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1. Ընդհանուր դրույթներ
Մանկավարժական պրակտիկան մագիստրոսական կրթության ծրագրերի պարտադիր
բաղադրամասերից է: Մանկավարժական պրակտիկան նպատակաուղղված է ապագա
մագիստրոսի

նախապատրաստմանը`

հաստատություններում,

քոլեջներում,

միջին

հանրակրթական

ուսումնական

մասնագիտական

և

բարձրագույն

ուսումնական հաստատություններում աշխատելու համար:
Այն նախատեսում է համապատասխան մասնագիտական առարկաներից ուսումնական
նյութերի մշակում և պարապմունքների անցկացում հանրակրթական դպրոցների բարձր
դասարաններում

(ավագ

դպրոցներում),

վարժարաններում,

միջին

մասնագիտական

ուսումնական հաստատություններում, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում`
համաձայն

տվյալ

ուսումնական

հաստատությունում

ընդունված

առարկայական

ուսումնական ծրագրերի և պլանների:
Մանկավարժական (գիտամանկավարժական) պրակտիկան նպատակաուղղված է կապ
հաստատելու մագիստրոսական կրթական ծրագրերի յուրացման ընթացքում ստացած
տեսական գիտելիքների և ուսումնական գործընթացում այդ գիտելիքների գործնական
կիրառության միջև:
Մագիստրատուրայի

ուսանողների

մանկավարժական

(գիտամանկավարժական)

պրակտիկայի սույն ծրագիրը մշակվել է համաձայն հետևյալ փաստաթղթերի.
-

ՀՀ «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» գործող
օրենքի,

-

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

-

մագիստրոսական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների,

-

ՎՊՄԻ-ի

ռեկտորի

կողմից

հաստատված

մագիստրոսական

կրթության

ուսումնական պլանների:
2. Մանկավարժական

(գիտամանկավարժական
(գիտամանկավարժական)
գիտամանկավարժական)

պրակտիկայի
պրակտիկայի

նպատակները

և

պրակտիկայի

նպատակն

է`

խնդիրները
Մանկավարժական
նախապատրաստել
դասարաններում,

(գիտամանկավարժական)
մագիստրանտներին`

հանրակրթական

դպրոցների

բարձր

քոլեջներում, միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական

հաստատություններում կրթական գործընթացի իրականացման համար:

Պրակտիկայի խնդիրներն են.
-

մագիստրոսական

ծրագրերում

ընթացքում ստացած

ընդգրկված

առարկաների

ուսուցման

գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների

ամրագրումը,
-

պարապմունքների անցկացման տարբեր ձևերի և մեթոդիկաների յուրացումը,

-

ուսումնական պարապմունքների վերլուծության մեթոդիկայի յուրացումը,

-

ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաների հետ ծանոթանալը,

-

աջակցել մագիստրանտների ինքնակրթության և ինքնակատարելագործման
ունակությունների

ձևավորմանը,

նրանց

մանկավարժական

(գիտամանկավարժական) գործունեության ակտիվացմանը,
-

աջակցել կրթության և դաստիարակության ընդհանուր նպատակներին
համահունչ մագիստրանտների անձային որակների զարգացմանը:

Պրակտիկայի ընթացքում ուսանողը պետք է ուսումնասիրի.
ուսումնասիրի.
ա) վարժարաններում,
վարժարաններում, միջնակարգ և միջին մասնագիտական ուսումնական
հաստատություններում.
հաստատություններում.
- տվյալ կրթական հաստատության կառավարման հիմունքները, ուսումնական
գործընթացի կազմակերպման կառուցվածքը և հաշվետու փաստաթղթերը,
-

համապատասխան

առարկաների

առարկայական

անցկացման

պլանների

ծրագրերը

և

դրանց

բովանդակությունը,
- պարապմունքների

և

կոնսպեկտների

նախապատրաստումը,
-

ուսումնական պարապմունքների անցկացման բոլոր ձևերը,

- առարկաների դասավանդման ժամանակակից տեխնոլոգիաները,
- ուսումնադաստիարակչական

գործունեության

բնագավառում

կիրառվող

ժամանակակից ուղղություններն ու մեթոդիկաները և այլն:
բ) բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում
հաստատություններում.
տություններում.
- համապատասխան

կրթական

ծրագրի

պետական

կրթական

չափորոշիչը

և

աշխատանքային ուսումնական պլանը,
- տվյալ

դասընթացի

գրականությունը,

բովանդակությունը,

օգտագործվող

ուսումնամեթոդական

- առարկայական ուսումնական պլանով նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների
անցկացման համար անհրաժեշտ լաբորատոր սարքավորումը,
- տվյալ

առարկայի

դասավանդման

համար

կիրառվող

ուսումնական

պարապմունքների բոլոր ձևերը,
- պարապմունքների

թեմատիկային

և

նպատակներին

համապատասխանող

հիմնական և լրացուցիչ գրականության ընտրությունն ու վերլուծությունը,
- ՎՊՄԻ-ում և այլ բուհերում կրթական և գիտական գործունեության կազմակերպման
հիմնական ձևերը:
Մանկավարժական (գիտամանկավարժական) պրակտիկայի ընթացքում ուսանողը
պետք է յուրացնի.
յուրացնի.
- ժամանակակից

գիտամեթոդական

մակարդակով

ուսումնական

նյութի

բովանդակության մշակումը,
- ուսումնական պարապմունքների համար պլանների և կոնսպեկտների ինքնուրույն
նախապատրաստումը,
- տարբեր

տեսակի

ուսումնական

պարապմունքների

(դասախոսություններ,

գործնական, սեմինար, լաբորատոր աշխատանքներ) մեթոդիկաները,
- բակալավրիատի ուսանողների հետ գործնական և լաբորատոր աշխատանքների
անցկացումը (դասախոսի ղեկավարությամբ),
- փորձնական դասախոսությունների անցկացումը (դասախոսի ղեկավարությամբ)`
մագիստրանտի ատենախոսության թեմայի հետ կապված թեմաներով,
- անցկացված պարապմունքների գիտամեթոդական վերլուծության իրականացումը:

3. Պրակտիկայի կազմակերպումը
կազմակերպումը
Մանկավարժական

(գիտամանկավարժական)

պրակտիկան

կազմակերպվում

է

մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի առաջին կիսամյակում: Պրակտիկայի տևողությունը
կազմում է 4 շաբաթ` համաձայն մագիստրատուրայի ուսումնական պլանների:
Պրակտիկան անցկացվում է ՎՊՄԻ-ի հենակետային վարժարանում, «Էվրիկա»
վարժարանում, Վանաձոր քաղաքի կամ Լոռու մարզի հանրակրթական դպրոցների բարձր
դասարաններում (ավագ դպրոցում), Վանաձոր քաղաքում և Լոռու մարզում գործող միջին
մասնագիտական

ուսումնական

հաստատություններում,

համապատասխան մասնագիտական ամբիոններում:

ինչպես

նաև

ՎՊՄԻ-ի

Պրակտիկան սկսվելուց առաջ անցկացվում է ընդհանուր ժողով, որի ընթացքում
ուսանողներին հայտնվում է մանկավարժական պրակտիկային վերաբերվող ամբողջ
անհրաժեշտ ինֆորմացիան:
Պրակտիկայի ղեկավարությունն իրականացնում է.
ա) մագիստրատուրայում դասավանդող

պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի

անդամներից ընտրված մասնագետը (եթե պրակտիկան անցկացվում է հանրակրթական
դպրոցներում,

վարժարաններում,

միջին

մասնագիտական

ուսումնական

հաստատություններում)`,
բ)

մագիստրանտի

գիտական

ղեկավարը

(եթե

պրակտիկան

անցկացվում

է

համապատասխան ամբիոնում):
Պրակտիկայի անցկացման առաջին շաբաթվա ընթացքում մագիստրանտը պրակտիկայի
ղեկավարների հետ կազմում է պրակտիկայի իր անհատական պլանը: Պրակտիկայի
անհատական պլանում ընդգրկվում է պրակտիկանտի աշխատանքը` երկու հիմնական
ուղղություններով.
-

մանկավարժական գործունեություն,

-

ուսանողի աշխատանքը համապատասխան մասնագիտական ամբիոնում:

Միջնակարգ
վարժարաններում,

ուսումնական
միջին

հաստատություններում,

մասնագիտական

ավագ

ուսումնական

դպրոցներում,

հաստատություններում

պրակտիկայի անցկացման համար ՎՊՄԻ-ից նշանակված պրակտիկայի ղեկավարը
համապատասխան ուսումնական հաստատության ղեկավարության, տնօրենի, տվյալ
առարկան դասավանդող ուսուցչի հետ քննարկում և որոշում
բովանդակությունը` շեշտը դնելով

են պրակտիկայի

ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաների

կիրառման վրա (թեստավորում, նոր մեթոդիկաների կիրառում, գիտական նախագծերի
պլանավորում ու անցկացում և այլն): Կազմվում է մագիստրանտի աշխատանքային
գրաֆիկ` դասալսման և դասերի ինքնուրույն անցկացման ժամերի նշմամբ:
Համապատասխան

մասնագիտական

ամբիոնում

պրակտիկայի

անցկացման

դեպքում մագիստրանտը իր գիտական ղեկավարի հետ ընտրում են ուսումնական
առարկա` դասալսումների, մեթոդական նյութերի վերլուծության և նախապատրաստման,
ինքնուրույն

պարապմունքներ

վերլուծություն կատարելու համար:

անցկացնելու,

ինչպես

նաև

պարապմունքների

Մագիստրանտների պրակտիկայի աշխատանքային գրաֆիկը կազմվում է ըստ
դասացուցակի`

տվյալ

ամբիոնի

պրոֆեսորադասախոսական

կազմի

հետ

համաձայնեցնելուց հետո:

4. Պրակտիկայի բովանդակությունը
Պրակտիկայի
գործունեության

բովանդակությունը

պետք

հետ կապված տեխնոլոգիական

մարդկանց հետ շփվելու

է

ապահովի

մանկավարժական

կարողությունների,

ինչպես նաև

կարողությունների ձևավորումը: Պրակտիկայի անցկացման

պրոցեսում պետք է ապահովվի ռազմավարական մտածելակերպի ձևավորում

և

զարգացում, իրադրության բազմակողմանի ընկալում և գնահատում, մարդկային խմբեր
ղեկավարելու հմտություն:
Պրակտիկան պետք է աջակցի մագիստրանտի անձի սոցիալացմանը, գործունեության
որակապես

այլ

տեսակի`

մանկավարժական

գործունեության

իրականացմանը,

մասնագիտության հասարակական նորմերի և արժեքների յուրացմանը, ինչպես նաև
ապագա մագիստրոսների անձնական գործարարական մշակույթի ձևավորմանը:
Պրակտիկայի ընթացքում ուսանողները մասնակցում են պրակտիկայի անցկացման
վայրի`ուսումնական

հիմնարկության

կամ

համապատասխան

ամբիոնի

մանկավարժական, գիտամանկավարժական և կազմակերպչական աշխատանքներին:
Մագստրանտները պրակտիկայի ընթացքում
ա) ուսումնասիրում են.
-

տվյալ

կրթական

հաստատությունների,

համապատասխան

ամբիոնների

գործունեության ուղղվածությունը, բովանդակությունը, ձևերը,
-

ուսումնական

ծանրաբեռնվածության

պլանավորման

և

հաշվառման

փաստաթղթերը,
-

ուսուցիչների, դասախոսների պլաններն ու հաշվետվությունները,

-

տվյալ

կրթական

հաստատությունների,

համապատասխան

ամբիոնների

նորմատիվային և ղեկավարման փաստաթղթերը,
-

տվյալ կրթական հաստատությունների կառավարման համակարգը,

-

մանկավարժական խորհուրդների, ամբիոնների նիստերի արձանագրությունները,

-

ուսումնական առարկաների ծրագրերը, դասընթացների տեքստերը, լաբորատոր և
գործնական պարապմունքների բովանդակությունը, մեթոդիկաները,

-

գիտամեթոդական

նյութերը`

գիտամեթոդական

մշակումները,

ամբիոնների

գիտական ուղղվածությունը, գիտամեթոդական գրականությունը,
բ)

կատարում են հետևյալ մանկավարժական աշխատանք.

-

հաճախում են տվյալ առարկայի դասերը (հանրակրթական ուսումնական
հաստատություններում,
ուսումնական

վարժարաններում,

հաստատություններում),

միջին

կամ

մասնագիտական

տարբեր

ուսումնական

առարկաներով ամբիոնի դասախոսների վարած պարապմունքները,
-

կատարում են պարապմունքների վերլուծություն,

-

ինքնուրույն անցկացնում են դասեր` ուսուցչի հետ նախապես համաձայնեցնելուց
հետո,

-

ինքնուրույն անցկացնում են առնվազն 2 (երկու) ուսումնական պարապմունքներ
բակալավրիատի

ցածր կուրսերում`

համաձայն տվյալ առարկայի պլանի,

գիտական ղեկավարի և դասախոսի հետ համաձայնեցնելուց հետո,
-

մշակում են դասերի, դասախոսությունների կոնսպեկտներ (առնվազն մեկ
առարկայից), թեստային առաջադրանքներ,

-

ձևավորում են տվյալ առարկայի դասավանդման մեթոդական փաթեթ, որը
ներառում է.
 տվյալ առարկայի դասախոսություններ` օգտագործած գրականության
ցանկով,
 հատուկ թեստեր,
 տվյալ առարկային վերաբերվող վերջին շրջանի տպագիր նյութեր (գրքեր,
ամսագրեր, հոդվածներ և այլն),

-

ակտիվորեն

մասնակցում

են

կրթական

հիմնարկության,

ամբիոնի

աշխատանքներին,

գիտական

աշխատանքներին.
 սեմինարներին,

մեթոդմիավորումների

կոնֆերանսներին և այլն,
 կրթական

հիմնարկության,

ամբիոնի

բոլոր

աշխատանքներին`

մեթոդական, գիտամեթոդական նյութերի ստեղծման հետ կապված,
 կատարում են առանձին հանձնարարություններ` պրակտիկայի ծրագրի
շրջանակներում:

5. Պրակտիկայի արդյունքների գնահատումը
Մանկավարժական պրակտիկան համարվում է կատարված` մագիստրանտի
կողմից պրակտիկայի ծրագրի բոլոր պահանջների կատարման դեպքում:
Մագիստրանտների պրակտիկան գնահատվում է պրակտիկայի փաստաթղթերը
ներկայացնելու պայմանով:
Պրակտիկայի արդյունքներով մագիստրանտը պետք է ներկայացնի հետևյալ
փաստաթղթերը.
ա) մագիստրոսի անհատական ուսումնական պլան (հավելված 1),
բ) մեթոդական փաթեթ տվյալ առարկայից,
գ) պրակտիկայի օրագիր (հավելված 2):
Փաստաթղթերի ձևակերպման ընթացքում ուսանողը պետք է ուշադրություն դարձնի
փաստաթղթերի ճիշտ ձևակերպման վրա`
-

ուսանողի անհատական պլանը պետք է ունենա նշում` պլանավորած

աշխատանքի կատարման վերաբերյալ,
-

պրակտիկայի օրագիրը պետք է պարունակի կատարված աշխատանքի

նկարագրությունը, պրակտիկայի անցկացման ինքնագնահատականը, հետևություններ և
առաջարկներ`

պրակտիկայի

կազմակերպման

վերաբերյալ

և

մագիստրոսի

ստորագրությունը:
Բոլոր

փաստաթղթերը

պետք

է

ձևակերպվեն

համաձայն

գործավարության

կանոնների և առանձին թղթապանակով հանձնվեն ամբիոններ:
Փաստաթղթերի հանձնման ժամկետը որոշում է դեկանատը` պրակտիկայի ներածական
ժողովում:
Պրակտիկայի գնահատականը դասվում է տեսական առարկաներից ստացած
գնահատականներին և հաշվառվում է ուսանողների կիսամյակային ատեստավորման
արդյունքներն ամփոփելիս:
Պրակտիկայի փաստաթղթերը պահվում են ամբիոններում:
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ì³ñ³Í áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÁ
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Î.î.
àôê²ÜàÔ
àôê²ÜàÔ äð²ÎîÆÎ²ÜîÆ ÐàôÞ²ÂºðÂ
1.

Ø³·Çëïñ³ÝïÝ»ñÇ ·Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý ëÏëíáõÙ ¿ Ïóí³Í áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý
(³ÙµÇáÝÇ) Ñ»ï Í³ÝáÃáõÃÛáõÝÇó:
²ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ ëï³ÝáõÙ »Ý ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇãÇ,
¹³ë³ËáëÇ Ñ»ï ½ñáõÛóÇó, ïíÛ³É ³ÙµÇáÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇó (ÏñÃ³Ï³Ý
ã³÷áñáßÇãÝ»ñ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÝ»ñ, ÏñÃ³¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ åÉ³Ý, ¹³ë³Ù³ïÛ³Ý ¨ ³ÛÉÝ):
êï³óí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÑÇÙù Í³é³Û»Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³É»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

2.

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ áõë³ÝáÕ å³ñï³íáñ ¿ ³ÙµÇáÝáõÙ ³Ù»Ý ûñ ³ßË³ï»É 6 Å³Ù Çñ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ åÉ³ÝÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: äñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ³ÙµáÕç Å³Ù³Ý³Ï³ÙÇçáóÇ Ñ³Ù³ñ åÉ³ÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ åñ³ÏïÇÏ³ÝïÁ` ³é³ñÏ³Ý
¹³ë³í³Ý¹áÕ ¹³ë³ËáëÇ ¨ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ:
äñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ÁÝÃ³óùáõÙ áõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñÇ.

3.

- Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÁ ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³ÝÁ,
- ïíÛ³É ¹³ëÁÝÃ³óÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, û·ï³·áñÍíáÕ áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ,
- ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³Ýáí Ý³Ë³ï»ëí³Í É³µáñ³ïáñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
³ÝÑñ³Å»ßï É³µáñ³ïáñ ë³ñù³íáñáõÙÁ,
- ïíÛ³É ³é³ñÏ³ÛÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éíáÕ áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ µáÉáñ Ó¨»ñÁ,
- ìäØÆ-áõÙ ÏñÃ³Ï³Ý ¨ ·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ó¨»ñÁ
- Ñ³×³ËÇ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ Íñ³·ñáí ¨ Çñ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý åÉ³Ýáí Ý³Ë³Ýßí³Í áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÁ,
- Ñ³×³ËÇ ³ÛÉ Ù³·Çëïñ³ÝïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó í³ñíáÕ áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÁ
- Ï³ï³ñÇ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇÝ ¨ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ Éñ³óáõóÇã
·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝ áõ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ,
- Ï³ï³ñÇ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ` Áëï åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ áõÕ»óáõÛóáõÙ ³é³ç³¹ñ³Í ëË»Ù³ÛÇ,
Ï³ï³ñÇ ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇãÇ Ï³Ù ¹³ë³ËáëÇ ³é³ÝÓÇÝ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ:
äñ³ÏïÇÏ³ÛÇ áÕç Å³Ù³Ý³Ï³ÙÇçáóáõÙ Ù³·Çëïñ³ÝïÝ»ñÁ` ³é³ñÏ³ÛÇ ¹³ë³ËáëÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ùµ
µ³Ï³É³íñÇ³ïÇ ó³Íñ Ïáõñë»ñáõÙ
í³ñáõÙ »Ý áã å³Ï³ë ù³Ý 5-6 áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ
(¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ, ë»ÙÇÝ³ñ, É³µáñ³ïáñ, ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ):
àõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÏáÝëå»ÏïÝ»ñÇ ùÝÝ³ñÏáõÙÁ ¹³ë³ËáëÇ Ñ»ï Ý³Ë³å»ë å»ïù ¿ ùÝÝ³ñÏíÇ
Ï³ï³ñáõÙÇó 1 - 2 ûñ ³é³ç: ²ÛÉ³å»ë áõë³ÝáÕÇÝ ãÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ í³ñ»É áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÁ: äñ³ÏïÇÏ³Ý
³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁ 3 ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³ÝÓÝáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ.
³) åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ûñ³·ÇñÁ (Éñ³óí³Í)
µ) ¹³ë³ËáëáõÃÛ³Ý, ë»ÙÇÝ³ñ, ·áñÍÝ³Ï³Ý (É³µáñ³ïáñ) å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ Ù»Ï³Ï³Ý ÏáÝëå»Ïï,
·) Ñ³Ù³éáï Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ
4. äñ³ÏïÇÏ³ÛÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ:
Î³ï³ñí³Í áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ ¹³ë³ËáëÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñ, ²Û¹
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ·Çï³Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ Õ»Ï³í³ñÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ:

