզբունքներին: Ուսանողի մոտ ձևավորել համակարգչից օգտվելու հիմնական հմտությունները:

2

3

20

-Կարողանա
Կարողանա`
հասկանա
համակարգչի
կառուցվածքին
և
աշխատանքի
հիմնական
Կարողանա
սկզբունքներին.Կիմանա, թե ինչ է օպերացիոն համակարգը, բազմախնդրայնությունը, որոնք են տեքստային
և գրաֆիկական
խմբագիրների աշխատանքների սկզբունքների տարբերությունը, Windows օպերացիոն
համակարգի և Word, Excel, PowerPoin ծրագրերի հետ աշխատելու հիմնական սկզբունքները.
-Գիտենա
Գիտենա`
Գիտենա կկարողանա ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային, ավարտական
աշխատանքներ, հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն):
Գաղափար ինֆորմացիայի մասին: Ինֆորմացիայի չափի միավորները: Հաշվողական տեխնիկայի
էվոլյուցիան: Պրոցեսոր: Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքներըՆերքին և
արտաքին հիշողություն: MS Office ծրագրային համակարգը (MS Word, Excel, PowerPoin ծրագրեր):

3.

Տարիքային ֆիզիոլոգ
ֆիզիոլոգիա

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆիզիոլոգիայի հիմունքներին, նրանց գիտելիքներ
հաղորդել նյարդային համակարգի, գլխուղեղի բարձրագույն ֆունկցիաների և մարդկային օրգանիզմի այլ
համակարգերի ֆունկցիաների և գործունեության վերաբերյալ:
-Կարողանա
Կարողանա`հասկանա
մարդու
օրգանիզմի
կառուցվածքի
յուրահատկությունները.կտիրապետի
Կարողանա
մարդկային օրգանիզմի տարբեր համակարգերի ֆունկցիաների և գործունեության վերաբերյալ գիտելիքներ:
-Գիտենա
Գիտենա`
Գիտենա Երեխաների և դեռահասների աճի և զարգացման ընդհանուր օրինաչափությունները: Նյարդային
համակարգի
ֆիզիոլոգիա,
տարիքային
առանձնահատկությունները:
Բարձրագույն
նյարդային
գործունեություն, տարիքային առանձնահատկությունները: Զգայական համակարգերի ֆիզիոլոգիա,
տարիքային առանձնահատկությունները: Ֆիզիոլոգիական գործընթացների հորմոնային կարգավորում,
տարիքային
առանձնահատկությունները:
Հենաշարժիչ
համակարգ,
տարիքային
առանձնահատկությունները: Արյան ֆիզիոլոգիա, տարիքային առանձնահատկությունները: Անոթային
համակարգի ֆիզիոլոգիա, տարիքային առանձնահատկությունները: Շնչառության
համակարգի
ֆիզիոլոգիա, տարիքային առանձնահատկությունները: Մարսողության համակարգի ֆիզիոլոգիա,
տարիքային
առանձնահատկությունները:
Նյութափոխանակության
տարիքային
առանձնահատկությունները:
Միզասեռական
համակարգի
ֆիզիոլոգիա,
տարիքային
առանձնահատկություն:

4.

ԲՈՒՀԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ
Աշխատանքի պաշտպանություն
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գաղափար տալ. աշխատանքի պաշտպանության իրավական և
կազմակերպչական հիմունքներին:Արտադրական սանիտարիային: Աշխատանքի անվտանգության
կանոններին: Հրդեհային անվտանգության,արտակարգ իրավիճակների մասին:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա.
աշխատանքի պաշտպանության իրավական և կազմակերպչական դրույթները,
անվտանգության տեխնիկայի նորմերը և կանոնները ուսումնական և արտադրական
ձեռնարկություններում,արտադրական սանիտարիայի և հիգիենայի վերաբերյալ պահանջները,առաջին
օգնության կազմակերպումը և անհրաժեշտ միջոցները,պետական և մասնավոր ունեցվածքի պահպանման
հակահրդեհային միջոցառումները:
Գիտենա աշխատանքի պաշտպանության առարկան, խնդիրները և մեթոդոլոգիան: Աշխատանքի
պաշտպանության ծառայության կազմակերպումը: ՀՀ աշխատանքի պաշտպանության հիմնական
օրենսդրական ակտերը: Աշխատանքի պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը և
ֆինանսավորումը: Աշխատանքի անվտանգ եղանակների ուսուցումը:
Աշխատանքային պայմանագրերի լուծումը: Աշխատանքային պայմանագրերի տեսակները և կատարումը:
Աշխատաժամանակը: Հանգստի ժամանակը:
Աշխատողների անվտանգությունը և առողջությունը:

5.

2

3

Քաղ.
Քաղ.պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակներ
Դասընթացի նպատակն է. ՈՒսանողներին սովորեցնել հակառակորդի հարձակման ժամանակակից
միջոցներին, բնական աղետների և վթարների դեպքում բնակչության պաշտպանության եղանակները
արտակարգ իրավիճակներում և ռազմական դրության ժամանակ տնտեսության օբյեկտների
գործունեության կայունության բարձրացման ուղիները և եղանակները, խոցման օջախում և բնական
աղետների ու վթարների հետևանքների վերացման ժամանակ վթարա-փրկարարական և այլ անհետաձգելի
աշխատանքների կազմակերպման և կատարման հիմունքները,պատրաստել ուսանողներին տնտեսության
օբյեկտներում արտակարգ իրավիճակներում և ռազմական դրության ժամանակ ՔՊ կազմավորումների և
ծառայությունների միջոցառումների գործնական ղեկավարմանը համաձայն ստանալիք մասնագիտությանը,
ծանոթացնել կազմավորումների պատրաստման և բնակչության ուսուցման կազմակերպմանը և
մեթոդիկային:
-կարողանա. արագ արձագանքել արտակարգ իրավիճակների ժամանակ.տիրապետել հակառակորդի
հարձակման ժամանակակից միջոցների, բնական աղետների և վթարների, խոցման օջախների
բնութագրերին և բնակչության պաշտպանության եղանակներին ու միջոցներին.Որոշել ՔՊ ազդանշանների
դեպքում կազմավորումների և բնակչության գործողությունների կարգը.
-Գիտենա`Արտակարգ իրավիճակներում և պատերազմի ժամանակ բնակչության պաշտպանության
կառավարման պետական միասնական համակարգը, իրավական նորմատիվ բազան: Արտակարգ
իրավիճակները, նրանց դասակարգումը, բնութագրերը, կանխարգելման և բնակչության պաշտպանության
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ուղիները: Հարձակման ժամանակակից զանգվածային և սովորական միջոցները: Քիմիական վարակման
օջախները և քիմիական իրադրության գնահատման մեթոդները: Ճառագայթային վարակման օջախները և
ճառագայթային իրադրության գնահատումը: ԱԻ և պատերազմի ժամանակ բնակչության պաշտպանության
հիմնական եղանակները, ձևերը և միջոցառումների կազմակերպումը:Պատերազմի ժամանակ բնակչության
պաշտպանությունը: ԱԻ ռիսկի գնահատումը:
ԱԻ և ՔՊ պլանների կազմման հարցերը:ԱԻ օպերատիվ միջոցառումների կազմակերպումը:

ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
ԴԱՍԸՆԹԱՑ
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ա. Բժշկագ
Բժշկագիտություն և առողջության պահպանում
Դասընթացի նպատակնէ. Ուսանողներին զինել այնպիսի գիտելիքներով, որոնք անհրաժեշտ են հիվանդին
(տուժածին) առաջին օգնություն ցուցաբերելու համար, տալ տեղեկություններ առողջ ապրելակերպի
վերաբերյալ,հիվանդի խնամքի և նրա հետազոտության մեթոդների մասին,տալ գաղափար սիրտ-անոթային,
շնչառական, մարսողական, միզասեռական, ներզատիչ համակարգերի առավել հաճախ հանդիպող
հիվանդությունների և որոշ ինֆեկցիոն հիվանդությունների վերաբերյալ,
տարբեր վնասվածքների ու թունավորումների , վերակենդանացման ու ցավազրկման մեթոդների մասին:
խորացնել և ընդլայնել գիտելիքները այն բժշկական հմտությունների վերաբերյալ, որոնք անհրաժեշտ են
արտակարգ իրավիճակներում առաջին օգնություն ցուցաբերելու համար:
-Կարողանա` զինել այնպիսի գիտելիքներով, որոնք անհրաժեշտ են հիվանդին (տուժածին) առաջին
օգնություն ցուցաբերելու համար, ինչպես նաև առողջ ապրելակերպիվերաբերյալ:Ուսանողներին տալ
գիտելիքներ հիվանդի հետազոտության մեթոդների մասին,սիրտ-անոթային, շնչառական, մարսողական,
միզասեռական, ներզատիչ համակարգերի առավել հաճախ հանդիպող հիվանդությունների և որոշ
ինֆեկցիոն հիվանդությունների և ինֆեկցիայի կանխարգելման միջոցառումների, ինչպես նաև տարբեր
վնասվածքների ու թունավորումների մասին:Վերակենդանացման ու ցավազրկման մասին:Այն բժշկական
հմտությունների
վերաբերյալ գործողությունների մասին, որոնք անհրաժեշտ են
արտակարգ
իրավիճակներում առաջին օգնություն ցուցաբերելու համար
-Գիտենա`Օրգանիզմի հիմնական օրգան համակարգերի կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Հասկացություն
հիվանդության մասին:
Հիվանդների քննության մեթոդները: Հիվանդի անհատական հիգիենան: Հիվանդի խնամքի
նշանակությունըՄարմնի ջերմության չափման եղանակները:
Պուլսի չափումը: Օրգանիզմի ռեակցիան դեղամիջոցների կրկնակի օգտագործման դեպքում:
Զարկերակային ճնշման չափումը: Դեղամիջոցների օգտագործման եղանակները: Սիրտ-անոթային
համակարգի հիվանդություններ` ստենոկարդիա, սրտամկանի ինֆարկտ, հիպերտոնիկ հիվանդություն:
Սուր սիրտ-անոթային անբավարարություն, ուշագնացություն, կոլլապս` մինչ բժշկական օգնությունը:
Սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդություններով հիվանդների խնամքը. Շնչառական համակարգի
հիվանդություններ` բրոնխիտ, թոքաբորբ, պլևրիտ, բրոնխիալ ասթմա:Շնչառական համակարգի
հիվանդություններով հիվանդների խնամքը: Շնչառության տեսակները:Մարսողական համակարգի
հիվանդություններ` գաստրիտ, ստամոքսի և տասներկու մատնյա աղու խոցային հիվանդություն: Ստամոքսի
լվացում, հոգնաներ: Հասկացություն արյան խմբերի և ռեզուս գործոնի մասին: Արյունահոսության
տեսակները, դադարեցման եղանակները: Վնասվածքներ: Փակ վնասվածքներ` սալջարդ, հոդախախտ,
առաջին օգնությունը:
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բ. Արտակարգ իրավիճակներում առաջին բուժ.
բուժ Օգնություն
Բնական աղետներ, համաճարակներ, սպառնալիքներ: ԱԻ դասակարգումը, բնութագրումը, կանխարգելման
միջոցառումները, բնական, էկոլոգիական, տեխնածին աղետներից, հիվանդություններից համաճարակներից
պաշտպա-նվելու միջոցառումները: Անհատական և կոլեկտիվ պաշտպանական միջոցներ:
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü ²è²ðÎ²Üºð
Երաժշտական ռիթմի դաստիարակություն
Դասընթացի նպատակնէ.ուսանողների մոտ զարգացնել ռիթմի զգացողություն: Սովորեցնել ֆիզիկական
պլաստիկ վարժությունների համակարգ` զարգացնելով պլաստիկան և մարմնի մասերի դիրքերի ճիշտ
դրվածքը:Շարժման մեջ հաղորդել նոտաների տևողության բազմազանությունը :Տարբեր տևողությունների
հաջորդականության համադասություն` ծափեր, քայլեր, վազք, ցատկեր:Փոխանցել ռիթմիկ նկարագիրը
տարբեր շարժումներով:
-Կարողանա` ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում,տիրապետեն պարարվեստի
տեխնիկային,կարողանան ձեռք բերել շարժումների ռիթմայնություն, տեմպի, տակտի զգացողություն,
պլաստիկություն:
-Գիտենա` Էքզեռսիզը կենտրոնում : Էքզեռսիզը զուգափայտի մոտ : Պարային դրություններ և դիրքեր :
Վալսի պարային վարժություններ : Հատուկ վարժություններ երաժշտության ուղեկցությամբ: Հայկական
պարային վարժություններ : Լատինա -ամերիկյան պարային վարժություններ : Ռիթմիկ վարժություններ :

Ռիթմիկ մարմնամարզություն
Դասընթացի նպատակն է. Ուսանողների մոտ զարգացնել պարարվեստի տեխնիկան:Սովորեցնել
մարմնամարզական շարժումները զուգակցել ռիթմայնության հետ, Ուսանողների մոտ ձևավորել ճիշտ
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կեցվածք:
-Կարողանա`ձեռք բերել գործնական հմտություններ,տիրապետել ազգային և դասական պարարվեստի
տեխնիկային,մշակել շարժողական ընդունակությունները:
-Գիտենա`Քոչարի պարային վարժություններ: Պարային դիրքեր : Ոտքերի դիրքեր: Տանգոյի պարային
վարժություններ: Պլաստիկայի և տեխնիկայի զուգակցում: Տեղեկություններ հայկական պարարվեստի
մասին: Հայկական պարային շարժումների գործածություն : Պարային քայլեր և թռիչքներ: Տարբեր բնույթի
պարարվեստի տեսակների և ժանրերի գործնական տիրապետում :

Մարդու անատոմիա

3.

Դասընթացի նպատակն է.ուսանողներին զինել գիտելիքներով` մարդու մարմնի ձևի, կառուցվածքի և
զարգացման մասին:Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, կենսաբանական և
մեթոդական
գիտելիքները:Ուսանողներին
սովորեցնել
մարդու
զարգացման
անատոմիական
օրինաչափություննեը:Մարդակազմաբանության
բնագավառում
ձեռք
բերած
գիտելիքներն
և
ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: Նախապատրաստել բժշկակենսաբանական
գիտությունների ցիկլի առարկաների (ֆիզիոլոգիա, կենսամեխանիկա, սպորտային բժշկություն, և այլն)
հետագա ուսումնասիրություններին:
-Կարողանա` ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում,տիրապետեն անատոմիական
հետազոտության
մեթոդներին,կարողանան
պատրաստել
անատոմիական
պատրաստուկներ,կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն
եզրահանգումներ:
-Գիտենա`Անատոմիայի զարգացման պատմությունը: Անատոմիայի ուսումնասիրման մեթոդները:
Մարդու օրգանիզմի զարգացումը: Ոսկրաբանություն: Ոսկրերի զարգացումը, աճը, բաղադրությունը,
դասակարգումը: Կմախք, բաժինները:Ուսմունք ոսկրերի միացումների մասինª արթրոլոգիա:
Մկանաբանույթուն: Մկանների ընդհանուր բնութագիրը: մարդու մարմնի մկանները և նրանց
ֆունկցիաները: Մարսողության համակարգ: Շնչառության համակարգ:
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Մարդու ֆիզիոլոգ
ֆիզիոլոգիա

4.

Դասընթացի
նպատակն է .Ուսանողներին զինել մարդու օրգանիզմի ֆունկցիաների մասին
գիտելիքներով, Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, կենսաբանական և
մեթոդական գիտելիքները:Ուսանողներին գաղափար տալ մարդու օրգանիզմի ֆունկցիաների
կարգավորման օրինաչափությունների մասին: Մարդու ֆիզիոլոգիայի բնագավառում ձեռք բերած
գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ: Ապագա ուսուցչին զինել
անհարժեշտ գիտելիքներով աշակերտների հետ ճիշտ աշխատանքային գործունեություն ծավալելու
համար:
-Կարողանա` ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում,տիրապետի ֆիզիոլոգիական
հետազոտության մեթոդներին,կարողանա ինքնուրույն կատարել փորձեր և ֆիզիոլոգիական պրոցեսների
գրանցումներ,
կարողանա որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ ինքնուրույն կատարել
եզրահանգումներ:
-Գիտենա`Ֆիզիոլոգիան որպես կենսաբանական գիտություն.: Դրդունակ հյուսվածքների ֆիզիոլոգիա,
բջիջների գրգռականություն և դրդունակություն, հանգստի պոտենցիալ, գործողության պոտենցիալ.
գործողության պոտենցիալի բաղկացուցիչ փուլերը: Էլեկտրադրդունակության փոփոխությունները
դրդման ժամանակՆյարդաթելերի կառուցվածքա-գործառական բնութագիրը և դասակարգումը: Գրգռի
հաջորդման հիմնական օրինաչափությունները նյարդաթելերում, գրգռի հաղորդման մեխանիզմը
միելինապատ և միելինազուրկ նյարդաթելերում: Նյարդաթելով գրգռի հաղորդման արագությունը
պայմանավորող գործոններ: Նյարդի հոգնածությունը: Նյարդամկանային սինապս, նրա կառուցվածքը,
գրգռի հաղորդման մեխանիզմը սինապսներում: ԿՆՀ-ի ընդհանուր ֆիզիոլոգիա: Նեյրոնային տեսություն:
Ողնուղեղի գործառույթային առանձնահատկությունները, ողնուղեղային ռեֆլեքսներ: Գլխուղեղի տարբեր
բաժինների գործառույթային առանձնահատկությունները:Բարձրագույն նյարդային գործունեություն :
Զգայական
համակարգերի
ֆիզիոլոգիա:
Վերլուծիչների
հիմնական
գործառույթային
առանձնահատկությունները, ընկալիչներ, նրանց դասակարգումը, զգայական ուղիներ: Տեսողական
վերլուծիչ, լսողական վերլուծիչ:
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Դպրոցական և ֆիզդաստ.
ֆիզդաստ Հիգենիա

5.

Դասընթացի նպատակն է.Ուսանողներին զինել գիտելիքներով արտաքին միջավայրի տարբեր
գործոնների հիգիենիկ պահանջների, ուսումնադաստիարակչական պրոցեսում դրանց արդյունավետ
կրիառման մասին:Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական բժշկակենսաբանական և
մեթոդական գիտելիքները: Ընդհանուր հիգիենայից ձեռք բերած գիտելիքներն և ունակությունները
կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ:
-Կարողանա`
ձեռք
բերած
տեսական
գիտելիքները
կիրառել
գործնականում,տիրապետեն
սանիտարահիգիենիկ հետազոտության մեթոդներին,կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ
կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ:
-Գիտենա`. Մարզիկի հիգիենա, օրվա ռեժիմ և ռացիոն:Տարբեր մարզաձևերում հի•իենիկ համակարգի
ապահովում: Ինֆեկցիոն , սնկային և
թարախային
հիվանդությունների կանխարգելումը :
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Մարզակառույցների հիգիենա: Տրավմատիզմ , պրոֆիլակտիկա : Փակ և բաց սպորտկառույցների
նկատմամբ հիգիենիկ պահանջները Մարզիկների անձնական/կոշիկների, մարզահագուստի / հիգիենա

Սպորտային կենսաքիմիա

6.

Դասընթացի նպատակն է. Ուսանողներին զինել գիտելիքներով կենդանի օրգանիզմների քիմիական
կազմի և կենսագործունեության հիմքում ընկած նյութերի փոխանակության վերաբերյալ:Ուսանողներին
գաղափար տալ հանգստի և ֆիզիկական ծանրաբերնվածության ժամանակ նյութափոխանակության
առանձնահատկությունների մասին, որպեսզի այդ օրինաչափությունները օգտագործվեն մարզման
պրոցեսը ավելի ռացիոնալ կազմելու համար:Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական,
կենսաբանական,քիմիական և մեթոդական գիտելիքները:Կենսաքիմիայի բնագավառում ձեռք բերած
գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ:Կենսաքիմիան հանդիսանում
է ֆունդամենտալ գիտություն , որը տալիս է անհրաժեշտ գիտելիքներ բժշկակենսաբանական և այլ
առարկաների (ֆիզիոլոգիա, սպորտային բժշկություն, հիգիենա,վալեոլոգիա), ինչպես նաև ֆիզիկական
կուլտուրայի և մեթոդիկայի հետագա ուսումնասիրությունների համար:
-Կարողանա` ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում,կարողանա տիրապետեն
կենսաքիմիական հետազոտության մեթոդներին,
-Գիտենա`Կենսաքիմիայի
զարգաց-ման
փուլերը:
Օրգանիզմների
քիմիական
բաղադրությունը:Սպիտակուցներ: Սպիտակուցների փոխանակում: Ֆերմենտներ:Նուկլեինաթթուներ :
Վիտամիններ և մի քանի այլ կենսաբանական ակտիվ միացություններ : Էներգիայի և նյութափոխանակության ընդհանուր հասկացողությունը: Կենսաբանական օքսիդացում
: Ածխաջրեր, նրանց
փոխանակումը : Լիպիդներ և նրանց փոխանակումը : Հորմոններ Մկանների կառուցվածքը և քիմիական
կազմը: Մկանային գործունեության կենսաէներգետիկանԿենսաքիմիական շեղումները օրգանիզմում
մկանային գործունեության ժամանակ: Հոգնածության մոլեկուլյար մեխանիզմները: Կենսաբջջային
հսկողությունը սպորտում:
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Ֆիզ.
Ֆիզ դաստ.
դաստ ֆիզիւոլոգ
ֆիզիւոլոգիական հիմունքներ

7.

Դասընթացի նպատակն է. Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի ապագա մասնագետներին զննել
անհրաժեշտ
գիտելիքներով
մարդու
օրգանիզմի
կենսագործունեության
ֆիզիոլոգիական
օրինաչափությունների վերաբերյալ տարբեր սպորտային բեռնվածության պայմաններում: Ֆիզիկական
դաստիարակության ֆիզիոլոգիական հիմունքներ դասընթացին ձեռք բերված գիտելիքներն ու
հմտությունները կարողանալ կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ:Տեսականորեն և գործնականորեն
նախապատրաստել ուսանողներին մի շարք գործընթացների`բուժական ֆիզիկական կուլտուրայի և
սպորտային մերսման, հիգիենայի, ֆիզիկական
դաստիարակության տեսության, սպորտային
հոգեբանության ուսումնասիրություններին:
-Կարողանա ձեռք բերված տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում,ծանոթանա սպորտային
ֆիզիոլոգիայում կիրառվող հիմնական մեթոդների հետ,ձեռք բերի ինքնուրույն գիտահետազոտական
աշխատանքների հմտություն:
-Գիտենա`Սպորտային գործունեու¬թյան ժամանակ օրգանիզմի ֆիզիոլոգիա-կան վիճակների ընդհանուր
բնութագիրը : Սպորտային մարզում, մարզվածության զարգացում : Սպորտային վարժու¬թյուն¬ների
ֆիզիոլոգիա-կան դասակարգումը : Սպորտային վարժու¬թյուն¬ների ֆիզիոլոգիական դասակարգումը:
Սպորտային տեխնիկայի ուսուցման ֆիզիոլոիական հիմունքները : Ուժային և արագա- ուժա¬յին
մարզման ֆիզիոլոգիագիկան հիմունքները : Դիմացկունության մարզման ֆիզիոլոգիական հիմունքները :
Սպորտային աշխատունակությունը արտաքին միջավայրի առանձնա հատուկ պայմաններում :
Զանգվածային ֆիզիկական կուլտուրայի և արտադրական մարմնա¬մարզության ֆիզիոլոգիական
հիմունքները : Դպրոցահասակ երեխաների մարզման ֆիզիոլոգիական հիմունքները :
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Ֆիզ.
Ֆիզ դաստ.
դաստ տեսություն և մեթոդիկա

8.

Դասընթացի նպատակն է. ՈՒսանողներին զինել հատուկ, մասնագիտական գիտելիքներով,ընդլայնել
ուսանողների տեսական և գործնական կարողությունները, ուսանողներին հիմնարար գաղափար տալ
ֆիզիկական դաստիարակության մեթոդոլոգիային,ձեռք բերված գիտելիքները անմիջապես կիրառել
մասնագիտական գործունեության մեջ,նախապատրաստել և կազմակերպել ֆիզկուլտուրային դասը:
-Կարողանա`ձեռք
բերված
տեսական
գիտելիքները
կիրառել
գործնականում,տիրապետեն
մանկավարժական հետազոտության մեթոդներին,կազմակերպել և նախապատրաստել ֆիզկուլտուրային
դասը, որոշել ֆիզիկական զարգացվածության և ֆիզիկական պատրաստականության մակարդակները:
-Գիտենա`Ի±նչ է ուսումնասիրում Ֆդտմ առարկա : Ֆդտմ առարկայի ծագման և զարգացման պատմական
էտապները: Ֆդտմ-ի հիմնական հասկացությունները: Ֆիզդաստիարակությունը որպես սոցիալական
համակարգ:Ֆ/դ համակարգին նպատակը
և
խնդիրները :Հիմնական
ուղղությունները: ՖԴՏՄ
համակարգի
հիմունքները:Ֆիզդաստիարակության
միջոցները:ֆիզիկական վարժությունների
տեխնիկան:ֆիզ.վարժությունների մանկավարժական դասակարգումը: Բնության բնական ուժերը և
հիգիենիկ գործոնները որպես ֆ/դ-ն միջոց: Շարժողական
գործողություններիերի ուսուցումը:
Շարժողական կարողություններ և
հմտությունների ձևավորման մեխանիզմները:Շարժողական
ընդունակություններ, նրանց ձևավորումը: Մանկավարժական սկզբունքների կիրառումը ֆ/դ -ն
համակարգում: ՈՒսուցման մեթոդները:ՈՒսուցման կառուցվածքը:Սխալների ուղղումը ուսուցման
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գործընթացում: ֆիզ.դաստիարակության կազմակերպման ձևերը: Դասի
բովանդակությունը
կառուցվածքը: Ֆ/դ դասերի դասակարգումը: Դասերի կազմակերպչական ապահովումը:

և

ԲՈՒՀԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ
Կենսամեխանիկա

9.

Դասընթացի նպատակն է. ուսանողներին ծանոթացնել կենսամեխանիկական հիմունքների
հետ:Ծանոթացնել տարբեր մարզաձևերի ուսումնամարզական աշխատանքներում ֆիզիկական
վարժությունների կատարման ճիշտ ընթացքին: -Կարողանա` Դասավանդման արդյունքում ապագա
մարզիչները և ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչները պետք է հստակ պարզաբանեն մարդու շարժիչ
գործողությունների բարդությունները և բացահայտեն բազմաթիվ գործոնների փոխկապվածությունը:
-Գիտենա` Կենսամեխանիկայի առարկան և մեթոդները: Հասկացություն շարժման ձևերի մասին:
Սպորտի կենսամեխանիկայի խնդիրները: Մարդու մարմնի և նրա շարժման կենսամեխանիկական
բնութագրերը: Շարժողական համակարգի կառուցվածքի և ֆունկցիայի կենսամեխանիկական
բնութագրերը: Շարժողական համակարգի կառուցվածքի և ֆունկցիայի կենսամեխանիկական
բնութագրերը: Շարժողական հատկությունների կենսամեխանիկան: Շարժումներ առանցքների շուրջ և
մարմնի դիրքի պահպանումը: ԳԼոկոմոտոր և տեղափոխման շարժումներ: Դիֆերենցիալ
կենսամեխանիկա` շարժումների անհատական և խմբակային առանձնահատկությունները: Մարզատեխնիկական վարպետություն:ՙԾանրամարտիկ-ծանրաձող՚ համակար•ի ընդհանուր ծանրության
կենտրոնի որոշումը: Դահուկորդի սահելու դինամիկան:
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12-ամյա
ամյա դպրոցի կրթական չափորոշիչներ

10.

Դասընթացի նպատակն է. ուսանողներին ծանոթացնել հանրակրթության <<Ֆիզիկական կուլտուրա>>
առարկայի հայեցակարգին, ծրարերին և չափորոշիչներին:Տիրապետել ՙՖիզիկական կուլտուրա՚
առարկայի ծրագրային բովանդակությանը:
-կարողանա` .ձեռք բերված տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում,տիրապետել դպրոցական
ծրագրերին և չափորոշիչներին,նախապատրաստել և կազմակերպել ՙֆիզիկական կուլտուրա՚ առարկան
հանրակրթական դպրոցում:
-Գիտենա` հանրակրթության բնագավառին վերաբերվող օրենսդրական ակտերը: Ընդհանուր
հոգեբանական, մանկավարժական պատրաստվածության մակարդակներ: Ժամանակակից մեթոդների
կիրառելիությունը ֆ/դ համակարգում:.Ուսուցչի մասնագիտական հմտությունների կիրառելիությունը:
ՈՒսուցչին և աշակերտին ներկայացվող ընդհանրական պահանջները:Մանկավարժական
հոգեբանոևթյան դերը Ֆ/դ համակարգում: Առարկայական կրթական չափորոշիչներ և ծրագրեր:
Գնահատումը <<ֆիզիկական կուլտուրա>> առարկայի դասավանդման գործընթացում:
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ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
Ուժային պատրաստություն
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Դասընթացի նպատակն է. տեղեկացնել ուսանողներին ֆիզիկական պատրաստականության
մակարդակներին: Ֆիզիկական պատրաստականությունն ուղղել մասնագիտական կարողություններ:
Գնահատել ազգաբնակչության տարբեր խավերի ֆիզիկական պատրաստության մակարդակները:
-Կարողանա`տիրապետել ֆիզիկական պատրաստության տեսությանը, գնահատել ըֆպ-ի և հֆպ-ի
փոխհարաբերությունը, գնահատել շարժողական ընդունակությունների մշակման գործընթացը:
-Գիտենա`հասկացություն
սպորտային
պատրաստականության
մասին:
Ֆիզիկական
պատրաստականությունը և նրա կողմերը: Ֆիզիկական պատրաստականությունը դպրոցական
երեխաների մարզման գործընթացում: Ֆիզիկական պատրաստականությունը դպրոցահասակ կրտսեր,
միջին, ավագ, հասակում: Ֆիզիկական պատրաստությունը ազգաբնակչության ֆիզիկական
դաստիարակության գործընթացում: ԸՖՊ-ի և Հֆպ-ի փոխհարաբերությունը սպորտային մարզման
տարբեր փուլերում: Ըֆպ-ն որպես ընդհանուր շարժողական ընդունակությունների մշակման միջոց: Հֆպն որպես հատուկ շարժողական ընդունակությունների մշակման միջոց:
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Կիրառական ֆիզիկական դաստիարակություն
Դասընթացի նպատակն է. ֆիզիկական դաստիարակությունը ուղղել տարբեր մասնագիտություններ,
Ֆիզիկական դաստիարակությունը որպես մանկավարժական գործընթաց:
-Կարողանա`
տիրապետել
Ֆիզիկական
դաստիարակությունը
տարբեր
մասնագիտության
գործընթացներում:Մասնագիտական հմտությունների կիրառելիության հմտություն:
-Գիտենա`Մասնագիտական կիրառական ֆիզիկական պատրաստության ընկալումը ժամանակակից
պայմաններում: ՈՒսանողների մասնագիտական կիրառական ֆիզիզկական դաստիարակության
խնդիրները: Մասնագիտական կիրառական ֆիզիզկական պատրաստության բովանդակությունը
մանկավարժական բուհերում: ՈՒսանողների ֆիզկուլտուրային դաստիարակությունը որպես
մանկավարժական
մասնագիտություն:
Մասնագիտական
ուղղվածությամբ
ֆիզիկական
դաստիարակության պարապմունքների բովանդակությունը և կազմակերպումը:
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ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ
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Դասընթացի նպատակն է. ուսանողներին գաղափար տալ ֆիզ.դաստ. պատմության ակունքների,
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էվոլուցիոն
փուլերի, հին և ժամանակակից օլիմպիական խաղերի մասին:
-Կարողանա` ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի ծագման և հետագա զարգացման էվոլուցիոն
փուլերին, Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի վիճակագրությանը, հին և ժամանակակից օլիմպիական
խաղերի կազմակերպման և անցկացման մեթոդիկային:
-Գիտենա` Ֆիզ. դաստ. ծագման պատմության ակունքները: Ֆիզ. դաստ. դիալեկտիկան: Նախնադարյան
հասարակարգ: Ստրկատիրական հասարակարգ: Հին Օլիմպիական խաղեր: Հայ մարզիկների
մասնակցությունը Հին Օլիմպիական խաղերին: Ֆիզ. կուլտուրան և սպորտը Հին Չինաստանում,
Հնդկաստանում,Եգիպտոսում, Պարսկաստանում,Իտալիայում:
Ֆիզ. կուլտ. Հայաստանի 1-ին
հանրապետ.(1918-1920թթ.):
Ֆիզ. կուլտ. Հայաստանի 2-րդ,3-րդ հանրապետ.(1920-1941,1945-1999թթ.): Հայաստանի մարզիկները
Օլիմպիական խաղերում: Հայաստանի մարզիկները Աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում:

Հոգ
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Դասընթացի նպատակն է. ուսանողներին զինել գիտելիքներով, հոգեկան մեխանիզմների և
օրինաչափությունների, հոգեկանի կառուցվածքի, իմացական գործընթացների,
մարդու անձի
և
անհատական հոգեբանական առանձնահատկությունների մասին:
Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, կիրառական և մեթոդական
գիտելիքները:Ուսանողներին գաղափար տալ մարդու զարգացման հոգեկան օրինաչափությունների
մասին: Հոգեբանության բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել պրակտիկ
գործունեության
մեջ:
Նախապատրաստել
հոգեբանական
գիտությունների
ցիկլի
առարկաների(տարիքային
հոգեբանություն,
մանկավարժական
հոգեբանություն,
սոցիալական
հոգեբանություն, սպորտի հոգեբանություն, և այլն) հետագա ուսումնասիրություններին:
-Կարողանա` ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում,տիրապետի հոգեբանական
հետազոտության մեթոդներին,կարողանա որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն
եզրահանգումներ:
-Գիտենա` Հոգեբանության առարկան, արդի խնդիրները, մեթոդները: Մարդու և կենդանիների հոգեկանի
զարգացումը: Անձնավորություն: Միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: Գործունեության
հոգեբանական բնութագիրը: Ուշադրություն: Հաղորդակցում և լեզու: Զգայություն: Ըմբռնում:
Հիշողություն: Մտածողություն:Երևակայություն: Հույզեր և զգացմունքներ: Կամք: Խառնվածք:
Բնավորություն: Ընդունակություններ:
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Դասընթացի նպատակն է. ուսանողներին զինել հոգեբանական գիտելիքներովª ապահովելով նրանց
հոգեբանական պատրաստվածությունն ու պիտանելիությունը իրենց ընտրած մասնագիտության մեջ,
ընդլայնել ուսանողների տեսական, կիրառական, մեթոդական գիտելիքները,
գիտելիքներ հաղորդել անձնավորության ձևավորման ու զարգացման, տարիքային փուլերի
առանձնահատկությունների, հոգեկանի զարգացման օրինաչուփությունների, անձի զարգացման շարժիչ
ուժերի և գործոնների վերաբերյալ,
սովորեցնել անցկացնել հոգեբանամանկավարժական հետազոտությունª կիրառելով զանազան
հոգեբանական մեթոդներ,
ձեռք բերած գիտելիքներն ու ունակությունները կիրառել պրակտիկ աշխատանքային գործունեության մեջ
:
-Գիտենա Տարիք. և մանկ. հոգեբ. առարկան, խմդիրներն ու մեթոդները:
Հոգեկանի զարգացման օրինաչափություններն ու անձի ձևավորումը օնտոգենեզում: Տարիքային
պարբերացումը հոգեբանության մեջ: Երեխայի հոգեկանի զարգացումը մինչ դպրոց հաճախելը: Հոգեկանի
զարգացումը և անձի ձևավորումը կրտսեր դպրոցական տարիքում: Հոգեկանի զարգացումը
դեռահասության տարիքում: Հոգեկանի զարգացումը վաղ պատանեկության տարիքում: Ուսուցման
էությունը և հոգեբանական հիմունքները: Դաստիարակությունը որպես անձի ձևավորման
նպատակասլաց
գործընթաց:
Մանկավարժական
գործունեության
և
մանկավարժի
անձի
հոգեբանությունը:
-Կարողանա կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում,
տիրապետի հոգեբանության ժամանակակից մեթոդներին,
իմանա յուրաքանչյուր տարիքային փուլի հոգեբանական բնութագիրը,
կարողանա բացահայտել հասարակության մեջ տեղ գտած բացասական երևույթները և ուսումնասիրել
դրանց դրսևորման պատճառները,
իմանա մանկավարժական գործունեության յուրահատկությունները,
իմանա սոցիալական միջավայրի դերն ու ազդեցությունը անձի ձևավորման վրա:
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ԳԻՏԵՆԱ
մանկավարժության
բազմաբնույթ
կողմերի,
օրինաչափությունների
մասին
գիտելիքներով:Խորացնել, ընդլայնել ուսանողների մանկավարժության` որպես գիտության ընդհանուր
տեսական
գիտելիքները,
ձևավորել
մանկավարժական
երևույթները
վերլուծելու
կարողություն:Ուսանողներին զինել ստացած գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողությամբ և
հմտությամբ:
Ձևավորել
մանկավարժական
մտածողություն,
ընդարձակել
մտահորիզոնը,
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մանկավարժական երևույթները վերլուծելու և ճիշտ մտահանգումներ կատարելու ունակությամբ:
Մանկավարժական նորությունների իմաստավորում, ինովացիոն, փոխներգործուն մեթոդների,
համագործակցային ուսուցման կիրառում:Նոր տեխնոլոգիաների և տեխնիկական միջոցների
տիրապետում` ուսուցման գործընթացն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար:Ուսանողներին
նախապատրաստել մանկավարժական համակարգի առարկաների արդյունավետ ուսումնառության:
-Կարողանա Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք
է կարողանան ձեռք բերած
գիտելիքները կիրառել գործնականում` դասապրոցեսում,
դաստիարակչական աշխատանքներում,
միջոցառումների ժամանակ, կոլեկտիվի կազմակերպման գործում,տիրապետեն մանկավարժական
երևույթների
հետազոտության
մեթոդներին,կարողանան
գրել
զեկուցումներ,
կազմակերպել
արտադասարանական
միջոցառումներ
դաստիարակության
տարբեր
բաղադրիչների
վերաբերյալ,որոշակի գիտական հարցերի, մանկավարժական տեսությունների վերաբերյալ ունենան
ինքնուրույն մոտեցումներ և կարողանան կատարել համարժեք եզրահանգումներ, ընդհանրացումներ:
-Տիրապետի Մանկավարժության առարկան և խնդիրները: Մանկավարժական գործընթացը:
Անձնավորության զարգացումը և դաստիարակությունը : Անձնավորության համակողմանի զարգացումը:
Մանկավարժի
մասնագիտության
բնութագիրը:
Դաստիարակության
•ործընթացի
էությունը:Դաստիարակության մեթոդները: Բարոյական դաստիարակությունը: Ուսուցման գործընթացի
էությունը: Ուսուցման սկզբունքները: Ուսուցման մեթոդները: Կրթության բովանդակություն: Ուսուցման
կազմակերպման ձևերը: Դպրոցավարության հիմունքները :
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Դասընթացի նպատակն է. Մանկավարժության պատմությունը նպատակ ունի ուսանողներին զինել
մանկավարժական մտքի, դպրոցի, դաստիարակության բազմաբնույթ
գիտելիքներով: Խորացնել
մանկավարժական գիտելիքները, որպեսզի ուսանողը կարողանա վերլուծել, համեմատել և
համապատասխան եզրահանգումներ կատարել անցյալի մանկավարժական փորձի վերաբերյալ:
-Գիտենա անցյալի մանկավարժական փորձը և այն ստեղծա•ործաբար կիրառի:
-Կարողանա կարողանա ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել գործնականում, տիրապետել
մանկավարժության պատմության աղբյուրներին, մեթոդներին,
-Տիրապետի Մանկավարժական մտքին Հին ժամանակներից մինչև մեր օրերը, կարողանա առարկայից
գրել գիտական զեկուցումներ, մասնակցել ՈւԳԸ – ի
աշխատանքներին, գրել կուրսային աշխատանք,
կարողանա որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ, օրինակ` տեսությունների, ինքնուրույն
եզրահանգումներ կատարել:
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Մարմնամարզություն
Մարմնամարզություն և դաս.
դաս Մեթոդիկա

6.

1-ին Դասընթացի նպատակն է. ուսանողներին զինել հատուկ գիտելիքներով
Ընդլայնել ուսանողների տեսական և գործնական կարողությունները
-Գիտենա մարմնամարզության մեթոդոլոգիան: Ձեռք բերել գիտելիքներ մամնամարզության միջոցների և
տեսակների վերաբերյալ:
-Կարողանա
պատկերացում կազմել մարմնամարզության և նրա միջոցների վերաբերյալ:
Մարմնամարզական վարժությունների ազդեցության ոլորտների մասին:
-Տիրապետի մարմնամարզության նպատակներին և խնդիրներին: Մարմնամարզության ձևերին :
Մարմնամարզության վարժությունների ազդեցության ոլորտներին:Մարմնամարզության միջոցներին:
Մարմնամարզության մեթոդական առանձնահատկություններին:
2-րդ Դասընթացի նպատակն է. ուսանողներին ծանոթացնել մարմանմարզության ծագման ակունքներին:
Մարմնամարզության զարգացման էտապներին:
Հայկական մարմնամարզության համակարգերին:
-Կարողանա պատկերացում կազմել մարմնամարզական շարժումների ծագումնաբանության և հետագա
զարգացման վերաբերյալ,կտիրապետեն մարմնամարզական համակարգերին:
-Գիտենա Մարմնամարզության պատմությունը: Մարմնամարզություն հնագույն ժամանակներում,
միջնադարում: Մարմնամարզության բուրժուական համակարգերը: Մարմնամարզության զարգացումը
Հայաստանում:Հայ մարմնամարզիկների մասնակցությունը միջազ•ային խոշոր ստուգատոսում:
3-րդ Դասընթացի նպատակն է. Ձևավորել կարողություններ և հմտություններ մարմնամարզական
վարժությունների և նրանց կիրառման կարգի վերաբերյալ,
-Գիտենա մարմնամարզության տերմինաբանությունը:
-կարողանա տիրապետել մարմանամարզական վարժությունների գրառման և կիրառման կարգին,
օգտագործել շարային և ընդհանուր զարգացնող վարժությունները:
-Տիրապետի մարմնամարզության տերմինաբանությանը: Մարմնամարզական վարժությունների
առանձին խմբերի տերմինաբաությանը, շարային և կիրառական վարժություններին: Ընդհանուր
զարգացնող
վարժությունների
տերմինաբանությանը:
Ակրոբատիկական
վարժությունների
տերմինաբանությանը: Ազատ վարժությունների տերմինաբանությանը: Վարժությունների գրառման
կարգին և ձևերին:
4-րդ Դասընթացի նպատակն է.
տեղեկություն հաղորդել մարմանմարզական վարժությունների
տեխնիկայի
և նրա կատարման վերաբերյալ, գործիքներին
կատարվող մարմանմարզական
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վարժությունների տեխնիկայի ուսուցման վերաբերյալ:
-Գիտենա գործիքներին կատարվող հիմնական վարժությունների տեխնիկան, ուժային և դինամիկ
վարժությունների բնութագրերին:
-Կարողանա տիրապետել մարմնամարզական գործիքներին կատարվող վարժությունների տեխնիկային:
-Տիրապետի գործիքներին կատարվող վարժությունների ընդհանուր տեխնիկային, ստատիկ և ուժային
վարժություններին: Թափային վարժությունների կատարման ձևերին: Մարզման պլանավորման
աշխատանքներին: Տեխնիկական պատրաստականությունը մարմնամարզությունում, վարժությունների
ուսուցման նախնական պատկերացման փուլ: Վարժությունների ուսուցման փուլ: Վարժությունների
ամրապնդում և կատարելագործում:
5-րդ Դասընթացի նպատակն է. ուսանողներին ծանոթացնել դասավանդվող մարմանամարզական
վարժություններին, մարմնամարզությունում պատրաստականության տեսակներին, մարմնամարզության
պարապմունքների տեսակներին:
-Գիտենա
մարմնամարզական
վարժությունների
տեխնիկան,
պատրաստականության
տեսակները,մարմնամարզության դասի տիպերը:
-Կարողանա տիրապետել դասավանդվող մարմնամարզական վարժությունների տեխնիկային,
տակտիկական և հոգեբանական հնարքներին: Մարմնամարզության դասի անցկացման միջոցներին և
մեթոդներին: Հիմնական մարմնամարզության բովանդակությանն ու առանձնահատկություններին:
6-րդ
րդ Դասընթացի նպատակն է.
ուսանողներին ծանոթացնել մարմնամարզության դասի
տեսակներին,մարմնամարզությունը կիրառել հիմնական և արտադասարանային պարապմունքների
ձևերով, ծանոթացնել ազգաբնակչության մարմնամարզական պարապմունքներին: Առաջին օգնությունը
մարմնամարզությունում:
-Գիտենա Մարմնամարզության տարբեր ձևերն ու տեսակները,
կարողանալ տիրապետել մարմնամարզության տարբեր պարապմունքներին:
-Կարողանա ինքնուրույնաբար անցկացնել մարմնամարզության դասերը և պարապմունքները:
-Տիրապետի
Մարմնամարզության դասի կազմակերպման ձևերը դպրոցում: Մարմնամարզության
արտադասարանական աշխատանքներ կազմակերպման մեթոդիկան դպրոցում: Միջին և ավագ տարիքի
անձանց մարմնամարզության պարապմունքները և տարիքային առանձնահատկությունները: Միջին և
ավագ տարիքի անձանց մարմնամարզության պարապմունքների անցկացման մեթոդիկան:
Վնասվածքների
կանխարգելումը
մարմնամարզությունում:
Օգնությունը
և
ապահովումը
մարմնամարզական վարժությունների ուսուցման ժամանակ: Մարմնամարզական հիմնական և օժանդակ
գործիքներ:
7-րդ Դասընթացի նպատակն է. ուսանողներին ծանոթացնել սպորտ-մասսայական միջոցառումներին և
կազմակերպման մեթոդիկային: Կիրառել մրցավարություն:
-Գիտենալ մարմնամարզության մրցումների կազմակերպման և անցկացման ձևերը: Կազմել
մարմնամարզական մրցումների կանոնադրություն և հայտեր: Գիտենալ սպորտ-մասսայական
ցուցադրական ելույթների կազմակերպման և անցկացման մեթոդիկան:
-Կարողանա կազմակերպել և անցկացնել մարմնամարզության մրցումներ և միջոցառումները:
-Տիրապետել Մրցման ծրագրերին և բովանդակությանը: Իրականացնել մրցավարություն:

Մարզական խաղեր և դաս.
դաս մեթոդիկա-ԲԱՍԿ
մեթոդիկա ԲԱՍԿԵՏԲՈԼ
ԲԱՍԿԵՏԲՈԼ

7.

Դասընթաց
1.
ՈՒսանողներին
ծանոթացնել
մարզական
խաղեր`
ՙԲասկետբոլ
և
դաս.
մեթոդիկային՚,Բասկետբոլ խաղի տեխնիկային և տակտիկական հնարքներին:
-Կարողանա ձեռք կբերել պատկերացում բասկետբոլ խաղի վարժությունների, խաղի վարման ընթացքի և
պատրաստականությունների վերաբերյալ:
-Տիրապետի ՙԲասկետբոլ և դասավանդման մեթոդիկա՚ առարկան: Խաղի տեխնիկան:Հարձակման
տեխնիկայի հիմնական հնարները:Ընդհանուր զար•ացնող, հատուկ ֆիզիկական և
նախապատրաստական վարժությունները բասկետբոլիստի համար:Պաշտպանության տեխնիկայի
հիմնական հնարքները: Հարձակման տեխնիկա: Տեղաշարժերը` քայլք, վազք, կան•առներ, դարձումներ և
ցատկեր:
Դասընթաց 2. Ձեռք բերել հմտություններ բասկետբոլ խաղի և նրա վարժությունների կիրառման կարգի
վերաբերյալ:
-Կարողանա ձեռք բերել հմտություններ խաղի վարման, ընթացքի և մրցավարության:
-Տիրապետի գնդակի ընդունում և փոխանցում մեկ և երկու ձեռքերով` տեղից և ընթացքում: Երկու քայլի
ուսուցում տեղում և ընթացքում, գնդակով և առանց գնդակի: Գնդակի պահում, ընդունում և փոխանցում:
Գնդակի վարում և նրա տարատեսակները: Խաղացողին խաղարկում տեղում և ընթացում:Նետումներ
զամբյուղի մեջ և դրանց տարատեսակները: Խաղի տակտիկա:
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Մարզական խաղեր և դաս.
դաս մեթոդիկա-Հանդբոլ
մեթոդիկա Հանդբոլ

8.

1-ին Դասընթացի նպատակն է. ծանոթացնել մարզական խաղեր` ՙհանդբոլ և դաս. մեթոդիկային՚, հանդբոլ
խաղի տեխնիկային և տակտիկական հնարքներին:
Կրթական արդյունքներ.
Ձեռք կբերեն պատկերացում հանդբոլ խաղի վարժությունների, խաղի
վարման ընթացքի և պատրաստականությունների վերաբերյալ:

4
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Տիրապետի . հանդբոլ խաղի բնութագրերին: Խաղի միջոցով խաղային որակների զարգացումներին:
Ընդհանուր և հատուկ զարգացնող վարժություններին: Գնդակով տեխնիկական էլեմենտների ուսուցման
մեթոդական հնարքներին:Փոխանցումների ժամանակ գնդակի որսում,մշակում և խափանում:
2-րդ
րդ Դասընթացի նպատակն է.
Գործնական պարապմունքներին ուսանողները տիրապետում են
ընդհանուր և հատուկ ֆիզ. պատրաստականության կարողություններին և հմտություններին, հանդբոլի
տեխնիկային ու տակտիկային:
Ձեռք են բերում մասնագիտական-մանկավարժական, մեթոդական և կազմակերպչական գիտելիքներ և
ունակություն` դպրոցներում, բուհերում, մարզադպրոցներում, ֆիզ. կոլեկտիվներում աշխատելու համար:

Մարզական խաղեր և դաս.
դաս մեթոդիկա-Վոլեյբոլ
մեթոդիկա Վոլեյբոլ

9.

1-ին Դասընթացի նպատակն է. նախատեսում է այդ մարզաձևի պատմության, տեսության,
դասավանդման մեթոդիկայի տեխնիկական և տակտիկական գործողությունների տիրապետման
անհրաժեշտ գիտելիքների, ինքնուրույն մանկավարժական կազմակերպչական աշխատանքների
ունակությունների և կարողությունների ձեռքբերմանը` տվյալ մարզաձևը ֆակուլտետային տարբեր
օղակներում լիարժեք դասավանդելու համար:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա
վոլեյբոլ մարզաձևի ուսուցման ընթացքում ձեռք բերեն մասնագիտական-մանկավարժական,
մեթոդական և կազմակերպչական գիտելիքներ և ունակություն` դպրոցներում, բուհերում,
մարզադպրոցներում, ֆիզ. կոլեկտիվներում աշխատելու համար:
2-րդ
րդ Դասընթացի նպատակն է. նախատեսում է այդ մարզաձևի պատմության, տեսության,
դասավանդման մեթոդիկայի տեխնիկական և տակտիկական գործողությունների տիրապետման
անհրաժեշտ գիտելիքների, ինքնուրույն մանկավարժական կազմակերպչական աշխատանքների
ունակությունների և կարողությունների ձեռքբերմանը` տվյալ մարզաձևը ուսումնական տարբեր
օղակներում լիարժեք դասավանդելու համար:
-Գիտենա` վոլեյբոլ
մարզաձևի ուսուցման ընթացքում ուսանողները պետք է ձեռք բերեն
մասնագիտական-մանկավարժական, մեթոդական և կազմակերպչական գիտելիքներ և ունակություն`
դպրոցներում, բուհերում, մարզադպրոցներում, ֆիզ. կոլեկտիվներում աշխատելու համար:
-Կարողանա ձեռք բերած կարողություններն ու հմտությունները կիրառել գործնականում
-Տիրապետի Վոլեյբոլ խաղի ծագման և զարգացման էտապներին,տեխնիկա-տակտիկական
հնարքներին,խաղի վարման և անցկացման կանոններին, մրցավարությանը:
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Մարզական խաղեր և դաս.
դաս մեթոդիկա-ֆուտբոլ
մեթոդիկա ֆուտբոլ

10.

1-ին Դասընթացի նպատակն է. ֆուտբոլ մարզաձևի պատմության, դասավանդման մեթոդիկայի,
տեխնիկական և տակտիկական գործողությունների տիրապետումը, անհրաժեշտ գիտելիքների
ինքնուրույն մանկավարժական-կազմակերպչական աշխատանքների և կարողությունների ձեռքբերումը`
տվյալ մարզաձևը ֆիզկուլտուրային շարժման տարբեր օղակներում լիարժեք դասավանդելու համար:
-Տիրապետի մասնագիտական-մանկավարժական, մեթոդական և կազմակերպչական գիտելիքներ և
ունակություն` դպրոցներում, բուհերում, մարզադպրոցներում, ֆիզ. կոլեկտիվներում աշխատելու համար:
2-րդ
րդ Դասընթացի նպատակն է.
նախատեսում է այդ մարզաձևի պատմության, դասավանդման
մեթոդիկայի, տեխնիկական և տակտիկական գործողությունների տիրապետումը, անհրաժեշտ
գիտելիքների ինքնուրույն մանկավարժական-կազմակերպչական աշխատանքների և կարողությունների
ձեռքբերումը` տվյալ մարզաձևը ֆիզկուլտուրային շարժման տարբեր օղակներում լիարժեք
դասավանդելու համար:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է. ֆուտբոլ
մարզաձևի ուսուցման ընթացքում
ուսանողները
պետք
է.ձեռք
բերեն
մասնագիտական-մանկավարժական,
մեթոդական
և
կազմակերպչական գիտելիքներ և ունակություն` դպրոցներում, բուհերում, մարզադպրոցներում, ֆիզ.
կոլեկտիվներում աշխատելու համար:
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Թեթև ատլետիկա և դաս.
դաս մեթ.
մեթ
1-ին Դասընթացի նպատակն է. ուսանողներին զինել հատուկ գիտելիքներով, ընդլայնել ուսանողների

11.

տեսական
և
գործնական
կարողությունները,ուսանողներին
գաղափար
տալ
աթլետիկայի
մեթոդոլոգիային ձեռք բերված գիտելիքները անմիջապես կիրառել մասնագիտական գործունեության մեջ:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք Է.
Կարողանա ձեռք բերված տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում:Տիրապետի աթլետիկայի
հետազոտության մեթոդներին: Կարողանա կազմակերպել և նախապատրաստել մրցումներ: Կարողանալ
որոշել ֆիզիկական զարգացվածության և ֆիզիկական
պատրաստականության
մակարդակները:
2-րդ Դասընթացի նպատակն է. ուսանողներին զինել հատուկ գիտելիքներով,ընդլակնել ուսանողների
տեսական
և
գործնական
կարողությունները,ուսանողներին
գաղափար
տալ
աթլետիկայի
մեթոդոլոգիային ձեռք բերված գիտելիքները կիրառել մասնագիտական գործունեության մեջ:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք Է.
Կարողանա ձեռք բերված տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում:Տիրապետի աթլետիկայի
հետազոտության մեթոդներին:Կարողանա կազմակերպել և նախապատրաստել մրցումներ: Կարողանա
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որոշել ֆիզիկական զարգացվածության և ֆիզիկական պատրաստականության մակարդակները:
3-րդ Դասընթացի նպատակն է. ուսանողներին զինել հատուկ գիտելիքներով, ընդլակնել ուսանողների
տեսական և գործնական կարողությունները, ուսանողներին գաղափար տալ աթլետիկայի
մեթոդոլոգիային, ձեռք բերված գիտելիքները կիրառել մասնագիտական գործունեության մեջ:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է.
Կարողանա ձեռք բերված տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում: Տիրապետի աթլետիկայի
հետազոտության մեթոդներին: Կարողանա կազմակերպել և նախապատրաստել մրցումներ: Կարողանա
որոշել ֆիզիկական զարգացվածության և ֆիզիկական
պատրաստականության
մակարդակները:
4-րդ Դասընթացի նպատակն է. ուսանողներին զինել հատուկ գիտելիքներով , ընդլակնել ուսանողների
տեսական և գործնական կարողությունները, ուսանողներին գաղափար տալ աթլետիկայի
մեթոդոլոգիային, ձեռք բերված գիտելիքները կիրառել մասնագիտական
գործունեության մեջ:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք Է.
Կարողանա ձեռք բերված տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում: Տիրապետի աթլետիկայի
հետազոտության մեթոդներին: Կարողանա կազմակերպել և նախապատրաստել մրցումներ: Կարողանա
որոշել ֆիզիկական զարգացվածության և ֆիզիկական պատրաստականության մակարդակները:
5-րդ Դասընթացի նպատակն է. ուսանողներին զինել հատուկ գիտելիքներով, ընդլայնել ուսանողների
տեսական և գործնական կարողությունները, ուսանողներին գաղափար տալ աթլետիկայի
մեթոդոլոգիային, ձեռք բերված գիտելիքները անմիջապես կիրառել մասնագիտակա գործունեության մեջ:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է.
Կարողանալ ձեռք բերված տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում: Տիրապետել աթլետիկայի
հետազոտության մեթոդներին: Կարողանալ կազմակերպել և նախապատրաստել մրցումներ: Կարողանալ
որոշել ֆիզիկական զարգացվածության և ֆիզիկական պատրաստականության մակարդակները:
6-րդ Դասընթացի նպատակն է. Կատարելագործել նախկին դասընթացներում ձեռք բերվածը, ձեռք բերել
գործնական հմտություններ:
Դասընթացի ավարտին ուսանողները կտիրապետեն աթլետիկայի
հիմնական միջոցներին,
պարապմունքների անցկացման մեթոդներին, աթլետիկական վարժությունների
ուսուցման
տեխնիկական հնարքներին:

Լող և դասավանդման մեթոդիկա.
մեթոդիկա

12.

1-ին Դասընթացի նպատակն է.ուսանողին սովորեցնել լողի ձևերը
-Գիտենա Լողի պատմությունը,
Լողի մարզման մեթոդիկան, տարբեր լողաոճերի տեխնիկա յի
ուսուցումը:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք Է . կարողանա լողալ, անհրաժեշտության դեպքում
ցույց տա առաջին օգնություն:
2-րդ Դասընթացի նպատակն է. ուսանողին սովորեցնել լողի ձևերը
Կրթական արդյունքներ.Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք կարողանա լողալ,
անհրաժեշտության դեպքում ցույց տալ առաջին օգնություն:
Տիրապետի .Բռաս լողաոճի տեխնիկային: Խաղեր ջրում : Կիրառական լողի տեսակներին:
Մեկնարկների և դարձումների տեխնիկային: Խեղդվողին ջրից հանելը : Առաջին օգնությունը : Լողի
մրցումային կանոններին:
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Շարժական խաղեր և դաս.
դաս Մեթոդիկա

13.

1-ին Դասընթացի նպատակն է. հնարավորություն ընձեռնել ուսանողներին զինելու հատուկ
գիտելիքներով, շարժախաղերի միջոցների և մեթոդների ազդեցությունների համակարգերին
տիրապետելու ոլորտով, շարժական խաղերի նկարագրություններին, նրանց բնութագրերի
առանձնահատկությունների վերաբերյալ: Դպրոցականների և տարբեր տարիքի և սեռի մարդկանց
ֆիզիկական դաստիարակության կազմակերպման մեթոդոլոգիային:
Կրթական արդյունքներ. պատկերացում կկազմի շարժական խաղերի
միջոցների և մեթոդների
վերաբերյալ,տեսա-գործնական
պարապմունքներում շարժախաղերի ազդեցության ոլորտի մասին,
կտիրապետի
շարժախաղերի
հիմնական
հասկացություններին,
տիրապետի
շարժախաղերի
ծագումնաբանությանը և հետագա զար•ացմանը,կտիրապետեն ֆիզիկական դաստիարակության տարբեր
համակար•երին,կտիրապետեն ֆիզիկական վարժությունների գրառման և կիրառման կար•ին,
կկարողանա
ձեռք
բերված
կարողությունները
կիրառել
ուսումնական,
աշխատանքային
գործընթացներում,ուսանողները կնախապատրաստվեն ապագա մանկավարժական աշխատանքային
հմտություններին:
2-րդ Ուսանողները ծանոթանում են շարժախաղերի միջոցներին,մեթոդներին,նրանց ազդեցությունների և
կիրառման կարգին, շարժախաղերի առանձնահատկությունների մասին:
Գաղափար են կազմում
խաղերի ծագման և զարգացման պատմական էտապներին,խաղի կանոններին:Ուսումնասիրում են
խաղային վարժությունների կատարման տեխնիկային, խաղերի դասի կազմակերպման մեթոդոլոգիային:
Գիտենա`հենքային և ընդհանուր մասնագիտական գիտելիքներ: Կկարողանա ձեռք բերված գիտելիքները
կիրառի գործնականում: Կտիրապետի ֆիզիկական դաստիարակության միջոցներին և մեթոդներին:
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Կկարողանա ինքնուրույնաբար կազմակերպել ֆիզիկական դաստիարակության պարապմունքները:
Կարողանա` տիրապետի շարժական խաղերի հիմնական բովանդակություններին, տեղեկացված լինի
շարժախաղերի ժամանակակից տեխնոլոգիաներին, բնագավառի նորություններին, գիտական
նվաճումներին, իմանա շարժախաղերի կիրառման մեխանիզմներին և ձևակերպման տեխնոլոգիաներին,
տիրապետի հիմնական շարժողական ընդունակությունների մշակման տեխնոլոգիաներին:
Տիրապետի` շարժական խաղերի միջոցների և մեթոդներին,տեսա-գործնական պարապմունքներում
շարժախաղերի
ազդեցության
ոլորտի
մասին,
տիրապետի
շարժախաղերի
հիմնական
հասկացություններին,տիրապետի
շարժախաղերի
ծագումնաբանությանը
և
հետագա
զարգացմանը,տիրապետեն ֆիզիկական դաստիարակության տարբեր համակարգերին:

Հրաձգային սպորտ և դաս.
դաս. Մեթոդիկա
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Ուսանողները ծանոթանում են Հրաձգային սպորտի պատմությանը, ինքնաձիգների տեսակներին,
կառուցվածքին,
փամփուշտի
տեսակներին,
մարզաձևի
առանձնահատկությունների
մասին:
Գործնականում ձեռք են բերում հրազենից օգտվելու, պահպանելու կանոններ: Ուսումնասիրում են
տարբեր պատերազմների ժամանակ կիրառված զենքի տեսակներին:
Գիտենա` հրաձգության տեսակներին, նրա առջև դրված նպատակ և խնդիրներին: Հրաձգության
պատմությանը, ինքնաձիգների տեսակներին, նրա օգտագործման, պահպանման կարգին: Սովորողների
մոտ ձևավորել, դասընթացների ժամանակ ստացած գիտելիքները տեսականորեն զար•ացնելու և
գործնականում կիրառելու ունակություններ:
Կարողանա`
Տիրապետի
հրաձության
տեսակներին:
Ընկալի
ուսումնական
խնդրի
պահանջը,պատկերացում կազմի ուսումնական խնդրի լուծման մեթոդին,կատարի ուսումնական խնդրի
լուծման ճիշտ ընտրություն: ՈՒնակություն ձեռք բերի ուսումնական խնդրի կատարման վերաբերյալ:
Տիրապետի`
հրաձգության
տեսակներին,
միջոցներին,տիրապետի
հրաձգության
պատմությանը,կկարողանա ձեռք բերված կարողությունները կիրառել ուսումնական, աշխատանքային
գործընթացներում, ուսանողները կնախապատրաստվեն ապագա մանկավարժական աշխատանքային
հմտություններին: Կտիրապետեն ինքնաձիքից օգտվելու ձևերին և կանոններին:
Ուսանողները ձեռք կբերեն ռազմակիրառական ընդունակություններ:
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Ուսանողները
ծանոթանում
են
Ռազմամրցակցային
տարբեր
խաղերն,մեթոդներին,նրանց
ազդեցությունների և կիրառման կար•ին:
Գաղափար են կազմում Ռազմամրցակցային խաղերի և
զար•ացման պատմական էտապներին,մարտավարության կանոններին:Ո ւսումնասիրում են
Ռազմամրցակցային խաղերի վարժությունների կատարման տեխնիկային և տակտիկային,մրցումների
կազմակերպման մեթոդոլոգիային:
Գիտենա` ռազմամրցակցային խաղերը և նրա տեսակները: Ռազմամրցակցային խաղերի տեղն ու
նշանակությունը ֆիզիկական դաստիարակության համակարգում: Ռազմամրցակցային խաղերի ծագման
և զարգացման էտապներին,
առանձին ձևերի վարժությունների կատարման տեխնիկային և
տակտիկային, մրցումների կազմակերպման մեթոդոլոգիային, շարժողական ընդունակությունների
մշակման տեխնոլոգիաներին: Սովորողների մոտ ձևավորել, դասընթացների ժամանակ ստացած
գիտելիքները տեսականորեն զարգացնելու և գործնականում կիրառելու ունակություններ:
Կարողանա` տիրապետի ռազմամրցակցային խաղերի վարժություններին, նրանց կատարման
տեխնիկային:Ընկալի ուսումնական խնդրի պահանջը:Պատկերացում կազմի ուսումնական խնդրի
լուծման մեթոդին:Կատարի ուսումնական խնդրի լուծման ճիշտ ընտրություն:ՈՒնակություն ձեռք բերի
ուսումնական խնդրի կատարման և եզրահանգման վերաբերյալ:
Տիրապետի` ռազմամրցակցային խաղերի կազմի միջոցներին,
պատկերացում կազմի տեսա-գործնական պարապմունքներում վարժությունների ազդեցության ոլորտի
մասին,
տիրապետի
ռազմամրցակցային
խաղերի
ծագումնաբանությանը,տիրապետեն
ռազմամրցակցային խաղերի գրառման և կիրառման կարգին,կկարողանա ձեռք բերված
կարողությունները կիրառել ուսումնական, աշխատանքային գործընթացներում,
ուսանողները
կնախապատրաստվեն ապագա մանկավարժական աշխատանքային հմտություններին:
կտիրապետեն ռազմամրցակցային խաղերի տեսակներին:
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Դասընթաց 1. Ուսանողները ծանոթանում են ձեռնամարտի և սպորտային ըմբշամարտի
միջոցներին,մեթոդներին,նրանց
ազդեցությունների
և
կիրառման
կար•ին,
մարզաձևի
առանձնահատկությունների մասին: Գաղափար են կազմում ձեռնամարտի և սպորտային ըմբշամարտի
ծագման և զարգացման պատմական էտապներին,մարտավարության կանոններին:Ուսումնասիրում են
ձեռնամարտի և սպորտային ըմբշամարտի վարժությունների կատարման տեխնիկային և
տակտիկային,մրցումների կազմակերպման մեթոդոլո•իային:
Գիտենա` ձեռնամարտի և ըմբշամարտի տեսակներին, ձեռնամարտի և սպորտային ըմբշամարտի տեղն ու
նշանակությունը ֆիզիկական դաստիարակության համակարգում:
Ձեռնամարտի և սպորտային
ըմբշամարտի ծագման և զարգացման էտապներին, առանձին ձևերի վարժությունների կատարման
տեխնիկային և տակտիկային, մրցումների կազմակերպման մեթոդոլոգիային, շարժողական
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ընդունակությունների մշակման տեխնոլոգիաներին: Սովորողների մոտ ձևավորել, դասընթացների
ժամանակ ստացած
գիտելիքները տեսականորեն զարգացնելու և գործնականում կիրառելու
ունակություններ:
կարողանա` ծանոթ լինի ժամանակակից ձեռնամարտի և սպորտային ըմբշամարտի հիմնախնդիրներին և
հայեցակարգերին, տեղեկացված լինի ձեռնամարտի և սպորտային ըմբշամարտի դասավանդման
ժամանակակից տեխնոլոգիաներին, բնագավառի նորություններին, գիտական նվաճումներին:
Տիրապետի` տիրապետի ձեռնամարտի և սպորտային ըմբշամարտի հիմնական բաժիններին, իմանա
ձեռնամարտի և սպորտային ըմբշամարտի վարժությունների կիրառման մեխանիզմին և ձևակերպման
տեխնոլո•իաներին, տարիքային տարիքային և շարժողական առանձնահատկություններիը, տիրապետի
հիմնական շարժողական ընդունակությունների մշակման տեխնոլո•իաներին:
Դասընթաց 2. Նախորդ կուրսի հիման վրա ամրապնդում և կատարելագործում են ձեռք բերածը,
պատկերացում կազմի ձեռնամարտի և մարզական ըմբշամարտի միջոցներին,
Գիտենա` տեսա-գործնական պարապմունքներում վարժությունների ազդեցության ոլորտի մասին,
ուսանողները կնախապատրաստվեն ապագա մանկավարժական աշխատանքային հմտություններին:
Կարողանա` կկարողանա ձեռք բերված կարողությունները կիրառել ուսումնական, աշխատանքային
գործընթացներում,
Տիրապետի`
կտիրապետի
ձեռնամարտի
և
մարզական
ըմբշամարտի
շարժումների
ծագումնաբանությանը,կտիրապետեն ձեռնամարտի և մարզական ըմբշամարտի գրառման և կիրառման
կարգին,
Կտիրապետեն ձեռնամարտի և մարզական ըմբշամարտի տեսակներին:

ԲՈՒՀԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ
Տուրիզմ
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Տուրիզմ՚ առարկայի դասավանդման հիմնական նպատակն է ուսանողների ծանոթացնել տուրիզմի
հիմնական խնդիրներին, տուրիստական վարժություններին: Ուսանողներին զինել գիտելիքներով`
նպաստելու համար ազգզբնակչության համակողմանի, ներդաշնակ զարգացմանը, դաստիարակելու
ֆիզիկապես և բարոյապես առողջ քաղաքացիներ, պատրաստ հայրենիքի բարգավաճմանն ու
պաշտպանությանը: Դասընթացի խնդիրն է. Նպաստել ազգաբնակչության տաբեր տարիքի և սեռի
մարդկանց օրգանիզմի ձևի և ֆունկցիաների համակողմանի զարգացմանը, ուսուցանել կյանքին
անհրաժեշտ
շարժողական
և
կիրառական
ընդունակություններ,
նպաստել
օրգանիզմի
վերականգնողական գործընթացները, սովորույթ ձևավորել տուրիզմով մշտապես զբաղվելու
ցանկություններով,
հաղորդել
գիտելիքներ
տուրիստական
վարժությունների
ներգործության
օրինաչափությունների վերաբերյալ, մարդկանց մոտ ձևավորել բարոյակամային, գեղագիտական
հատկություններ: Սովորողներին ծանոթացնել հայրենի բնությանը, պատմա-մշակութային արժեքներին,
իսկ դասընթացների ժամանակ ստացած գիտելիքները տեսականորեն զարգացնելու և գործնականում
կիրառելու ունակություններով:
Գիտենա` ժամանակակից տուրիզմի հիմնախնդիրներին և հայեցակարգերին, տեղեկացված լինի
տուրիզմում գործող ժամանակակից տեխնոլոգիաներին, բնագավառի նորություններին, գիտական
նվաճումներին, իմանա տուրիստական վարժությունների կիրառման մեխանիզմին և ձևակերպման
տեխնոլոգիաներին,իմանա տարիքային և շարժողական առանձնահատկություններին,
ծանոթ
լինի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ժամանակակից հայեցակարգերին
Կարողանա` տուրիստական վարժությունների գրառման և կիրառման կարողություն,ուսումնական
խնդրի պահանջի ընկալում,ուսումնական խնդրի լուծման մեթոդի պատկերացում,ուսումնական խնդրի
լուծման ճիշտ ընտրություն
Տիրապետի`տուրիզմի եղանակներին, կարողանա կազմակերպել զբոսանքներ, երթեր,
արշավներ:Տիրապետի բնական և արհեստական արգելքներից խուսափելու կանոններին:

3

Դահուկային պատրաստություն

18.

<<Դահուկային պատրաստություն>> առարկայի դասավանդման հիմնական նպատակն է ուսանողների
ծանոթացնել դահուկային սպորտի տեսակներին, նրանց առջև դրված նպատակ և խնդիրներին,
պատմությանը, դահուկների տեսակներին, նրանց օգտագործման և պահպանման կարգին: Սովորողների
մոտ ձևավորել, դասընթացների ժամանակ ստացած գիտելիքները տեսականորեն զարգացնելու և
գործնականում կիրառելու ունակություններ:
Գիտենա` ծանոթ լինի ժամանակակից դահուկային պատրաստության հիմնախնդիրներին և
հայեցակարգերին,
տիրապետի դահուկավազքիք հիմնական բաժիններին, տեղեկացված լինի
դահուկային պատրաստականության դասավանդման ժամանակակից տեխնոլոգիաներին, բնագավառի
նորություններին, գիտական նվաճումներին, իմանա տարբեր դահուկներից օգտվելու տեխնոլոգիաներին,
տիրապետի հիմնական շարժողական ընդունակությունների մշակման տեխնոլոգիաներին
Կարողանա` Տիրապետի դահուկային պատրաստության տեսակներին:Ընկալի ուսումնական խնդրի
պահանջը,
Տիրապետի` Դահուկավազքի ձևերին և տեսակներին, դահուկների պատրաստման և պահպանման
կարգին, դահուկային սպորտի զարգացման պատմական էտապներին:
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Մարզական բժշկություն

19.

Առարկայի հիմքը հանդիսանում են այն ֆիզիկական վարժությունները, որոնք
կիրառվում են
նպատակաուղղված, չափավորվածª կախված մարզաձևի յուրահատկություններից, հիվանդի ընդհանուր
վիճակից և ֆունկցիաների խախտման աստիճանից:
Գիտենա` մարզական բժշկության հիմնական խնդիրները, մարզական վնասվածքները, նրանց
կանխարգելման ուղիները:
Կարողանա` կիրառել առաջին բուժօգնությունը, տիրապետի վանասվածքների բնույթը, կարողանա
կատարել բուժվերահսկողություն:
Տիրապետի` մարզական բժշկության հետազոտման մեթոդներին,որոշի հիվանդության բնույթը և
անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպի առաջին բուժօգնությունը:

2

Բուժական ֆիզկուլտուրա

20.

21.

Առարկայի հիմքը հանդիսանում են ֆիզիկական վարժությունները, որոնք
կիրառվում են
նպատակաուղղված, չափավորվածª կախված հիվանդի ընդհանուր վիճակից և ֆունկցիաների խախտման
աստիճանից:
Գիտենա` բուժական ֆիզկուլտուրայի դերն ու նշանակությունը, կատարի բուժզննում, որոշի ֆիզիկական
զարգացվածության աստիճանը,կատարել անտրոպոմետրիկ չափումներ, որոշի հիվանդության բնույթը և
կատարի անհրաժեշտ բուժական եզրակացություն:
կարողանա կատարել ճիշտ և
նպատակաուղղված մերսումներ , կազմակերպի ճիշտ
բուժօգնություն:
Տիրապետի` բուժական ֆիզկուլտուրայի անցկացման մեթոդներին, կազմակերպի բուժական խմբերի
ֆիզկուլտուրայի պարապմունքները:
4.6. Մարզական կառույցներ
Գիտենա` Տարբեր մարզակառույցների մասնագիտական նախագծերին և ծրագրերին
Կարողանա` նախագծել և կառուցել մարզաբազաներ, խաղահրապարակներ, մարզակառույցներ
Տիրապետի`տարբեր մարզակառույցների կոմունիկացիաներին, նախագծերին

3

2

Հատուկ մասնագ
մասնագիտական սեմինար

22.

Հատուկ դասընթացի նպատակն է ուսանողներին զինել մասնագիտական հմտություններով, խորացնել
մասնագիտական կարողությունները, նախապատրաստել հետագա մանկավարժական գործունեության:
Գիտենա` ֆիզիկական դաստիարակության համակարգի էությունը, մասնագիտական առարկաների և
նրանց դասավանդման տեխնոլոգիաները:
Կարողանա` կատարել համադրություններ, գործնական եզրահանգումներ:
Տիրապետի` մասնագիտական հմտություններին: Շարժողական գործողությունների ուսուցման
տեխնոլոգիաներին: ՈՒսանողները նախապատրաստվում են մասնագիտական հմտություններին:

4

ԸՆՏՐՈՎԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
Օլիմպիական շարժում

23.

Դասընթացի նպատակն է. Ուսանողներին մանրամասնորեն ծանոթացնել անտիկ օլիմպիական խաղերի
սկզբնավորման, անցկացման, և ժամանակակից
օլիմպիական խաղերի նախապատրաստման
նախադրյալների մասին: Հատուկ ուշադրությաուոն է դարձվում օլիմպիական խաղերի ծրագրերին,
մասնակիցներին, մարզիչներին, խաղերի սկզբնավորման պատճառների և լեգենդների մասին:
Ուսանողները ծանոթանում են Հին Հունական և ժամանակակից Օլիմպիական խաղերի, տարբեր
մարզաձևերի ծագման և
մեր օրերում դրանց դերի ու նշանակության մասին, մարդու առողջ
ապրելակերպի հիմունքների, մասսայական միջոցառումների ծագման և այլնի վերաբերյալ:
Գիտենա` Օլիմպիական շարժումը, նրա պատմությունը,օրենսդրությունը, Հին հունական և
ժամանակակից օլիմպիական խաղերի էվոլուցիոն փուլերը, առանձին մարզաձևերի ծագման և
զարգացման վերաբերյալ: Սովորողների մոտ ձևավորել
դասընթացների ժամանակ ստացած
գիտելիքները տեսականորեն զարգացնելու և գործնականում կիրառելու ունակություններ:
Կարողանա` ՈՒսումնասիրել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտ ծա•ման և հետագա զարգացման
էտապները: Ուսումնական խնդրի կատարման և եզրահանգման ունակություն:
Տիրապետի` Օլիմպիական շարժման պատմությանը,պատկերացում կկազմի ֆիզիկական կուլտուրայի և
սպորտի ծագումնաբանությանը հին երկրներում, կտիրապետի Օլիմպիական գաղափարներին
,կտիրապետեն անտիկ և ժամանակակից Օլիմպիական խաղերի անցկացման և կազմակերպման
մեթոդիկային, կտիրապետեն Օլիմպիական շարժման տերմինաբանությանը, կկարողանա ձեռք բերված
կարողությունները կիրառել ուսումնական, աշխատանքային գործընթացներում,ուսանողները
կնախապատրաստվեն ապագա մանկավարժական աշխատանքային հմտություններին:
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Շախմատի դասավանդումը դպրոցում
Առարկայի
նպատակն է
ուսանողներին զինել շախմատին հատուկ գիտելիքներով,շախմատի
ծագումնաբանությանը, խաղաքարերին, շախմատային հասկացություններին, խաղի վարման կարգին:
Գիտենա` Շախմատ խաղի ծագումնաբանությունը, նրա պատմական զարգացման էտապները: Խաղի
վարման կանոնները: Առանձին խաղաքարերի տրամաբանական քայլերի հերթականությունը և
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հաջորդականությունը:
Կարողանա`տիրապետել շախմատ խաղին: Կզարգացնի ինտելեկտուալ կարողությունները և վերացական
մտածողությունը: Կկարողանան դասավանդել ,,Շախմատ,,-ը դպրոցում:
Տիրապետի` խաղի ծագումնաբանությանը և պատմությանը: Խաղի կանոններին, խաղաքարեր ի
քայլերին, խաղի վարման ընթացքին:

Համակարգ
Համակարգչի կիրառ.
կիրառ ուս.
ուս Գործընթաց
Ֆիզ.
Ֆիզ դաստիարակության կազմակերպում
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¸À
1.
2.
3.
4.

Ուսանողները ծանոթանում են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ծագման, զարգացման, նրա
էվոլյուցիոն
շրջանների,
սպորտային
նվաճումների
և
Օլիմպիական
շարժման
առանձնահատկություններին մասին : Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պատմությունը գիտելիքներ է
տալիս Հին Հունական և ժամանակակից Օլիմպիական խաղերի, տարբեր մարզաձևերի ծագման և մեր
օրերում դրանց դերի ու նշանակության մասին, մարդու առողջ ապրելակերպի հիմունքների,
մասսայական միջոցառումների ծագման և այլնի վերաբերյալ:
Գիտենա` ժամանակակից ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի հայեցակարգերը, Ֆիզիկական կուլտուրան
հին ժամանակներից մինչև մեր օրերը: Գիտենա ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի կառավարման
մեխանիզմները տարբեր կազմակերպություններում:
Կարողանա` ՈՒսումնասիրել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտ ծագման և հետագա զարգացման
էտապներին:
Տիրապետի` տիրապետի ընդհանուր ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժիններին ,կտիրապետեն
ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի տարբեր համակարգերին, կտիրապետեն ֆիզիկական կուլտուրայի և
սպորտի տերմինաբանությանը,կարողանա ձեռք բերված կարողությունները կիրառել ուսումնական,
աշխատանքային գործընթացներում, ուսանողները կնախապատրաստվեն ապագա մանկավարժական
աշխատանքային հմտություններին:

ԱՅԼ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ
Îáõñë³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù (Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý)
Îáõñë³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù (Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛáõÝ, Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ, ֆդտմ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹ÇÏ³)
ՊՐԱԿՏԻԿԱՆԵՐ
Ուսումնական պրակտիկա
Արտադրական պրակտիկա
Պետական քննություն կամ աí³ñï³Ï³Ý
աí³ñï³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù
Պետական ùÝÝáõÃÛáõÝ

2

30
6
6
12
6

9. ÐÆØÜ²Î²Ü ÎðÂ²Î²Ü Ìð²¶ðºðÆ Æð²Î²Ü²òØ²Ü
Æð²Î²Ü²òØ²Ü ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հովհ. Թումանյանի անվան Վանաձորի պետական համալսարանը` §Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ¦
áõÕÕáõÃÛ³Ý << 011401.08.6_<<
_<<Ֆիզիկական դաստիարակություև և սպորտային մարզում Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý
011401.08.6_<<Ֆիզիկական
å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßãÇ ¨ ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý` Ùß³Ïել ¿ µ³Ï³É³íñÇ³ïÇ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ ¥ÐÎÌ):
Ü³Ëù³Ý ÐÎÌ-Ç Ùß³ÏáõÙÁ áñáßվել ¿ Íñ³·ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ` ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ, áñáõÙ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝíել
բուհի ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ, ëáíáñáÕÝ»ñÇ ËÙµ»ñÇ µÝáõÃ³·ñ»ñÁ ¨ áõëáõóÙ³Ý í»ñçÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ`
·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ, Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ß³ñÇ ï»ëùáí, ÁÝ¹ áñáõÙ` ¹ñ³Ýù Ñ³ëóí³Í »Ý
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ·áñÍÝ³Ï³Ý Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÇÝùÝáõñáõÛÝ í×ÇéÝ»ñ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ÏáÙå»ï»ÝïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ëïÇ×³ÝÇ:
Բակալավրի պատրաստման ՀԿԾ-ները ժամանակ առ ժամանակ պիտի նորացվեն` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí
·ÇïáõÃÛ³Ý, ï»ËÝÇÏ³ÛÇ, Ùß³ÏáõÛÃÇ, ïÝï»ëáõÃÛ³Ý, ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý áÉáñïÇ ½³ñ·³óÙ³Ý
áõÕÕÁÝÃ³óÝ»ñÁ, ³Ûë µáÉáñÇ ÑÇÙùáõÙ ¹Ý»Éáí.
-ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ,
-ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ÙáÝÇïáñÇÝ·Á,
-ëáíáñáÕÝ»ñÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ¨ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ ÏáÙå»ï»ÝïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ûµÛ»ÏïÇí ßáõñçÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ,
-¹³ë³Ëáë³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ÏáÙå»ï»ÝïáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ,
-ë»÷³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ¨ ³ÛÉ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³¹ñí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí
(բենչմարկինգ) Ùßï³·Ý³ ëïáõ·áõÙ` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í Ñ³Ûï³ÝÇßÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³,
ÎáÙå»ï»Ýï³ÛÇÝ Ùáï»óÙ³Ý Çñ³·áñÍáõÙÁ ³Ýå³ÛÙ³Ýáñ»Ý »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ áõëáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ
å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ³ÏïÇí ¨ ÇÝï»ñ³ÏïÇí Ó¨»ñÇ É³ÛÝ ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ,- ³Ûë µáÉáñÁ ³ñï³Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ
Ñ»ï Ñ³Ù³Ïó»Éáí` Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí ½³ñ·³óÝ»É ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
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àõëáõÙÝ³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ և ՀԿԾ-ի մշակման ընթացքում Ï³½Ù³Ï»ñåíել »Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ ÏñÃ³Ï³Ý,
·Çï³Ï³Ý, å»ï³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ÏñÃ³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï, ÇÝãå»ë Ý³¨` Ý»ñ³éí»Ý ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ¨
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ վարպետ-¹³ë»ñ:

9.1. äñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
<< 011401.08.6_<<
011401.08.6_<<Ֆիզիկական
_<<Ֆիզիկական դաստիարակություև և սպորտային մարզում µ³Ï³É³íñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ §äñ³ÏïÇÏ³Ý»ñ¦ բաժինը Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇ ï»ë³Ï`
³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý áõÕÕáñ¹í³Í ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý:
àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éù µ»ñ³Í ï»ë³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÝ ³Ùñ³åÝ¹»Éáõ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ
ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí µÝ³·³í³éÇ ï³ñµ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñáõÙ ¨
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý áõë³ÝáÕÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¨ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý»ñ:
äñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, Íñ³·ñ»ñÁ ¨ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÁ áñáßíáõÙ »Ý µáõÑÇ ÏáÕÙÇó`
Áëï Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ï»ë³ÏÇ:
äñ³ÏïÇÏ³Ý Ï³ñáÕ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É Ý³¨ ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ` Ý³Ë³å»ë Ï³½Ùí³Í ³ÝÑ³ï³Ï³Ý
Íñ³·ñáí:
äñ³ÏïÇÏ³ն կարող է Çñ³Ï³Ý³óվել ë»÷³Ï³Ý ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µ³½³ÛÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, քանի որ ՎՊՄԻին Ñ³·»óí³Í ¿ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ë³ñù³íáñÙ³Ùµ ¨ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñáí:
Ð»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ùµ ëáíáñáÕ Ý³ËÝ³Ï³Ý ¨ ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý, Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³ßË³ïáÕ ¹³ë³ËáëÝ»ñÁ ¨ áõëáõóÇãÝ»ñÁ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ ã»Ý ³ÝóÝáõÙ, »Ã»
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ »Ý: Üñ³Ýó Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý
·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ïí³Í ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ µÝáõÃ³·ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí:
ÎñÃ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ ã³ßË³ïáÕ Ñ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ՎՊՀ-ը
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³: äñ³ÏïÇÏ³ÛÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ¨
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ áñáßíáõÙ »Ý ՀՀ պետական կրթական ã³÷áñáßãáí, åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ ¨ Å³ÝÏ»ïÝ»ñÁ`
Ñ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÇ Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:/Հավելված պրակտիկայի
ծրագրերը/
Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí áõë³ÝáÕÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ` Çñ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñáí:
Ð³Ù³Ó³ÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÇ` áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¨ Ù³Ý³Ï³í³ñÅ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Áëï Ñ»ï¨Û³É Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÇ.
äð²ÎîÆÎ²ÚÆ îºê²ÎÀ

Îàôðê

ÎÆê²ØÚ²Î

Þ²´²Â

Îðº¸Æî

Արտադրական/մանկավ.-ն

IV
IV
I
II
III

VII
VIII
II
IV
VI

4
4
2
2
2

6
6
2
2
2

Ուսումնական

9.2. àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ¨ áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý քաղաքականությունը
•
•
•
•
•

ÐÎÌ-Á Ý³Ë³ï»ëí³Í µáÉáñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÁ, ³é³ñÏ³Ý»ñÁ (Ùá¹áõÉÝ»ñÁ) կ³å³ÑáíÇ
áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ¨ ÝÛáõÃ»ñáí:
êáíáñáÕÝ»ñÇ ³ñï³Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³ßË³ï³ÝùÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ կ½áõ·áñ¹íÇ Ù»Ãá¹³Ï³Ý
³å³ÑáíÙ³Ùµ ¨ Í³Ëëí³Í Å³Ù³Ý³ÏÇ ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ùµ:
ÐÎÌ-Ç Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëáíáñáÕÇ ÃáõÛÉ³ïñáõÙ ¿
Ùáõïù ·áñÍ»É ïíÛ³ÉÝ»ñÇ µ³½³,
·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñ, ëï³Ý³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ:
Բոլոր դասընթացների դասախոսական տեքստերի էլեկտրոնային տարբերակները:
¶ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ ýáÝ¹Á Ñ³Ù³Éñí³Í է áã ÙÇ³ÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý, ³ÛÉ Ý³¨ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ¨
ïÝï»ë³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ïå³·Çñ ¨ ¥Ï³Ù¤ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí:

9.3. àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³¹ñ³ÛÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý քաղաքականությունը
´³Ï³É³íñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ³å³Ñáííած է ·Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý
Ï³¹ñ»ñáí, áñáÝù áõÝ»Ý ¹³ë³í³Ý¹íáÕ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³½³ÛÇÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ ¨ Ùßï³·Ý³ ½µ³ÕíáõÙ »Ý ·Çï³Ï³Ý
և ·Çï³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ:
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¶Çï³Ï³Ý ³ëïÇ×³Ý ¨ ÏáãáõÙ áõÝ»óáÕ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ µ³ÅÇÝÁ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³½ÙáõÙ, áñáÝù
³å³ÑáíáõÙ
»Ý
ÏñÃ³Ï³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÁ
ïíÛ³É
ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ÏñÃ³Ï³Ý
Íñ³·ñáí,
Ï³½Ùում
են
åñáý»ëáñ³¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ 50%-Á:
Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ³é³ñÏ³Û³ËÙµ»ñÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñÁ áõÝ»Ý ¹³ë³í³Ý¹íáÕ ³é³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ
Ñ»Ýù³ÛÇÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ ¨ ·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ×³Ý:

9.4. ÎñÃ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ
Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
´³Ï³É³íñ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝելու համար ՎՊՀ-ն ունի
ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µ³½³` ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ¨ ÙÇç³é³ñÏ³Û³Ï³Ý
å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ, É³µáñ³ïáñ , ·áñÍÝ³Ï³Ý ¨ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:
´³Ï³É³íñ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÝÛáõÃ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ó³ÝÏÁ Çñ
Ù»ç ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ `
- ï»ë³ÉëáÕ³Ï³Ý Ï³µÇÝ»ïÝ»ñ,
- áõëáõÙÝ³Ï³Ý Éë³ñ³ÝÝ»ñ` Ï³Ñ³íáñí³Í ÙáõÉïÇÙ»¹Ç³Ï³Ý óáõó³¹ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñáí,
- Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Éë³ñ³Ý` ·Éáµ³É áñáÝáÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ ÙïÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ùµ:թիվ
թիվ 45 լսարան
-Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³ÝÁ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ïáõÏ Ï³Ñ³íáñí³Í É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñ, մարզադահլիճներ,
մարզահրապարակներ,հրաձգարան, լողավազան::/Վարձակալության պայմանագրեր/
պայմանագրեր/
- áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ï³µÇÝ»ïÝ»ñ £/Թիվ
Թիվ 41լսարան
41լսարան/
լսարան/

9.6. ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÏÏñÃ³Ï³Ý
ñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý áñ³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý քաղաքականությունը
ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý áñ³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ý»ñ³éում է ëáíáñáÕÝ»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ,
ÙÇç³ÝÏÛ³É ¨ ³Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñÙ³Ý Ó¨»ñÁ£
¶Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óÇÏ ¨ ÙÇç³ÝÏÛ³É ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ÏáÝÏñ»ï Ó¨»ñÁ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
³é³ñÏ³ÛÇ ·Íáí Ùß³ÏíáõÙ ¨ Ññ³å³ñ³ÏíáõÙ ¿ µáõÑÇ ÏáÕÙÇó ¨ ëáíáñáÕÝ»ñÇÝ »Ý Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ áõëáõóÙ³Ý ³é³çÇÝ
³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:
´áõÑÇ ÏáÕÙÇó ëï»ÕÍíած են å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ÁÝÃ³óÇÏ ¨ ÙÇç³ÝÏÛ³É ³ï»ëï³óÇ³Ý»ñÇ Íñ³·ñ»ñÁ, ëáíáñáÕÝ»ñÇÝ
Çñ»Ýó ³å³·³ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ ³é³í»É³·áõÛÝë Ï»ñåáí Ùáï»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí
ÏáÝÏñ»ï ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇó µ³óÇ` ³ñï³ùÇÝ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ïáí ³ÏïÇíáñ»Ý Ý»ñ·ñ³ííած
են Ý³¨ ·áñÍ³ïáõÝ»ñÁ ¨ Ñ³ñ³ÏÇó ³é³ñÏ³Ý»ñ Ï³ñ¹³óáÕ ¹³ë³ËáëÝ»ñÁ:
êáíáñáÕÝ»ñÇÝ լայն ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ են տրվում ·Ý³Ñ³ï»Éáõ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ¨ áñ³ÏÁ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³é³ÝÓÇÝ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ
³ßË³ï³ÝùÁ:
10. << 011401.08.6_<<
_<<Ֆիզիկական դաստիարակություև և սպորտային մարզում Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ
011401.08.6_<<Ֆիզիկական
Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý µ³Ï³É³íñÇ
µ³Ï³É³íñÇ ³Ù÷á÷Çã ³ï»ëï³íáñÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
10.1.
10.1
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_<<Ֆիզիկական դաստիարակություև և սպորտային մարզում Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ
Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý µ³Ï³É³íñÁ å»ïù ¿ Ï³ñáÕ³Ý³ ÉáõÍ»É å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãով սահմանված ¨
Çñ áñ³Ï³íáñÙ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ:

ëáóÇ³É--ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ µÝ³·³í³éáõÙ`
³/ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ¨ ëáóÇ³É
ÇÙ³Ý³ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ Çñ µÝ³·³í³éÇ ûñ»ÝùÝ»ñÁ,
³½³ï ïÇñ³å»ïÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý éáõë³ó É»½íÇÝ (·ñ³íáñ ¨ µ³Ý³íáñ) ¨ Ñ³Õáñ¹³ÏóíÇ ûï³ñ É»½վáí,
գիտենա մայրենի լեզվով գրագետ հաղորդակցվելու և շարադրելու ունակություններ,
ÇÙ³Ý³ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñ¹Ç ù³Õ³ù³·Çï³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ,
Í³ÝáÃ ÉÇÝÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ և հայ Ùß³ÏáõÛÃÇÝ, ïÇñ³å»ïÇ í³ñí»É³Ó¨Ç ÏáõÉïáõñ³ÛÇÝ, ÇÙ³Ý³ ¹ñ³ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý
¨ Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñ·³íáñáõÙ »Ý Ù³ñ¹áõ ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, Ù³ñ¹áõ ¨ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
• ·Çï»Ý³ հասարակության արդի պահանջները կրթության ոլորտում,
• Í³ÝáÃ ÉÇÝÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ·Çï»Ý³ Ï»óáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ·ÇïáõÃÛ³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, ÝÛáõÃ³Ï³ÝÇ ¨ í»ñ³ó³Ï³ÝÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù³ï»ñÇ³ÛÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ó¨»ñÁ, Ñ»ï¨Ç
ëáóÇ³É³Ï³Ý ·Éáµ³É ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇÝ,
• ·Çï»Ý³ ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, Ù³Ïñá ¨ ÙÇÏñáïÝï»ëáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÁ,
³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

•
•
•
•
•

µ/ µÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ µÝ³·³í³éáõÙ`


Í³ÝáÃ ÉÇÝÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó µÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ ¨ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·»ñÇÝ, µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
·Éáµ³É ¨ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ,
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ïÇñ³å»ïÇ ÇÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ Ñ³í³ùÙ³Ý, å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Ý»ñÇÝ ¨ Ï³ñáÕ³Ý³
û·ï³·áñÍ»É Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÇÝýáñÙ³óÇáÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ,
Իմանա մարդկային օրգանիզմի տարիքային փոփոխությունները,
տիրապետի աշխատանքի պաշտպանության իրավական և կազմակերպչական
հիմունքներին:Արտադրական սանիտարիային: Աշխատանքի անվտանգության կանոններին: Հրդեհային
անվտանգության,արտակարգ իրավիճակներին,
տիրապետի ՔՊ-ն ժամանակակից միջոցներին, մեթոդներին, բնական և տեխնոծին աղետներին: Վթարների
դեպքում արագ արձագանքման եղանակներին:
տիրապետի հիվանդին (տուժածին) առաջին օգնություն ցուցաբերելու ձևերին, տալ տեղեկություններ առողջ
ապրելակերպի վերաբերյալ, հիվանդի խնամքի և նրա հետազոտության մեթոդների մասին: Իմանա սիրտանոթային, շնչառական, մարսողական, միզասեռական, ներզատիչ համակարգերի առավել հաճախ
հանդիպող հիվանդությունների և որոշ ինֆեկցիոն հիվանդությունների վերաբերյալ:

·/ Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙª























<< 011401.08.6
011401.08.6_<<Ֆիզիկական
_<<Ֆիզիկական դաստիարակություև և սպորտային մարզում մասնագիտության
առարÏ³Ý»ñÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý գործÁÝÃ³óáõÙ µ³Ï³É³íñÁ å³ñï³íáñ ¿ª
տիրապետի ֆիզիկական վարժությունների ռիթմայնությանը` զարգացնելով պլաստիկան և մարմնի մասերի
դիրքերի ճիշտ դրվածքը:
տիրապետի տարաբնույթ շարժումները զուգակցել ռիթմայնության հետ, սովորողների մոտ ձևավորել ճիշտ
կեցվածք:
Իմանա
մարդու
մարմնի
ձևի,
կառուցվածքի
և
զարգացման
օրինաչափություններին:
Մարդակազմաբանության բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն ու ունակությունները կիրառել
պրակտիկ գործունեության մեջ:
Տիրապետի մարդու օրգանիզմի ֆունկցիաների կարգավորման օրինաչափություններին: Օրգանիզմի
զարգացման տարբեր շրջաններում օրգան համակարգերի գործառույթներին:
Տիրապետի արտաքին միջավայրի տարբեր գործոնների նկատմամբ հիգիենիկ պահանջների,
ուսումնադաստիարակչական պրոցեսում դրանց արդյունավետ կրիառման հմտություններին:
Գիտենա հանգստի և ֆիզիկական ծանրաբերնվածության ժամանակ նյութափոխանակության
առանձնահատկությունները: Կենսաբանաքիմիական օրինաչափությունները օգտագործվեն մարզման
գործընթացը առավել ռացիոնալ կազմակերպելու համար:
Գիտենա Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի,
մարդու օրգանիզմի կենսագործունեության
ֆիզիոլոգիական օրինաչափությունները տարբեր սպորտային բեռնվածության պայմաններում:
Տիրապետի ֆիզիկական դաստիարակության համակարգի ընդհանուր օրինաչափություններին:
Մասնագիտական հիմնական հասկացությունների համակարգերին: Շարժողական գործողությունների
ուսուցման մեթոդոլոգիային: Դասի վարման ժամանակակից և համագործակցային մեթոդներին:
Կարողանա կազմակերպել ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացը ֆիզիկական դաստիարակության
տարբեր օղակներում: Կարողանա կազմակերպել սպորտային մարզման գործընթացը:
Տիրապետի տարբեր մարզաձևերի ուսումնամարզական աշխատանքներում ֆիզիկական վարժությունների
կատարման ճիշտ ընթացքին: Մարդու մարմնի և նրա առանձին մասերի շարժման կենսամեխանիկական
բնութագրերին:
Իմանա հանրակրթության <<Ֆիզիկական կուլտուրա>> առարկայի հայեցակարգին, ծրագրերին և
չափորոշիչներին: Տիրապետի <<Ֆիզիկական կուլտուրա>> առարկայի ծրագրային բովանդակությանը:
Տիրապետի և գնահատի ազգաբնակչության ֆիզիկական պատրաստականության մակարդակներին:
Ֆիզիկական պատրաստականությունն ուղղել մասնագիտական ոլորտներ:
Կարողանա Ֆիզիկական դաստիարակությունը ուղղել տարբեր մասնագիտական ոլորտներ:
Գիտենա ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի ծագման և հետագա զարգացման էվոլուցիոն
փուլերին, Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի վիճակագրությանը, հին և ժամանակակից օլիմպիական
խաղերի կազմակերպման և անցկացման մեթոդիկային:
Տիրապետի հոգեկան մեխանիզմներին և օրինաչափություններին, հոգեկանի կառուցվածքի, իմացական
գործընթացների, մարդու անձի և անհատական հոգեբանական առանձնահատկություններին:
Գիտենա տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության առարկան, խմդիրներն ու մեթոդները:
Հոգեկանի զարգացման օրինաչափությունները անձի զարգացման տարբեր շրջաններում:
Տիրապետի
մանկավարժական
գիտելիքներին
և
նրանց
գործնականում
կիրառելու
հմտություններին:Մանկավարժական մտքի զարգացմանը և հայեցակարգերին:
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Տիրապետի մարմնամարզության նպատակներին և խնդիրներին: Մարմնամարզության ձևերին :
Մարմնամարզության վարժությունների ազդեցության ոլորտներին:Մարմնամարզության միջոցներին:
Մարմնամարզության մեթոդական առանձնահատկություններին:

Տիրապետի տարբեր մարզական խաղերի դասավանդման մեթոդիկաներին: Խաղի կազմակերպման
միջոցներին և մեթոդներին: Խաղային վարժությունների տեխնիկային և տակտիկական հնարներին:
<< 011401.08.6_<<
011401.08.6_<<Ֆիզիկական
_<<Ֆիզիկական դաստիարակություև և սպորտային մարզում Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ
Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý µ³Ï³É³íñÁ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï ³ßË³ï»Éáõ ÷áñÓ³éáõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Ýñ³ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ`
• ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï ÷áË·áñÍ³Ïó»Éáõ, ÏáÉ»ÏïÇíáõÙ Ýñ³Ýó Ñ»ï Ñ³Õáñ¹³Ïóí»Éáõ,
• ËÝ¹ÇñÝ»ñ Ó¨³íáñ»Éáõ ¨ ¹ñ³Ýù »ÝÃ³Ï³Ý»ñÇÝ å³ïíÇñ³Ï»Éáõ,
• Ù³ñ¹Ï³Ýó ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ³×Ç Ó·áõÙÁ Ëñ³Ëáõë»Éáõ ¨ ½³ñ·³óáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ,
• Í³·³Í ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ µ³ËáõÙÝ»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ,
• ï³ñµ»ñ ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ Ùï³íáñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ï»ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ,
• Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ñ³ëÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ
í³ñ»Éáõ,
• ï³ñ³µÝáõÛÃ ¨ ï³ñ³ë»é Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇç³í³Ûñ»ñáõÙ ³ßË³ï»Éáõ ¨ ³ÛÉÝ:
<< 011401.08.6_<<
011401.08.6_<<Ֆիզիկական
_<<Ֆիզիկական դաստիարակություև և սպորտային մարզում >>Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ
>>Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ
Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý µ³Ï³É³íñÁ ÇÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ Ñ»ï ³ßË³ï»Éáõ ÷áñÓ³éáõÃÛáõÝÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ å³ñï³¹Çñ
ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ`
• å³ßïáÝ³Ï³Ý ¨ áã å³ßïáÝ³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ ë»÷³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÁ ·ñ³íáñ ¨ µ³Ý³íáñ Ó¨»ñáí
ß³ñ³¹ñ»Éáõ, ùÝÝ³ñÏ»Éáõ ¨ ·áñÍáõÝ Ï³ñ·áí å³ßïå³Ý»Éáõ,
• É»½í³ÛÇÝ ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³éÙ³Ùµ ·ñ³íáñ ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý Éë»Éáõ ¨ í»ñÉáõÍáñ»Ý
ÁÝÏ³É»Éáõ,
• µ³Ý³íáñ, ïå³·ñí³Í ¨ ¿É¿ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó ëï³óí³Í ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý áñáÝ»Éáõ, ëï³Ý³Éáõ,
Ñ³Ù³Ï³ñ·»Éáõ, ·ñ³íáñ Ó¨³Ï»ñå»Éáõ ¨ û·ï³·áñÍ»Éáõ:
ÆÝýáñÙ³óÇáÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ·Íáí
<< 011401.08.6_<<
011401.08.6_<<Ֆիզիկական
_<<Ֆիզիկական դաստիարակություև և սպորտային մարզում Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ
Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý µ³Ï³É³íñÁ å»ïù ¿ Í³ÝáÃ ÉÇÝÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý »ñÏáõëÇó áã å³Ï³ë Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ,
Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ¨ µ³½Ù³û·ï³·áñÍÙ³Ý ï»Õ³ÛÇÝ ó³Ýó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³ñáÕ³Ý³
Ï³ï³ñ»É ÇÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ áñáÝáõÙ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ó³Ýó³ÛÇÝ µ³½³Ý»ñáõÙ (www), û·ïí»É ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëïÇó,
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ µ³½³Ý»ñÇ ÷³Ã»ÃÇó:
<< 011401.08.6_<<
011401.08.6_<<Ֆիզիկական
_<<Ֆիզիկական դաստիարակություև և սպորտային մարզում Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ
Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý µ³Ï³É³íñÁ å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³ Çñ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ¿áõÃÛáõÝÁ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý
Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛáõÝÁ, Çñ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ Ñ»ïµáõÑ³Ï³Ý ¨
Éñ³óáõóÇã ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ï³Ù ¿É Ýáñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ïÇñ³å»ïÙ³Ý ÙÇçáóáí:



10.2. ²Ù÷á÷Çã å»ï³Ï³Ý ³ï»ëï³íáñÙ³Ý Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ.
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ.
²í³ñï³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý Íñ³·ñ³ÛÇÝ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ« ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ó¨Á ¨ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ
·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ´àôÐ-Ç ÏáÕÙÇó:
10.3. ²í³ñï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿.
• Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ³ÙµÇáÝáõÙ ³í³ñï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ùÝÝ³ñÏáõÙ` Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ:
• ¸ñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³ÙµÇáÝÇ ÏáÕÙÇó ³ßË³ï³ÝùÁ »ñ³ßË³íáñíáõÙ ¿ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý:
• Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ³ÙµÇáÝÇ ÏáÕÙÇó Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿ ³í³ñï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ·ñ³ËáëáõÙÁ:
²í³ñï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ ³í³ñïáõÝ ÙÇ Ùß³ÏáõÙ ¿, áñÁ Ï³ï³ñí³Í ¿ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý
åÉ³ÝÇÝ Ñ³Ù³å³ëË³Ý ¨ Ýå³ï³Ï áõÝÇ ³Ùñ³åÝ¹»É ¨ ÁÝ¹É³ÛÝ»É ßñç³Ý³í³ñïÇ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý
·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ Ֆիզիկական
Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի,
սպորտի ինչպես նաև Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñáõÙ:
´áí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ ³éáõÙáí ³í³ñï³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ å»ïù ¿`
• Ý»ñÏ³Û³óíÇ áñå»ë µÝ³·³í³éÇ ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÇó Ù»ÏÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ï»ë³Ï³Ý, í»ñÉáõÍ³Ï³Ý, Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ,
áñáõÙ ßñç³Ý³í³ñïÁ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Çñ ï»ë³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÃáõÛÉ
»Ý ï³ÉÇë ÇÝùÝáõñáõÛÝ ÉáõÍ»Éáõ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñ,
• óáõÛó ï³ ßñç³Ý³í³ñïÇ ÏáÕÙÇó ·Çï³Ï³Ý ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ,
áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñ»Éáõ ï»ë³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óáõÙÝ»ñ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÑÇÙÝ³íáñí³Í
³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ µÝ³·³í³éÇ ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý
í»ñ³µ»ñÛ³É,
• ÏñÇ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý µÝáõÛÃ` Ñ³í³ëïÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ùµ,
• µ³ó³Ñ³ÛïÇ ßñç³Ý³í³ñïÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ³ßË³ï»Éáõ å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ:
• Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ ÝÛáõÃÇ ïñ³Ù³µ³Ýí³Í ¨ Ñëï³Ï ß³ñ³¹ñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ¨ Ñ»ÝíÇ Ñ³í³ëïÇ ÷³ëï»ñÇ
íñ³,
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³ñï³óáÉÇ ßñç³Ý³í³ñïÇ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ û·ï³·áñÍ»Éáõ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý áñáÝÙ³Ý, ÁÝïñáõÃÛ³Ý,
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ù³Ý ¨ Ùß³ÏÙ³Ý ³ñ¹Ç Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, ³ßË³ï»É µÝ³·³í³éÇ ÝáñÙ³ïÇí-Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ñ»ï,
• Ó¨³íáñí³Í ÉÇÝÇ Ññ³ï³ñÏã³Ï³Ý ³ñ¹Ç ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇÝ ¨ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, áõÝ»Ý³
Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³ÝÁ µÝáñáß Ï³éáõóí³Íù ¨ 35-50 ¿ç Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ß³ñí³ÍùÇ
Í³í³É:
²í³ñï³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ã»Ù³ïÇÏ³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ Ù³ëÝ³·Çï³óÝáÕ ³ÙµÇáÝÁ:
Â»Ù³ïÇÏ³ÛáõÙ å³ñï³¹Çñ Ï³ñ·áí å»ïù ¿ Ý»ñ³éí»Ý`
ïíÛ³É Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ·Íáí ¥Ֆիզիկական
¥Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտի Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛáõÝ) ³é³çÝ³Ñ»ñÃ ¨ Ññ³ï³å
Ñ³ñó»ñÁ, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí µáõÑÇ (ý³ÏáõÉï»ïÇ) ÁÝïñ³Í Ù³ëÝ³·Çï³óáõÙÝ»ñÁ ¨ ÁÝïñáíÇ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ Áëï ÏñÃ³µÉáÏÝ»ñÇ:
²í³ñï³Ï³Ý áñ³Ï³íáñÙ³Ý (¹ÇåÉáÙ³ÛÇÝ) ³ßË³ï³ÝùÇ Ï³éáõóí³ÍùáõÙ å»ïù ¿ Ý»ñ³éí»Ý Ñ»ï¨Û³É µ³ÅÇÝÝ»ñÁª
1. Â»Ù³ÛÇ ³Ïïáõ³ÉáõÃÛáõÝÁ, å³ïÙ³Ï³Ý ³ÏÝ³ñÏ ³ÝóÛ³ÉáõÙ Ï³ï³ñí³Í áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó
Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ£
2. àõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Ã»Ù³ÛÇ µ³Å³ÝáõÙÁ Áëï »ÝÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ£
3. ²Ù÷á÷áõÙÁ ¨ Ï³ï³ñí³Í áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ»ñÇó µËáÕ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ»ñÁ£
4. ²ßË³ï³ÝùÇ Ù»ç ¨ í»ñçáõÙ å»ïù ¿ ³Ù»Ý³ÛÝ µ³ñ»ËÕ×áõÃÛ³Ùµ ÝßíÇ û·ï³·áñÍí³Í
û·ï³·áñÍí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁª Áëï
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ï³ñ»Ãí»ñÇ ¨ ¿ç»ñÇ£
¿ç»ñÇ£
5. ì»ñçáõÙ ·ñí»Éáõ ¿ Ý³¨ ³ßË³ï³ÝùÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ¥åÉ³ÝÁ)£
•

10.4. ä»ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ©
º½ñ³÷³ÏÇã áñ³Ï³íáñÙ³Ý (å»ï³Ï³Ý) ùÝÝáõÃÛ³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ« ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ó¨Á ¨ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ
·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ µáõÑÁ (ý³ÏáõÉï»ïÁ) ¨ Ñ³ëï³ïáõÙ µáõÑÇ ·Çï³Ï³Ý
ËáñÑáõñ¹Á: Üñ³ÝáõÙ å³ñï³¹Çñ Ï³ñ·áí Ý»ñ³éíáõÙ »Ý Ñ³ñó»ñ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇó`
2. ՖԴՏ և մեթոդիկա,
3. Սպորտի պատրաստության մեթոդոլոգիա,
4. Ֆիզդաստիարակության և սպորտի պատմություն,
5. Մարմնամարզություն և դասավանդման մեթոդիկա,
6. Մարզախաղեր և դասավանդման մեթոդիկա,
7. Շարժախաղեր և դասավանդման մեթոդիկա,
8. Թեթև ատլետիկա և դասավանդման մեթոդիկա,
9. Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի պատմություն,
10. Ձեռնամարտ և սպորտային ըմբշամարտ,
11. Տուրիզմ,
12. Դահուկային պատրաստություն,
13. 12-ամյա դպրոցի կրթական չափորոշիչներ
14. Առողջ ապրելակերպ
15. Ֆիզդաստիարակության կազմակերպում:

39

