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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
080200 «ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» մասնագիտությամբ մագիստրոսական ծրագիրը մշակված է
ՏԵՄՊՈՒՍ ՄԱՀԱՏՄԱ (TEMPUS MAHATMA) ծրագրի շրջանակներում 2012-2015 թթ-ն, ECTS-ի սկզբունքների
հիման վրա և համադրելի է ՀՀ, Վրաստանի և Եվրոպական մի շարք համալսարանների մագիստրոսական կրթական ծրագրերի հետ:
«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» մագիստրոսական ծրագրի առաքելությունն է խթանել կրթական
հաստատությունների, մասնավորապես, բուհերի կառավարման համակարգի խորքային մասնագիտական
վերափոխմանը ոլորտի առաջնորդների պատրաստման միջոցով, ինչը կնպաստի ինտեգրվելու եվրոպական
կրթական միասնական տարածքին։
ՄԿԾ-ի նպատակն է պատրաստել արհեստավարժ մասնագետ կրթության կառավարման ոլորտում, որը
տիրապետում է մասնագիտական կոմպետենցիաներին, կարող է իրականացնել գիտահետազոտական,
փորձարարական աշխատանքներ, ցուցաբերել ստեղծագործական մոտեցում, ժամանակին և արագ կողմնորոշվել
և արձագանքել կրթության արդիական պահանջներին, ընդունել որոշումներ:
ՄԿԾ-ի

խնդիրն

է

պատրաստել

կառավարիչներ/

առաջնորդներ

մասնագիտական

կրթության

Եվրոպական չափանիշերին և չափորոշիչներին համապատասխան.
Շրջանավարտների գործունեության տեսակները.
Կազմակերպչական – կառավարչական,
Վերլուծական,
Հիտահետազոտական,
Մանկավարժական:
Մագիստրոսների մասնագիտական գործունեության բնագավառը՝ բարձրագույն, միջնակարգ և միջին
մասնագիտական

կրթական

հաստատությունների

հաստատությունների

մարդկային

ռեսուրսների

տարբեր

կառավարիչ;

օղակների

կատարողներ`

մարզպետարանների,

կրթական

քաղաքապետարանի,

կառավարության կրթության քաղաքականություն մշակող և կազմակերպող ոլորտի կառավարիչներ; որակի
ապահովման համակարգի մասնագետներ, որոնք կարող են իրականացնել հետազոտություններ:
ՄԿԾ-ի յուրացմանը ներկայացվող պահանջները:
Կարող են ընդունվել այն անձիք, ովքեր ունեն բակալավրի դիպլոմ և ցանկանում են յուրացնել տվյալ
մագիստրոսական ծրագիրը և հանձնել են ընդունելության քննություններ, որոնց միջոցով ստուգվում են այն
մուտքային կոմպետենցիաները, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ ՄԿԾ-ը յուրացնելու համար:
Կարող են ընդունվել այն անձիք, ովքեր ուղղեգրվել են գործատուի կողմից և պետք է աշխատեն տվյալ
հաստատությունում (ընդունելության քննություն կամ հարցազրույց՝ դիմորդի ցանկությամբ):
Տևողությունը՝ 2 ուսումնական տարի՝ 4 կիսամյակ:
Ծավալը՝120

կրեդիտ:

Ներառում

է

ուսանողների

լսարանային,

ինքնուրույն,

անհատական

աշխատանքները, ինչպես նաև այն ժամանակը,որը հատկացվում է ուսանողներին ծրագրի յուրացման
մակարդակը գնահատելու համար:
ԿԾ- ը հաստատված է ՎՊՀ-ի գիտխորհրդի կողմից:
ՄԿԾ-ի շրջանավարտները կարող են կրթությունը շարունակել ասպիրանտուրայում:
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ՄԱՍ I
I.

Շահագրգիռ կողմերի ներգրավում ԿԾԿԾ-ի մշակման,
մշակման,
իրականացման,, բարելավման փուլերում
իրականացման

1.1. ԿԾ-ի ձևավորման հիմնական սկզբունքները և խնդիրները
1.1.1. Պլանավորման շրջանակները.


Համալսարանը տրամադրել է անհրաժեշտ վարչական և կառարման աջակցություն,
ինչպես նաև ուսումնական տեխնիկական միջոցներ և աջակցություն:



ՄԿԾ-ն համահունչ է համալսարանի ռազմավարական ծրագրին, կայուն զարգացման և
հասանելիության սկզբունքները արտահայտված են բիզնես պլանում: Անհանգստության



պատճառները նախապես գնահատվել են և ռիսկերը հնարավորինս նվազեցված են:
Հասարակությունը համոզված է, որ ՄԿԾ-ն կենսական նշանակություն ունի հանրային
շահի տեսանկյունից: Գործատուները մասնակցել են ՄԿԾ-ի պլանավորման ողջ
ընթացքում և կարծիքները արտահայտված են բիզնես պլանավորման, պրակտիկ
աշխատանքների մեջ: Արտաքին շահակիցները ունեն տարաբնույթ մասնակցություն
ՄԿԾ-ի բոլոր փուլերում:



ՄԿԾ-ն ապահովող դասախոսական կազմը աշխատում է որպես միասնական թիմ և
յուրաքանչյուր մասնակից գիտակցում է իր դերակատարումը և պարտականությունները:
Թիմը ենթադրում է գիտելիքների գործնական կիրառում և ի վիճակի է իրականացնել
ընտրված դասընթացները և ցուցաբերել շահագրգիռ մոտեցում մասնագիտական բնույթի
առաջարկությունների վերաբերյալ:



Ապագա ուսանողների վերաբերյալ տվյալները հավաքագրվում են տարբեր պաշտոնական օղակներից, ինչպես նաև նրանց կարիքները և տարբեր այլ գործոններ:

1.1.2. Վերջնարդյունքների հիման վրա մոտեցումը.


Խթանում է ուսանողների ակտիվությունը,



Կիրառում է ուսուցման ակտիվ ձևեր,



Ապահովում է հետադարձ կապ ուսանողների հետ,




Ապահովում է ուսումնառության ձևերի միջև անմիջական կապ,
Կիրառում է գնահատման արդարացի համակարգ:

1.1.3. Վերջնարդյունքները ներառում են այն առավել էական գիտելիքները, հմտությունները և
կոմպետենցիաները, որոնք ուսանողը պետք է ունակ լինիցուցադրելու կամ իրագործելու:

Գիտելիք..
Գիտելիք
-

արժեքների*, սկզբունքների և գործարկումների վերաբերյալ, որոնք աջակցում են
արդյունավետ կառավարման ու կառավարման մեթոդաբանության կայացմանը
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում.

-

դերակատարումների,

պարտականությունների

և

շահերի

վերաբերյալ,

որոնք

-

համալսարանն ունի հասարակության ներսում՝ տարբեր դիտանկյուններից,
հիմնարար գրականության վերաբերյալ, որն առնչվում է բարձրագույն կրթության
ապահովմանը և զարգացմանն ուղղված ուսանողակենտրոն մոտեցումներին,

-

առաջնորդող սկզբունքների և լավագույն կիրարկումների (գործնական քայլերի)
վերաբերյալ, որոնք ուղղված են որակի ապահովմանը, որոշակի քաղաքականության
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ձևավորմանը, փոփոխությունների կառավարմանը և կառավարման ձևերին, որոնք
բարձրագույն կրթության ոլորտում կիրառելի են որակի բարձրացման համար։

Ըմբռնում.
Ըմբռնում.
-

համալսարանում առկա ուսանողների և անձնակազմի զարգացմանը նպաստելու
հիմնական մարտահրավերների, տեղական/ազգային և շահառուների կարիքների
վերհանման.

-

ուսանողների

ուսումնառության

և

բարձրագույն

կրթության

միջև

նրանց

փորձառության ձևերի իմացության /ծրագրի շրջանակներում և դրանից դուրս/
կիրառումը ուսուցման և մասնագիտական փորձի բարելավման ուղղությամբ.
-

Կառավարման գործընթացների չափանիշների սահմանում և կիրառում համալսրանի ֆակուլտետների և ծառայությունների ռազմավարական նպատակների
իրականացման ուղղությամբ։

Հմտություններ.
Հմտություններ.
-

տվյալների

հավաքագրման,

մեկնաբանության

և

ներկայացման

հիմական

մեթոդների ու գործիքների կիրառում /քանակական և որակական/,
-

զեկուցումների, հաշվետվությունների և այլ փաստաթղթերի պարզ և գիտական

-

ոճով ներկայացում,
ուսումնագիտական միջավայրում մտքերի փոխանակություն և հաղորդակցում.

-

Տեղեկատվական թվային տեխնոլոգիաների կիրառում մասնագիտական գործունեության ընթացքում,

Կարողություններ..
Կարողություններ
-

բարձրագույն կրթության բարելավման հնարավորությունների օգտագործում`
հիմնված կառավարման սկզբունքների վերաբերյալ առողջ գիտելիքի, ինչպես նաև
արդյունավետ առաջնորդության, հաղորդակցության և թիմային աշխատանք
կատարելու հմտությունների կիրառության վրա,

-

տվյալների արդյունավետ հավաքագրում, վերլուծում և ներկայացում,

-

բարձրագույն կրթության ոլորտում առկա ժամանակակից որևէ մարտահրավերի
վերաբերյալ հիմնավորված հետազոտության /ավարտաճառի կամ նախագծային
աշխատանքի միջոցով/ ձևավորում, նախաձեռնում և ներկայացում,

-

քննադատական մոտեցում սեփական մասնագիտական գործունեությանը և
ինքնազարգացման հնարավորությունների տարբերակում,

-

մասնագիտական

համայնքի

զարգացման

գաղափարների

նպաստում,

տեղեկատվություն և գործունեություն կիսման միջոցով:
1.2. Վերջնարդյունքների հիման վրա մոտեցումը հնարավորություն է տալիս

Դասավանդողին
ասավանդողին..
-

սահմանելու կրթական ծրագրի բովանդակությունը` առարկայական ծրագրերի
միջոցով,

-

ընտրելու ուսուցման/ դասավանդման և ուսումնառության համար առավել
արդյունավետ ռազմավարություն,

-

ձևավորելու գնահատման գործիքակազմ:

Ուսանողներին..
Ուսանողներին
-

ղեկավարելու և ուղղորդելու իրենց ուսումնառության ողջ ընթացքը,
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-

հասկանալու իրենց ուսումնառության բնույթը, ստացած հանձնարարությունների
նպատակայնությունը,

-

կառավարելու իրենց մասնագիտական և անձնային զարգացումը:

1.3 ՄԿԾ-ի բիզնես պլանավորումը նախատեսում և ապահովում է այնպիսի բիզնես մոդել,
որը ֆինանսապես կայուն է և կարող է նպաստել համալսարանի, կրթական
հաստատություններին անմիջապես հասնելու ռազմավարական նպատակներին:
Այն իր մեջ ընդգրկում է.

1.3.1. շուկայի ուսումնասիրություն՝ պահանջարկի բացահայտման համար (չափը, բնույթը),
1.3.2. ԿԾ-ի վերաբերյալ որակի բարձրացման առաջավոր փորձի ուսումնասիրում, վերլուծում
և ամփոփում,
1.3.3. ԿԾ-ի թիմային շահերի ներկայացման նպատակով համալսարանի առաջատար
կառավարիչների ընդգրկում,
 ԿԾ-ի մշակում և ներդրում որակի բարձրացման գործընթացների հիման վրա,
 ԿԾ-ի ուսուցման, ուսումնառության և ուսանողների ձեռքբերումների գնահատման
մեթոդներում կրթական արդյունքների ներդրում,
 Բիզնես պլանի մշակում,
 Ռիսկերի գնահատում,
 ԿԾ-ի ուսումնամեթոդական փաթեթի մշակում,

 ԿԾ-ի որակի ապահովման և վերահսկման (մշտադիտարկում, վերանայում,
բարելավում) մեխանիզմների մշակում և ներդրում:

ԿԾ-ի վերնագիրը, մակարդակը
և համառոտ նկարագրությունը

Ֆակուլտետը կամ բաժինը, որի
կողմից ծրագիրը պետք է
իրականացվի:
ԿԾ-ի ղեկավարը
Ուսումնառության ձևերը
ՎՊՀ-ի դերը ՄԿԾ-ի
ռազմավարության մեջ

ԲԻԶՆԵՍ ՊԼԱՆ
«Կրթության կառավարում» մագիստրոսական ծրագիր, 120
կրեդիտ
Ծրագիրը ներառում է 7 մոդուլ/ դասընթաց, որոնք
պարունակում են հիմնական և կամընտրական
դասընթացներ
Մանկավարժության ֆակուլտետ, մանկավարժության,
հոգեբանության, փիլիսոփայության և տնտեսագիտության
ամբիոններ:
Ս.Թումանյան
Առկա
- ՄՈՒՀ-ի ղեկավարությունը պատրաստ է աջակցելու ԿԾի մշակման, ներդրման և բարելավման փուլում:
- ԿԾ-ի իրականացման համար կառավարման
մարմինների կողմից ԿԾ-ին տրամադրվում են
նյութատեխնիկական օժանդակություն՝ լսարան,
լաբորատորիա, գրադարան, դասախոսական կազմ:
- ՎՊՀ-ն նպաստում է սովորողների առողջության
պահպանման, հանգստի, ֆիզիկական և հոգևոր
զարգացման անհրաժեշտ պայմանների ստեղծմանը:
- Կրթության հատուկ պայմանների կարիք ունեցող
սովորողների համար առանձնահատուկ պայմաններ:
- Ծրագրի ղեկավարը հաշվետու է գիտխորհրդի առջև:
- Ստեղծում է պայմաններ հետազոտական
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Ուսանողի դերը ՄԿԾ-ի
ռազմավարության մեջ

Տարածաշրջանի/համայնքի
դերը ՄԿԾ-ի ռազմավարության
մեջ

Ծրագրի ազդեցությունը այլ
ՄԿԾ-ի վրա

Շուկայի ուսումնասիրություն

Մարքեթինգ և ուսանողների
հավաքագրում
ՄԿԾ-ի հիմնական փուլերը

գործունեության իրականացման համար:
- Ուսանողները ընդգրկված են կարիքի վերհանման,
ծրագրի վերանայման, բարեփոխումներին ուղղված
գործընթացների ռազմավարության մշակման,
իրականացման փուլերում:
- Ուսանողների վերաբերմունքը դասախոսին, որպես
մասնագետի, կարևոր դեր է խաղում դասախոսական
կազմի ձևավորման և ուսանողակենտրոն ուսուցման
կազմակերպման գործում:
- ԿԾ-ը հիմքում ընկած են նրա անմիջական և
միջնորդավորված շահակից կողմերի կարիքները՝
գործատուները, համայնքը և այլն:
- ԿԾ-ի վերջնարդյունքները ձևավորվում են
գործատուների կարիքների հիման վրա:
- Հասարակությանը պարբերաբար տեղեկատվություն
տրամադրումը՝ ԿԾ-ի կայունության երաշխիքներից է:
- Գործատուները ընդգրկված են կարիքի վերհանման,
ծրագրի վերանայման, բարեփոխումներին ուղղված
գործընթացների ռազմավարության մշակման,
իրականացման փուլերում:
ԿԾ-ը պատասխանատու է հասարակության առջև
որակյալ շրջանավարտների պատրաստման գործում:
-ԿԾ-ն հնարավորություն կստեղծի վերանայել ՄՈՒՀ-ում
գործող ծրագրերը՝ մշակելով դրանք վերջնարդյունքների
հիման վրա:
- Կրթության առաջնորդների պատրաստումը ոլորտի
բարեփոխումների կարևոր խնդիրներից է, ինչը
կնպաստի նաև այլ կրթական ծրագրերի բարելավմանը
Կրթական համակարգի բարեփոխումները ենթադրում են
նոր տիպի առաջնորդ, որը իր վրա կարող է վերցնել
կառավարման տարբեր ֆունկցիաներ: Հայաստանի
կրթական համակարգը դինամիկ զարգացող ոլորտ է, որը
պահանջում է շրջանավարտներից այնպիսի
հմտություններ և ունակություններ, որոնք
հնարավորություն կտան գործնականում կարգավորել
կառավարման և ղեկավարման հարցերը: Հայաստանում
գործում են 22 պետական և 40 մասնավոր բուհեր: Կան
նաև մի քանի միջազգային կազմակերպություններ, որոնք
իրականացնում են բարձրագույն կրթություն
Հայաստանում, որոնք շահագրգռված են կրթության
կառավարման նոր ոճի առաջնորդների:
Ուսանողների հավաքագրման գործընթացը
համակարգված է: Այն ներկայացված է ՎՊՀ-ի 2014-2015
թթ. ընդունելության կանոնակարգով:
- Շահագրգիռ կողմերի՝ համալսարանի, հասարակության,
ապագա ուսանողների ներգրավում ԿԾ-ի մշակման,
իրականացման, բարելավման փուլում,
- շուկայի ուսումնասիրություն՝ պահանջարկները
բացահայտելու համար (չափը, բնույթը),

6

- ԿԾ-ի վերաբերյալ որակի բարձրացման առաջավոր
փորձի ուսումնասիրում, վերլուծում և ամփոփում,

- ԿԾ-ի թիմային շահերի ներկայացման նպատակով

Ռիսկերի վերլուծություն

Ուսանողների ընդունելության
քանակական և որակական
չափանիշերը
Կադրային ռեսուրսներ

Ուսումնական ռեսուրսներ եւ
սարքավորումների

Ֆինանսական կայունություն
Արդյունավետության
բարձրացում և եկամուտների
ստեղծման

համալսարանի առաջատար կառավարիչների
ընդգրկում,
- ԿԾ-ի մշակում և ներդրում որակի բարձրացման
գործընթացների հիման վրա,
- ԿԾ-ի ուսուցման, ուսումնառության և ուսանողների
ձեռքբերումների գնահատման մեթոդներում կրթական
արդյունքների ներդրում,
- Բիզնես պլանի մշակում,
- Ռիսկերի գնահատում,
- ԿԾ-ի ուսումնամեթոդական փաթեթի մշակում,
- ԿԾ-ի որակի ապահովման և վերահսկման
(մշտադիտարկում, վերանայում, բարելավում)
մեխանիզմների մշակում և ներդրում:
Հիմնական ռիսկերը պայմանավորված են արտաքին
գործոններով. անկայուն սոցիալական միջավայրով,
ուսանողների ընդհանուր թվի նվազմամբ: Ներքին
ռիսկերը պայմանավորված են շուկայի փոփոխությամբ,
ուսանողակենտրոն ուսուցման ապահովման համար
անհրաժեշտ նյութատեխնիկական ռեսուրսների և
կադրային քաղաքականության հեռանկարային
զարգացմամբ:
Ներկայացված են ուղեցույցում:

ՎՊՀ-ն ապահովված է պրոֆեսորադասախոսական
կազմով, որը կարող է կրթությունը իրականացնել տարբեր
լեզուներով: ԿԾ-ում ընդգրկված բոլոր դասախոսները
անցել են վերապատրաստումներ:
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի 75% գիտությունների
դոկտոր կամ թեկնածուներ են, մյուսները՝ երիտասարդ
մասնագետներ և գործատուներ:
ԿԾ-ն ապահովված է 15 համակարգիչներով, 1 սերվերով, 1
տպագրական սարքով, ինչպես նաև գրականությամբ, ինչը
կայուն պայմաններ է ապահովում ԿԾ-ի իրականացման
համար մոտակա 5 տարում:
ԿԾ-ի ուսանողները կարող են օգտվել ՎՊՀ-ի
ուսանողներին տրամադրվող բոլոր արտոնություններից:
Նախատեսվում են լրացուցիչ դասընթացների
կազմակերպում առանձին մոդուլների սահմաններում,
պայմանավորված գործատուների պահանջներով:

1.4 Շահակիցների ներգրավման պլանավորումը իրականացում է մի քանի փուլով և տարբեր
միջոցներով։
1.4.1. Շահագրգիռ կողմերի վերլուծության փուլերը.
ա/ մտագրոհ
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բ/ հետաքրքրված կողմերի պահանջների և կարիքների վերհանում,
գ/

հետաքրքրված

կողմերի

կարիքների

համաձայնեցում,

արտացոլում

կամ

համադրում ՄԿԾ-ի վերջնարդյունքներին։
1.4.2. Շահագրգիռ կողմերի վերլուծության միջոցով (ձևերը).
- տարբեր շահագրգիռ կողմերի թվարկում,
- հետաքրքրված կողմերի վերլուծություն,
- պոտենցիալ կոնֆլիկտների վերլուծություն,
-ընթացիկ ռազմավարության գնահատում:
1.4.3. Շահագրգիռ կողմերի վերլուծության փուլերը.
ա/ մտագրոհ
բ/ հետաքրքրված կողմերի պահանջների և կարիքների վերհանում,
գ/

հետաքրքրված

կողմերի

կարիքների

համաձայնեցում,

արտացոլում

կամ

համադրում ՄԿԾ-ի վերջնարդյունքներին
1.5. Ռսկերի վերլուծություն.
1.5.1. Ռիսկերի վերլուծության ուղեցույց
Գործընթաց
Հնարավոր ռիսկ

Ռիսկերի հետևանք
Ռիսկայնության գնահատում
(1-5 միավորի սահմաններում)
Ռիսկայնության հավանականության
գնահատում (1-5 միավորի
սահմաններում)
Ռիսկերի մշտադիտարկում և
պատասխանատու կողմ
Ռիսկի առաջնայնության հաշվարկ
(բանաձևը՝ ռիսկայնության աստիճան
ռիսկի հավանականության աստիճան)
Խորհոըրդ է տրվում դիմել հետևյալ
քայլերի

Ձեռնարկված քայլեր

Վերլուծություն

Արտաքին ՝ արտակարգ իրադրություն, բնական
աղետներ
կրթական քաղաքականության կտրուկ
փոփոխություն
Ներքին՝ շահագրգիռ կողմերի մոտիվացիայի
նվազում
Կրթության նկատմամբ անտարբերություն,
շուկայի պահանջների նվազում
4
3

ՎՊՀ մոնիթորինգի պատասխանատու

Իրազեկվածության բարձրացում
Շահակիցների ներգրավում ծրագրի
իրականացման բոլոր քայլերին
Աշխատանքի տեղավորման հնարավորություններ
Վերապատրաստումներ, իրազեկվածության
բարձրացում, ուսանողների և դասախոսների
մասնակցություն ՄԿԾ- ի մշակման և կարիքների
վերհանման գործընթացներին

1.5.2. Ռիսկայնության աստիճանի գնահատման սանդղակ
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Ռիսկայնության
աստիճանը
1
2
3
4
5

Նկարագրությունը

Շատ ցածր կամ զրոյական
Ցածր կամ նվազ
Չափավոր կամ նկատելի
Բարձր
Շատ բարձր կամ աղետալի

Չափանիշը

Աննշան խոտորումներ
Առավել ցածր կատարողականություն
Կատարողականության աստիճանական նվազում
Գործառույթի խափանում
Ձախողում

1.5.3. Ռիսկայնության ստուգման գործընթացի հիմնական քայլերը.
-

հավանական (հնարավոր, պոտենցիալ) ռիսկերի որոշում,

-

առաջնայնությունների սահմանում,

-

հավանականությունների սահմանում,

-

ռիսկայնության աստիճանի որոշում,

-

ռիսկերի մեղմումն ապահովող գործողությունների սահմանում։

1.6. ԿԾ-ի Gap վերլուծություն.
MAHATMA Gap Analysis
ՎՊՀՎՊՀ-ի ռազմավարական կարիքները

Անհատի գիտելիքների և հմտությունների
կարիքները

Որտե՞ղ եք ցանկանում լինել։
լինել։
Ծրագրի վերջում սպասվելիք ցանկալի
արդյունքները

Որո՞նք են այն հիմնական կրթական արդյունքները
որոնք
որոնք ուսանողները կիմանան դասընթացի
ավարտին

ՄԿԾ_ն համապատասխանի աշխատաշուկայի
պահանջներին և կազմված լինի
վերջնարդյունքների հիման վրա:
Մագիստրոսական կրթական ծրագրերն պահովեն
ուսանողների շարժունությունը:
Մագիստրոսական կրթական ծրագրեր, որոնք
համապատասխանում են այլ երկրների
ԵԲԿՏ ծրագրերին:
Նույնական գնահատման համակարգ և
կրեդիտների կուտական ու փոխանցման
հնարավորություն:
Արդյունավետ գործող մեխանիզմներ:

Շրջանավարտը պատրաստ է որպես մասնագետ և
հետազոտող, մրցունակ աշխատաշուկայում:
ՄԿԾ-ն իրականացվում է համադրելի
չափորոշիչների հիման վրա:
Մագիստրոսը դրսևորում է նախաձեռնություն,
անձնական պատասխանատվություն,
ինքնուրույն որոշում կայացնելու ունակություն,
մասնագիտական համակողմանի
պատրաստվածություն, քննադատական
մտածողություն, հետազոտական կարողություն:
Ձևավորվել է որակի ապահովման մշակույթ ՄԿԾ-ի
մշակման և իրականացման գործում:

GAPS
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Որտեղ է ՎՊՀՎՊՀ-ն հիմա
Մագիստրոսական ծրագրի իրականացման
տեղեկագիրք:
Ուղեցույց մագիստրատուրայի ուսանողների
համար:
Ուղեցույց մագիստրատուրայում պարապող
դասախոսների համար:
10 մագիստրոսական ծրագրեր:
Մագիստրոսական ծրագրի ավարտական
թեզերի կարգ:
Ավարտական թեզի ղեկավարի կանոնակարգ:

Որտեղ են ապագա սովորողները
ՄԿԾ-ը հիմնականում հենվում են
բակալավրիատի ծրագրերի վրա:
Կարիքները ապահովվում են յուրացված
գիտելիքին և աշխատաշուկայի
պահանջներին համապատասխան:
Սակայն, չտիրապետելով դրան առնչվող
անհրաժեշտ գործիքակազմի, առայժմ այն
լիարժեք չի կարող համարվել:

Հիմնական խոչընդոտները
Ներքին
Արտաքին
Տարվող քաղաքականության
Հասարակությունում տիրող կարծրատիպերը:
անկատարություն:
Կրթական գործընթացի իրականացման հին
Կրթության ոլորտում տիրող կարծրատիպերը:
մեթոդների գերակայություն:
Գործատուների կողմից պահանջների
Դասախոսների վերապատրաստման
ներկայացման մշակույթի
մեխանիզմների բացակայություն:
բացակայություն:
Մագիստրոսական ծրագրերի որակի
Աշխատաշուկայում առողջ մրցակցության
ապահովման մեխանիզմի բացակայություն:
բացակայությունը:
Գիտական հետոազոտությունների համար
նախատեսված ռեսուրսների
սահմանափակում:

II.
II. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և մագիստրոսական ծրագրի
աշխատանքային ծավալը
2.1 ՎՊՀ-ում

մագիստրոսի

կրթական

աստիճանում

առկա

ուսուցմամբ

ուսանողի

ուսումնական կիսամյակի բեռնվածությունը սահմանվում է 30 կրեդիտային միավոր,
ուսումնական տարվա բեռնվածությունը` 60 կրեդիտային միավոր (տարեկան
ուսումնական բեռնվածությունը` 1800 ակադեմիական ժամ):
2.2 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտալսարանային և
ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը:
1. Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածությունը գնահատվում է 1,5
կրեդիտային միավորով, ինչը կազմում է 45 ակադեմիական ժամ (40 րոպե տևողությամբ
պարապմունքների դեպքում` 51 ակադեմիական ժամ):
2.

Մագիստրոսական կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը կազմում է
120 կրեդիտային միավոր:

3. Ուսումնական

գործընթացը

կազմակերպվում

է

2

կիսամյակով

(աշնանային

և

գարնանային):
4. 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ուսումնական կիսամյակների տևողությունը կազմում է 20 շաբաթ,
որից. տեսական ուսուցում` 17 շաբաթ, քննաշրջան` 3 շաբաթ: 4-րդ կիսամյակի
տևողությունը 20 շաբաթ է (3 շաբաթ` գիտամանկավարժական պրակտիկա, 3 շաբաթ`
գիտահետազոտական

պրակտիկա,

14

նախապատրաստում և պաշտպանություն):

10

շաբաթ`

մագիստրոսական

թեզի

5. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում ուսանողի շաբաթական լսարանային բեռնվածությունը կազմում է 15-18 ժամ:
6. Ուսման բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողը որոշ դեպքերում սահմանված կարգով կարող է ստանձնել լրացուցիչ բեռնվածություն:

III.
II. Մագիստրոսի կրթական ծրագիրը և ավարտական պահանջները
3.1. Մագիստրոսի կրթական ծրագիրը բաղկացած է երկու հիմնական հատվածներից`
ուսումնական ծրագրից և գիտահետազոտական աշխատանքից: Ուսումնական ծրագիրը
բաղկացած է հետևյալ հիմնական կրթամասերից.
 մոդուլներից/դասընթացներից,
 մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ,
 կամ ընտրական դասընթացներ:
Կրթական ծրագրի գիտահետազոտական կրթամասը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից.
- գիտահետազոտական և գիտամանկավարժական պրակտիկա,
- գիտահետազոտական աշխատանք մագիստրոսական թեզի թեմայով,
- մագիստրոսի թեզի ձևակերպում և պաշտպանություն:
3 Ծրագրում ընդգրկված յուրաքանչյուր դասընթաց ունի իր դասիչը: Ծրագրում
նշվում է նաև դասընթացների յուրաքանչյուր խմբին, ինչպես նաև յուրաքանչյուր մոդուլին
հատկացված կրեդիտային միավորը, ինչպես նաև առարկայի դասավանդման կիսամյակը և
նախապայմանները:
3.3. «Կրթության կառավարում» ԿԾ-ի մոդուլները կազմված են վերջնարդյունքների
հիման վրա, որոնք ձևակերպված են վերհանված կարիքների հիման վրա:
3.4. Կրթական մոդուլը բաղկացած է առարկայական դասընթացներից, որոնք ապահովում են որոշակի վերջնարդյունք և պետք է ուսումնասիրվեն մեկ կիսամյակի ընթացքում:
3.5. Մոդուլները ընդգրկում են հիմնական և կամընտրական առարկայական դասընթացներ:
3.6. Ուսումնական ծրագրում (պլանում) ներառված կրթական մոդուլները ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների նշումով:
Կրթական ծրագիրը բաղկացած է 7 մոդուլներից։

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
ՄՈԴՈՒԼ 1. Կրթության քաղաքականություն

Հիմնական դասընթաց
Մ-1
Մ-1
Մ-1

Փ/մ 1237
Փ/մ 1240
Փ/մ 1241

Կրթության կառավարման օրենսդրական հիմքեր
Կրթության փիլիսոփայություն
Կրթության քաղաքականություն և ռազմավարություն

6
5
6
Ընդամենը

17

ՄՈԴՈՒԼ 2. Կրթության Որակի ապահովում

Հիմնական դասընթաց
Մ-2

Մ/մ 1116

Կրթության որակի ապահովում

6

Կամընտրական դասընթաց
Մ-2
Մ-2

Հ/մ

Որակի ապահովումը ներառական կրթության մեջ
Կրթական համակարգերի հոգեդիդակտիկա

11

3

Մ-2

Փ/մ 1242

Կրթական հմտություններ և գիտելիքի կառավարում
Կրթական ծրագրի մշակում և զարգացում

6
Ընդամենը

15

ՄՈԴՈՒԼ 3. Կառավարում

Հիմնական դասընթաց
Մ-3 Տ/մ 1274
Ֆինանսների կառավարումը կրթության մեջ
Մ-3 Տ/մ 1269
Վիճակագրությունը կրթության մեջ
Կամընտրական դասընթաց
Տ/մ 1273 Բարձրագույն կրթության շուկայագիտություն և կառավարում
Մ-3
Տ/մ 1276 Ինտերնետ շուկայագիտություն
Ընդամենը

5
5
5
15

ՄՈԴՈՒԼ 4. Համագործակցություն և կառավարում

Հիմնական դասընթաց
Մ-4

Փ/մ 1239

Հանրության հետ կապերի կառավարում

5

Կամընտրական դասընթաց
Մ-4
Մ-4

Հ/մ 1141
Հ/մ 1275
Տ/մ 1277
Մ/մ 1119

Կոնֆլիկտի կառավարում
Ռիսկերի կառավարումը կրթության մեջ
Բուհի ֆինանսական միջոցներ և դրամաշնորհներ
Միջազգային կազմակերպություններ և կրթության զարգացում
Ընդամենը

5
5
5
5

15

ՄՈԴՈՒԼ 5. Կրթության հետազոտության մեթոդոլոգիա
Մ-5

Հ/մ 1142

Հետազոտության մեթոդներ

8

Մ-5

Æ/Ù 1301

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները հետազոտության ոլորտում

5

Ընդամենը

13

ՄՈԴՈՒԼ 6. Առաջնորդություն և կառավարում

Հիմնական դասընթաց
Մ-6

î/Ù 1270

Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը կրթության
համակարգում
Կամընտրական դասընթաց

6

Մ-6

Փ/մ 1238
Հ/մ
Մ/մ
Հ/մ

6

Մ-6

Համագործակցային մշակույթ և էթիկա
Կրթության կառավարման հոգեբանություն
Միջանձնային հարաբերություններ և հաղորդակցություն
Առաջնորդություն և կրթության վարչարարություն
Ընդամենը

3
15

ՄՈԴՈՒԼ 7. Մագիստրոսական թեզ
Մ-7
Մ-7
Մ-7

Գիտամանկավարժական պրակտիկա
Գիտահետազոտական պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզ
Ընդամենը

12

4.5
4.5
21
30

IV.
IV. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
4.1. Հիմնական դասընթացներ
Տվյալ ենթաբաժնի դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային

Ի/մ 1301
Տ/մ 1269
Տ/մ 1274
Փ/մ 1239
Մ/մ 1116
Տ/մ 1270
1

Գնա
Գնահատման
հատման
ձևը

Հ/մ 1142

Կիսամ
Կիսամյակ
յակ

Փ/մ 1237

Ինքնու
Ինքնուրույն
րույն
աշխատանքի
տանքի
աշխա
ժամա
ժամաքանակ
քանակ

Փ/մ 1240

Կրթության
քաղաքականություն և
ռազմավարություն
Կրթության
փիլիսոփայություն
Կրթության կառավարման
օրենսդրական հիմքեր
Հետազոտության մեթոդներ
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները
հետազոտության ոլորտում
Վիճակագրությունը
կրթության մեջ
Ֆինանսների կառավարումը
Հանրության հետ կապերի
կառավարում
Կրթության որակի
ապահովում
Մարդկային ռեսուրսների
կառավարումը կրթության
համակարգում

Լսարանային
ժամ
(դ/գ/ս)1

Փ/մ 1241

Դասընթացի անվանումը

Ընդհա
Ընդհանուր
նուր
ժամաքանակ
քանակ
ժամա

Առարկայի
Առարկայի
կոդը

Կրե
Կրեդ
դիտ

կառուցվածքով և կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ դասընթացները.

6

180

24/32/0

124

1

Քննություն

5

150

24/8/0

116

1

Քննություն

6

180

24/32/0

124

1

Քննություն

8

240

24/64/0

152

1

Քննություն

5

150

24/24/0

102

1

Ստուգարք

5

150

28/12/0

120

2

Քննություն

5

150

28/12/0

120

2

Քննություն

5

150

32/8/0

110

2

Քննություն

6

180

24/32/0

124

3

Քննություն

6

180

24/28/4

124

3

Քննություն

դ-դասախոսություն, գ-գործնական պարապմունք
4.2.1. Կամընրտական դասընթացներ
Պարտադիր մասնագիտական դասընթացների կրթամասի կամընտրական դասըն-

Հ/մ 1141

150

28/12/0

120

2

5

150

28/12/0

110

2

5

150

28/12/0

110

2

13

Գնահատ
Գնահատման
ման
ձևը

5

Լսարա
Լսարանային
նային
ժամ (դ/գ/ս)1

Կիսամյակ

Մ-4

Ինքնու
Ինքնուրույն
րույն
աշխատանքի
ժամաքանակ

Մ/մ
1119

Բուհ-ի ֆինանսական
միջոցներ և դրամաշնորհներ
Միջազգային
կազմակերպություններ և
կրթության զարգացում
Կոնֆլիկտի կառավարում

Ընդհա
Ընդհանուր
նուր
ժամա
ժամաքանակ
քանակ

Տ/մ 1277
Մ-4

Դասընթացի անվանումը

Կրեդիտ

Առար
Առարկայի
կայի
կոդը

Մոդուլ

թացների ցանկը ներառում է կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ դասընթացները.

ստուգարք

ստուգարք

Տ/մ 1275
Մ-3

Տ/մ 1273

Տ/մ 1276
Մ-2

մ/մ

Մ-2

Փ/մ
1242
հ/մ
հ/մ

Մ-6

Մ-6

Փ/մ
1238
հ/մ
Մ-մ
1117
Տ/մ 1272

Ռիսկերի կառավարում
կրթության մեջ
Բարձրագույն կրթության
շուկայագիտություն և
կառավարում
Ինտերնետ
շուկայագիտություն
Կրթական ծրագրի մշակում
և զարգացում
Կրթական հմտություններ և
գիտելիքի կառավարում
Կրթական համակարգերի
հոգեդիդակտիկա
Որակի ապահովումը
ներառական կրթության մեջ
Համագործակցային
մշակույթ և էթիկա
Կրթության կառավարման
հոգեբանություն
Միջանձնային
հարաբերություններ և
հաղորդակցություն
Առաջնորդություն և
կրթության
վարչարարություն

5

150

28/12/0

110

2

5

150

28/12/0

110

2

5

150

28/12/0

110

2

6

180

24/28/4

124

6

180

24/28/4

124

3

90

12/14/2

62

3

90

12/14/2

62

6

180

24/28/4

124

4

6

180

24/28/4

124

4

3

90

12/14/2

62

3

90

12/14/2

62

ստուգարք

ստուգարք

ստուգարք

քննություն

ստուգարք

4.2.2
.2.2. Պրակտիկա
Ոչ դասընթացային կրթական մոդուլ` ամրագրված կրեդիտային միավորներով.
Մոդուլ

4.5

4

քննություն

Ընդհանուր
ժամաքանակ
135

4.5

4

քննություն

135

Կրեդիտ Կիսամյակ

Գիտամանկավարժական
պրակտիկա
Գիտահետազոտական
պրակտիկա

Գնահատման ձևը

4.3. Գիտահետազոտական աշխատանք
Մագիստրոսական կրթական ծրագրի գիտահետազոտական հատվածն ընդգրկում է
կրեդիտային միավորներով ամրագրված հետևյալ ոչ դասընթացային կրթական մոդուլները.
Մոդուլ

Կրեդիտ

Կիսամյակ

Մագիստրոսական թեզի նախապաշտպանություն և
պաշտպանություն

21

2

Ընդհանուր
ժամաքանակ
630

4.4. Ավարտական պահանջներ
4.4.1. Ընդհանուր ավարտական պահանջներ
Մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու համար ՎՊՀ մագիստրատուրայի
ուսանողը պետք է հաջողությամբ յուրացնի 90 կրեդիտին համապատասխանող կրթական
ծրագրի բոլոր բաղադրիչները, ընդ որում հաշվարկած միջին որակական գնահատականը

14

(ՄՈԳ) պետք է կազմի առնվազն 58` ներառյալ մագիստրոսական թեզի ձևակերպումը և
պաշտպանությունը:
4.4.2. Մասնագիտական ավարտական պահանջներ
«Կրթության կառավարում» մասնագիտությամբ մագիստրատուրայի ուսանողները
պարտավոր մասնակցել գիտամանկավարժական և գիտահետազոտական պրակտիկային (9
կրեդիտ), իրականացնել գիտահետազոտական աշխատանք և պաշտպանել ավարտական
թեզ (21 կրեդիտ)։

V. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգ
5.1. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգի բաղադրիչներն են`
բ) ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի գնահատում
դասահաճախումների հաշվառման միջոցով,
բ) ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական առաջադրանքների) հաշվառում և գնահատում,
գ) գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի մասնակցության, պարապմունքների ընթացքում նրա ակտիվության, հմտությունների և կարողությունների հաշվառում և գնահատում,
դ) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված
այլ առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ կամ ստուգումներ),
ե) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում
քննաշրջանում,
զ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին ուսանողի մասնակցության
աստիճանի, անհատական առաջադրանքների, գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի ակտիվության, հմտությունների և կարողությունների գնահատման,
ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների հիման վրա կրթական մոդուլի արդյունարար
գնահատականի ձևավորում:
5.2. ՎՊՀ-ում մագիստրատուրայի ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կիրառվում է գնահատականների 100 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է ստորև.
Գնահատականը ըստ 5
բալանոց համակարգի

Գնահատականը ըստ 100
միավորանոց սանդղակի

Գնահատականը ըստ ECTS
համակարգի

«գերազանց » (5)

96-100

A+

« գերազանց» (5)

91-95

A

« գերազանց» (5)

86-90

A-

« լավ» (4)

81-85

B+

« լավ» (4)

76-80

B

« լավ» (4)

71-75

B-

« բավարար» (3)

67-70

C+

« բավարար» (3)

62-66

C

15

« բավարար» (3)

58-61

C-

« անբավարար» (2)1

30-57

D

« Անբավարար» (2)2

մինչև 30

F

« ստուգված»

58-100

S

« չստուգված» 1

30-57

U

« չստուգված»2

մինչև 30

U

VI.
VI. Ծրագրի եզրափակիչ ատեստավորում
6.1. Մագիստրատուրայի ուսանողի կողմից ծրագրի ընդհանուր կրթական արդյունքներին համապատասխան կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերումը հաստատվում
է ավարտական աշխատանքի (մագիստրոսական թեզի) կատարումով ու պաշտպանությամբ:
6.2. Մագիստրոսական թեզով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են
ուսումնառության 4 կիսամյակներում` ստացված գիտելիքների և գործնական հմտությունների հիման վրա: Մագիստրոսական ատենախոսության թեմաները առաջարկում են թողարկող ամբիոնի կողմից և որոշվում ուսանողի ընտրությամբ, համաձայնեցնելով ղեկավարների հետ:
Մագիստրատուրայի ուսանողը երրորդ կիսամյակի սկզբում գրավոր դիմում է համապատասխան թողարկող ամբիոնի վարիչին` մագիստրոսական ատենախոսության թեմայի և
ղեկավարի հաստատման խնդրանքով:
6.3. Մագիստրոսական թեզի պաշտպանության կազմակերպման համար հատկացվում են ուսումնառության վերջին 4 շաբաթները, որոնց ընթացքում նախատեսվում է.
ա) թեզի ներկայացումը մասնագիտացնող ուսումնական կառույցի (ամբիոնի)
քննարկմանը: Աշխատանքի հետ ներկայացվում է գիտական ղեկավարի կարծիքը, որը ներառում է կատարած աշխատանքի վերաբերյալ դրական եզրակացություն,
բ) թեզի նախնական քննարկում մասնագիտացնող ամբիոնում` աշխատանքի հեղինակի մասնակցությամբ Դրական եզրակացության դեպքում մասնագիտացնող ամբիոնի
կողմից աշխատանքը երաշխավորվում է պաշտպանության,
գ) մասնագիտացնող ուսումնական կառույցի (ամբիոնի) կողմից աշխատանքի գրախոսման կազմակերպում,
դ) մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն պետական քննական հանձնաժողովի
նիստում և մագիստրոսի աստիճանի շնորհում:
6.4. Մագիստրոսական թեզի պաշտպանությունը գնահատվում է ըստ 5.2 կետում
ներկայացված 100-բալանոց սանդղակով:
6.5. Մագիստրոսական թեզի գնահատման ընդհանուր որակական չափանիշների
համար սահմանված են գնահատման հետևյալ միավորները.
Թիվ
1

Չափանիշ

Հատկացվող առավելագույն
միավորը
30

Ներկայացման որակը

1

Թույլատրվում է մասնակցել քննության պարտքերի մարմանը

2

Չի թույլատրվում մասնակցել պարտքերի մարմանը:

16

2
3
4

Ձևակերպման որակը
Կատարման ինքնուրույնության աստիճանը
Արդիականությունը (նորույթը)
Ընդամենը

20
30
20
100

VII.
VII. Կրեդիտների փոխանցում
7.1. Այլ բուհերից ՎՊՀ–ի մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր փոխադրվելու դեպքում փոխանցելի են տվյալ բուհում առանձին դասընթացներից, դասընթացների խմբից, կամ
ուսումնառության որոշակի շրջանից կուտակած կրեդիտները: Փոխանցումը կատարվում է
ուսանողի հայտի հիման վրա` երկու բուհերի փոխադարձ համաձայնությամբ և ECTS
կրեդիտների փոխանցման կանոնների պահպանմամբ:
7.2. Այլ ուսումնական ծրագրից ՎՊՀ մագիստրոսի ուսումնական ծրագիր կրեդիտների
փոխանցումը հնարավոր է, եթե.
ա) փոխանցվող

կրեդիտները

կուտակվել

են

ՎՊՀ

մագիստրոսական

ծրագրի

բաղադրիչներին համապատասխանող դասընթացներից և այլ կրթական մոդուլներից,
բ) կան կուտակված կրդիտներին համապատասխանող կրթական ծրագրերի բաղադրամասերի բովանդակային ոչ էական տարբերություններ,
գ) առկա են կուտակված կրեդիտներին համապատասխանող կրթական ծրագրերի բաղադրամասերի բովանդակային տարբերություններ, սակայն վերջնարդյունքները համարժեք են:
7.3. Այլ բուհում ՎՊՀ մագիստրատուրայի ուսանողի ուսումնառության որոշակի շրջանի
(կիսամյակ, ուստարի) անցկացման դեպքում այդ ժամանակահատվածի ուսումնառության
ծրագիրը դառնում է եռակողմ համաձայնագրի առարկա` ուսանողի, ՎՊՀ-ի և ընդունող/հյուրընկալող բուհի միջև:
8.4. Կրեդիտների փոխանցման և ուսանողների միջբուհական փոխանակման գործընթացների կազմակերպման հարցերով զբաղվում է ՎՊՀ-ի ուսումնամեթոդական վարչությունը:

VIII.
VIII. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
8.1. Մագիստրատուրայի ուսանողը պարտավոր է.
- ծանոթանալ կրեդիտային համակարգով ուսուցման կարգին և խստորեն հետևել դրա
պահանջներին,
- կատարել ուսումնական դասընթացների և քննությունների համար սահմանված
պահանջները,
- կանոնավոր հաճախել իր ուսումնառության ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթացներին:
8.2. Ուսանողն իրավունք ունի.
- ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) ուսուցման համար ՎՊՀ-ի
կողմից առաջադրվող կամընտրական դասընթացներ` ուսումնական ծրագրի պահանջներին
համապատասխան,
- միջբուհական փոխանակման և/կամ ակադեմիական շարժունության ծրագրերի
շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) սովորելու այլ
բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա),
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- փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ` օտարերկրյա)` համաձայն ՀՀ Կառավարության
սահմանած կարգի,
- հիմնավորված կերպով դիմելու և ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը`
ավարտված ուսումնառության կամ ուսումնական ծրագրի չավարտված մասի համար,
- մագիստրոսի աստիճանը և համապատասխան որակավորումը հաստատող պաշտոնական փաստաթղթերի (դիպլոմի) հետ միասին անվճար ստանալու համաեվրոպական
նմուշի դիպլոմի ECTS հավելված (հայերեն և անգլերեն)` համաձայն ՀՀ Կառավարության
համապատասխան որոշման:

IX.
IX. ՎՊՀ մագիստրատուրայի ուսումնական օրացույց
20132013-2014 ուսումնական տարի
Աշնանային կիսամյակ
07 հոկտեմբեր 2013
2013թ.– 27 հունվարի 2014
2014թ.
Ուսուցման սկիզբ
1-ին փուլի ընթացիկ քննություններ
2-րդ փուլի ընթացիկ քննություններ
Ստուգարքների հանձնում
Ուսուցման ավարտ
Քննաշրջան
Ձմեռային արձակուրդներ

09 սեպտեմբերի
13-24 հոկտեմբերի
22-26 դեկտեմբերի
22-26 դեկտեմբերի
26 դեկտեմբերի
03 հունվարի - 27 հունվարի
28 հունվարի – 07 փետրվարի
Գարնանային կիսամյակ

09 փետրվարի 2014թ
2014թ. – 2 հունիսի 2014
2014թ.
Ուսուցման սկիզբ
1-ին փուլի ընթացիկ քննություններ

09 փետրվարի
23 մարտի- 03 ապրիլի

2-րդ փուլի ընթացիկ քննություններ

18 մայիսի – 29 մայիսի

Կուրսային աշխատանքների հանձնում

01- 05 հունիսի

Ուսուցման ավարտ
Քննաշրջան
Ավարտական աշխատանքների պաշտպանություն
Ամառային արձակուրդներ

05 հունիսի
08-29 հունիսի
27 ապրիլի- 30 մայիսի
01 հուլիսի-31 օգոստոսի
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ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ.ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

ՎԱՆԱՁՈՐՎԱՆԱՁՈՐ-2014
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ՄԱՍ II
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
Տեղեկագրքի նպատակը
Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է «Կրթության կառավարում» մագիստրոսի կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական
ու վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն հասարակությանը մատչելի դարձնելու համար:
Տեղեկագիրքը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն կրթական ծրագրերի, բաղադրիչ
դասընթացների և ուսումնական մոդուլների վերաբերյալ: Այն ներառում է.
- կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը,
ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, ծրագրի բովանդակային կազմը և կրեդիտների կառուցվածքը, ավարտական պահանջները և ատեստավորման
ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
- առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ նկարագիրը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի խնդիրները` արտահայտված ելքային կրթական արդյունքներով
և սպասվող մասնագիտական և/կամ փոխանցելի կարողություններով, դասընթացի հակիրճ
բովանդակությունը, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները:

0802
80200 «Կրթության կառավարում»
կառավարում» մասնագ
մասնագիտության մագ
մագիստրոսական ծրագ
ծրագրի
տեղեկագ
տեղեկա
գիրք
Մագիստրոսական կրթական ծրագիր
Ակադեմիական
Կառավարիչ
Հայերեն,
Հայերեն, անգլերեն

Ծրագրի տեսակը՝
տեսակը՝
Շնոր
Շնո
րհվող գիտական աստիճան՝
աստիճան՝
Ուսուցման լեզուն՝
լեզուն՝
Կրեդիտ՝՝
Կրեդիտ
Տևողությունը՝
ողությունը՝
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2 տարի՝ 4 կիսամյակ

Ուսուցման ձևը՝
ձևը՝

Առկա

Հարգելի դիմորդ.
դիմորդ.
Ձեզ ենք ներկայացնում TEMPUS Mahatma (կրթության կառվարման առաջնորդների) մագիստրոսական ծրագիրը, որի նպատակն է խթանել Հայաստանի և Վրաստանի մի շարք համալսարանների կրթության կառավարման փոխակերպումները:
Ծրագիրը հնարավորություն կտա իրականացնել մագիստրոսական կրթական ծրագիր
համապատասխան եվրոպական չափորոշիչներին, ապահովելով վերջնարդյունքների վրա հիմնված
կրթություն, ուսանողների շարժունություն, կրեդիտների կուտակում և փոխանցում, ուսանողակենտրոն ուսուցում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ և դիպլոմ (եվրոպական
չափանիշերին համապատասխան):
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ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ

Թումանյան Սուսաննա
Միսակի
Ուսումնական
աշխատանքների գծով
պրոռեկտոր, բ.գ.թ., դոցենտ

s.tumanyan@inbox.ru

Անուշ Գևորգյան
Ուսումնամեթոդական վարչ.
պետ
կ.գ.թ., դոցենտ
anrulega@mail.ru

Հրայր Պապոյան
Դոցենտ, տ.գ.թ.
hrayrpapoyan@mail.ru

Հակոբյան Դավիթ
Փիլիս. և քաղաքագիտության
ամբիոնի դասախոս
dado555@mail.ru

Գագիկ Եթիմյան

Շահվերդյան Մարգարիտա
Որակի ապահովման
կենտրոնի ղեկավար
դոցենտ, հ.գ.թ.
aravott@mail.ru

Փիլիսոփայության և
քաղաքագիտության ամբիոնի
վարիչ, պ.գ.դ., դոկտոր
gagiketimyan@mail.ru

Պարգև Գևորգյան
Մանկավարժության անմբիոնի
վարիչ, դոկտոր

Նարինե Բարսեղյան
Տնտեսագիտության տեսության
ամբիոնի վարիչ,
տ.գ.թ., դոցենտ

Կյուրեղյան Արմենուհի
Ինֆ. և տնտ. մեթոդների և
մոդելավորման ամբիոնի
դոցենտ, ֆ.մ.գ.թ.
akyuregyan@mail.ru

Աննա Խաչատրյան
Հոգ. և սոցիոլոգիայի ամբիոնի
դասախոս
annakhach@rambler.ru
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Արամայիս Կոխլիկյան
պատմ. գիտ. թեկնածու
koxlikyan76@mail.ru

Վարդան Այվազյան
Հոգ. և սոցիոլոգիայի
ամբիոնի դասախոս
vadat26@mail.ru

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
Գնահատականը
Գնահատական
միավորներով
“գերազանց”
20
գերազանց”
“գերազանց”
19
գերազանց”
“գերազանց”
18
գերազանց”
“լավ”
17
լավ”
“լավ”
15լավ”
15-16
“լավ”
13լավ”
13-14
“բավարար”
12
բավարար”
“բավարար”
10բավարար”
10-11
“բավարար”
8- 9
բավարար”
1
“ձախողում”
5- 8
ձախողում”
2
“ձախողում”
1- 4
ձախողում”
“chechked”
8-20
“ձախողում”
5- 8
ձախողում” 1
2
“ձախողում”
1- 4
ձախողում”
1) Թույլատրվում է մասնակիցել քննության
2) Չի թույլատրվում մասնակցել քննության

Գնահատականը
կրեդիտային համակարգով
A+
A
AB+
B
BC+
C
CD
F
S
U
U-

ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
ԿԾԿԾ-ն կազմված է 7 մոդուլներից,
մոդուլներից, որոնք ապահովում են հետևյալ վերջնարդյունքները.
վերջնարդյունքները.
Վերջնարդյունքներ
Այն արժեքների*, սկզբունքների և փորձի վերաբերյալ, որոնք
նպաստում են արդյունավետ առաջնորդությանն ու կառավարմանը
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում.
Հասարակության մեջ համալսարանների տարաբնույթ դերերի,
պատասխանատվությունների, շահերի մասին.
Ուսանողամետ մոտեցումների շուրջ կարևորագույն գրականության
վերաբերյալ.
Բարձրագույն կրթության մեջ որակի ապահովման հիմնական
սկզբունքների և կիրառական փորձի, քաղաքականության մշակման,
փոփոխությունների կառավարման, ղեկավարման շուրջ
Համալսարաններում առկա ուսանողների և անձնակազմի
զարգացմանը նպաստելու հիմնական մարտահրավերների,
տեղական/ազգային և շահառուների կարիքների վերհանման.
Ինչպես կարող է ուսանողների ուսումնառության և բարձրագույն
կրթության մեջ նրանց փորձառության ձևերի իմացությունը /ծրագրի
շրջանակներում և դրանից դուրս/ կիրառվել ուսուցումը և
մասնագիտական փորձը բարելավելու ուղղությամբ.
Ինչպես կարող են կառավարման գործընթացները սահմանել
չափանիշներ և կիրառվել համալսրանների ֆակուլտետների և
ծառայությունների ռազմավարական նպատակներն իրականացնելու
ուղղությամբ.
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Մոդուլներ
1 2 3 4 5 6 7

Կիրառել տվյալների հավաքագրման, մեկնաբանության և
ներկայացման հիմական մեթոդներն ու գործիքները /քանակական և
որակական/.
Գրել, հաղորդակցել և ներկայացնել զեկուցումներ և այլ փաստաթղթեր
պարզ և գիտական ոճով.
Կիրառել թվային տեխնոլոգիաներ բարելավելու մասնագիտական
գործունեությունը.
Օգտագործել բարձրագույն կրթությունը բարելավելու
հնարավորությունները` հիմնված կառավարման սկզբունքների
վերաբերյալ առողջ գիտելիքի, ինչպես նաև արդյունավետ
առաջնորդության, հաղորդակցության և թիմային աշխատանք
կատարելու հմտությունների կիրառության վրա.
Արդյունավետ և համապատասխան վարվելակերպով հավաքագրել,
վերլուծել, ներկայացնել տվյալներ .
Ձևավորել, նախաձեռնել և ներկայացնել /ավարտաճառի կամ
նախագծային աշխատանքի միջոցով/ հիմնավորված հետազոտություն
բարձրագույն կրթության ոլորտում առկա ժամանակակից որևէ
մարտահրավերի վերաբերյալ.
Քննադատորեն մոտենալ սեփական մասնագիտական
գործունեությանը և տարբերակել ինքնազարգացման
հնարավորությունները.
Նպաստել մասնագիտական համայնքի զարգացմանը գաղափարներ,
տեղեկատվություն և գործունեություն կիսելու միջոցով:

ՄՈԴՈՒԼ 1. Կրթության քաղաքականություն
ՄՈԴՈՒԼ 1. Վերջնարդյունք

Մ1

Գիտելիքներ այն արժեքների, սկզբունքների և փորձի վերաբերյալ, որոնք
նպաստում են արդյունավետ առաջնորդությանն ու կառավարմանը
Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում.
Հասարակության մեջ համալսարանների տարաբնույթ դերերի,
պատասխանատվությունների, շահերի մասին.
Ձևավորել, նախաձեռնել և ներկայացնել /ավարտաճառի կամ նախագծային
աշխատանքի միջոցով/ հիմնավորված հետազոտություն բարձրագույն
կրթության ոլորտում առկա ժամանակակից որևէ մարտահրավերի վերաբերյալ.
Նպաստել մասնագիտական համայնքի զարգացմանը գաղափարներ,
տեղեկատվություն և գործունեություն կիսելու միջոցով:
Մոդուլի անվանումը
Դասընթացի կոդը
Ֆակուլտետ
Մասնագիտություն
Դասընթացի անվանումը
Կուրսի կարգավիճակը

Կրթության քաղաքականություն
Փ/մ 1241
Պատմաաշխարհագրական
Կրթության կառավարում
Կրթության քաղաքականություն և ռազմավարություն
Հիմնական
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Ամբիոն
• սենյակ
• հեռ.
հեռ.
• կայք

Փիլիսոփայություն
104
0322-4 18 55 (124)
www.vsu.am

Ուսումնական տարի / սեմեստր

1-ին տարի,1-ին կիսամյակ

Ժամերի բաշխումը

Լսարանային
Ստուգում, քնն.
Ինքնուրույն

56 Դասախոսություն
Սեմինար, գործնական
4
120 Ընդամենը՝ 180

24
32

Կրեդիտ

6

Դասախոսի անուն,
անուն, ազգանուն

Գագիկ Եթիմյան

Գիտական կոչում,
կոչում, գիտական
աստիճան
Հեռախոս
Էլ.
Էլ.հասցե

Դոցենտ, պատմ. գիտ. դոկտոր
+374 -093-490-444

Աշխատանքային ժամերը
Երկուշաբթի –չորեքշաբթի՝ 900 - 1400
Նախադրյալները
Կրթության օրենդրության իմացություն, օրենսդրական դաշտի և
պրակտիկ գործունեության համադրում կրթական համակարգի
կառավարման քաղաքականություն
Դասընթացի
Կրթության քաղաքականության և ռազմավարության ուսուցումը
նշանակությունը
հնարավորություն է տալիս կազմակերպել կրթության կառավարման
գործընթացը անցումային շրջանին համապատասխան
Նպատակը
Տալ համապատասխան գիտելիք, հմտություներ և կարողություններ
կրթության քաղաքականության և ռազմավարության վերաբերյալ,
ինչը կնպաստի ընդհանուր կրթական համակարգի և հատկապես
հանրակրթության և բարձրագույն կրթության շրջանակների
արդյունավետ կառավարմանը, կշաղկապի վերջին երկու օղակները։
Խնդիրները
• Ծանոթացնել մագիստրոսներին կրթության քաղաքականության և
ռազմավարության տեսական-մեթոդական ժամանակակից
խնդիրներին: Ծանոթացնել ՀՀ-ում և տարբեր երկրների կողմից
որդեգրված կրթության քաղաքականության և ռազմավարությանը:
• Ձևավորել հմտություններ և կարողություններ կրթության
քաղաքականության և ռազմավարության իրականացման
ուղությամբ:
Դասընթացի
Գիտելիք
վերջնարդյունքները
 Կրթության և քաղաքականության ռազմավարության վերաբերյալ,
 Կրթության կառավարման օրենսդրության դաշտի վերաբերյալ,
 Կրթական քաղաքականության ռազմավարության փուլերի
իրականացման վերաբերյալ

Կարողություն
 Պրակտիկայում կիրառել կրթության կառավարման
չափորոշիչները,
 Կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները կարիքների բացահայտման
նպատակով,
 Կազմակերպել և իրականացնել մոնիթորինգ,

Հմտություններ
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 Վերլուծել կրթության քաղաքականության և ռազմավարության
չափորոշիչները,
 Վերլուծել կրթության կառավարման տարբեր մոդելները,
 Կիրառել ստացված գիտելիքները կրթության կառավարման և
կատարելագործման գործընթացում
Դասավանդման
Դասախոսություններ, թիմային աշխատանք, քննարկումներ, դեպքի
մեթոդներ
ուսումնասիրություն, ներկայացում, սեմինարներ,
խորհրդատվություններ, գործնական և ինտերակտիվ
պարապմունքներ, գրականության վերլուծություն
Ուսումնառության
Նյութի որոնում, հավաքագրում, գրականության ուսումնասիրություն
մեթոդներ
և վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանք, հետազոտություն,
գործնական պարապմունք, մասնագիտական գրականության
համառոտագրում, կարծիքների նախապատրաստում, բանավոր
հաղորդումների պատրաստում (շնորհանդես)
Դասընթացի
1-ին շաբաթ- Կրթության քաղաքականության և ռազմավարության
բովանդակությունը
նպատակներն ու խնդիրները:
2-րդ շաբաթ- Կրթության քաղաքականության բարեփոխումների
ռազմավարությունը անցումային շրջանի
հասարակություններում:
3-րդ շաբաթ- Կրթության քաղաքականության օրենսդրական
հիմքերը:
4-րդ շաբաթ- Կրթության քաղաքականություն իրականացնող
մարմիններ:
5-6-րդ շաբաթ- Կրթության Եվրոպական տարածք. Բոլոնիայի
գործընթաց:
9-10-րդ շաբաթ- Հանրակրթություն և բարձրագույն կրթություն :
11-րդ շաբաթ- Կրթության գործընթացն իրականացնող սուբյեկտներ:
12-13-րդ շաբաթ- Դասավանդման նորագույն մեթոդներ և
տեխնոլոգիաներ:
14-15-րդ շաբաթ- Բուհական և հետբուհական կրթության
սկզբունքները:
16-17-րդ շաբաթ- Կրթություն և գիտելիք, կարողություն և հմտություն:
Գնահատման
Քննություն, հարցում, թիմային աշխատանքի արդյունքները,
մեթոդները
ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացում, թեստավորում, ռեֆերատ,
ինքնագնահատում
Անհրաժեշտ
Համակարգիչ, ինտերակտիվ գրատախտակ, ինտերնետ, թեմատիկ
նյութատեխնիկական ֆիլմեր, գրականություն,
բազա
Պարտադիր
Գրականություն
Լրացուցիչ
Մոդուլի անվանումը

Կրթության քաղաքականություն

Դասընթացի կոդը

Փ/մ 1237

Ֆակուլտետ

Մանկավարժություն

Մասնագիտություն

Կրթության կառավարում

Դասընթացի անվանումը

Կրթության կառավարման օրենսդրական հիմքեր
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Կուրսի կարգավիճակը

Հիմնական

Ամբիոն
• սենյակ
• հեռ.
հեռ.
• կայք
Ուսումնական տարի /
սեմեստր
Ժամերի բաշխումը

Փիլիսոփայություն
104
0322-4 18 55 (124)
www.vsu.am
1-ին տարի,1-ին սեմեստր
Լսարանային
Ստուգում, քնն.
Ինքնուրույն

56 Դասախոսություն
Սեմինար, գործնական
4
120 Ընդամենը՝ 180

Կրեդիտ

24
32

6

Դասախոսի անուն,
անուն,
ազգանուն
Գիտական կոչում,
կոչում, գիտական
աստիճան
Հեռախոս

Կոխլիկյան Արամայիս

Էլ.
Էլ.հասցե

koxlikyan76@mail.ru

Աշխատանքային ժամերը

Երկուշաբթի –չորեքշաբթի՝ 900 - 1400

Նախադրյալները

Հանրակրթության համակարգի պետական
քաղաքականության սկզբունքներ, հանրակրթական
գործընթացի կազմակերպական-իրավական և
ֆինանսատնտեսական հիմքեր, կրթության մասին
օրենսդրական հիմունքներ: Հանրակրթական կառավարման
մարմինների տարբերակում
Ուսումնական հաստատություններում կառավարման
իրավական հիմունքների ուսուցումը հնարավորություն է
տալիս ՀՀ օրենսդրության և միջազգային իրավական
ակտերի նորմերին համապատասխան կազմակերպել
հանրակրթական հաստատությունների կառավարման
գործընթացը: Առարկան դասվում է ընդհանուր
մասնագիտական առարկաների խմբին: Բուհ-ում առարկայի
դասավանդումը մագիստրոսներին հնարավորություն կտա
ստանալ այնպիսի գիտելիքներ ու հմտություններ, որոնք
նրանք հետագայում կկարողանան կիրառել
հանրակրթական հաստատությունները կառավարելու
ընթացքում
Տալ համապատասխան գիտելիքներ հանրակրթության
բնագավառի, ժողովրդավարական կառավարման
սկզբունքների, ընթացիկ գործունեության ղեկավարման,
կոլեգիալ կառավարման մարմինների կազմակերպման և
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման
վերաբերյալ: Ինչպես նաև անհրաժեշտ հմտություններ ու
կարողություններ ստեղծագործական աշխատանքի
խթանման, ուսանողների վերլուծական, քննադատական
մտածողության, ինքնուրույն գիտելիքներ ձեռք բերելու և
կիրառելու ունակությունների զարգացման համար

Դասընթացի
նշանակությունը

Նպատակը

պատմ. գիտ. թեկնածու
+374 093 36 43 25
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Խնդիրները

•

Ծանոթացնել հանրակրթության համակարգի
պետական քաղաքականության սկզբունքների,
կազմակերպական իրավական հիմքերին:
•
Ծանոթացնել կրթության մասին ՀՀ օրենսդրության
հիմունքներին:
•
Բացահայտել հանրակրթության բնագավառում
պետական քաղաքականության նպատակներն ու
խնդիրները, դրանց իրագործման ուղությունները:
• Ձևավորել պատկերացում ուսումնական
հաստատությունների կառավարման լիազոր
մարմինների գործունեության վերաբերյալ։

Դասընթացի
վերջնարդյունքները

Գիտելիք
•
•
•

Կրթական քաղաքականության ռազմավարության
վերաբերյալ։
Ուսումնական հաստատությունների կառավարման
օրենսդրության վերաբերյալ։
Ուսումնական հաստատությունների
կազմակերպական-իրավական ձևերի, դրանց
նմանությունների ու տարբերությունների վերաբերյալ։

Կարողություն
•
•

•
•

Գործնականում կիրառել ուսումնական գործընթացի
կառավարման արդի սկզբունքները։
Հանրակրթության գործընթացի կարիքները
բացահայտելու համար իրացնել ձեռք բերած
գիտելիքները։
Կազմակերպել ուսումնական հաստատության
գործունեության վերահսկողություն։
Իրականացնել ուսումնական հաստատության
գործունեության գնահատում։

Հմտություններ
Վերհանել ու վերլուծել հանրակրթական
հաստատությունների կառավարման ժամանակակից
մոտեցումները:
•
Դասընթացի ընթացքում ստացած գիտելիքները
կիրառել ուսումնական հաստատության հետագա
կառավարման ու ղեկավարման գործընթացում:
Դասախոսություններ, թիմային աշխատանք, քննարկումներ,
դեպքի ուսումնասիրություն, ներկայացում,
խորհրդատվություններ, գործնական և ինտերակտիվ
պարապմունքներ (տեղեկատվական-հաղորդակցական
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ), գրականության
վերլուծություն (բանավեճերի անցկացում)
Նյութերի որոնում և հավաքագրում , գրականության
ուսումնասիրություն և վերլուծություն, ինքնուրույն
աշխատանք, հետազոտություններ, գործնական
պարապմունքներ, գրականության համառոտագրում և
ռեֆերատ, կարծիքների նախապատրաստում
1-3-րդ շաբաթ- Ուսումնական հաստատությունների
կառավարման իրավունքի աղբյուրները
•

Դասավանդման մեթոդներ

Ուսումնառության մեթոդներ

Դասընթացի
բովանդակությունը
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4-5-րդ շաբաթ- Հանրակրթության բնագավառում ՀՀ

Գնահատման մեթոդները

Անհրաժեշտ
նյութատեխնիկական բազա

Գրականություն

կառավարության և կրթության պետական
կառավարման լիազորված մարմնի լիազորությունները:
Հանրակրթության բնագավառում տարածքային
կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների իրավասությունները
6-7-րդ շաբաթ- Ուսումնական հաստատությունների
գործունեության վերահսկողությունը և գնահատումը
8-9-րդ շաբաթ- Ուսումնական հաստատությունների
կազմակերպական-իրավական ձևերը: Ուսումնական
հաստատության կառավարումը
10-11-րդ շաբաթ- Ուսումնական հաստատության տնօրենը և
նրա իրավասությունները: Պետական ուսումնական
հաստատության խորհրդի լիազորությունները և դրանց
դադարեցման հիմքերը
12-14-րդ շաբաթ- Եվրոխորհրդի իրավական-օրենսդրական
փաստաթղթերը
15-17-րդ շաբաթ- ՀՀ օրենսդրության բարձրագույն կրթության
բնագավառում: Հիմնական փաստաթղթեր
Ընթացիկ և եզրափակիչ քննություն, PP-ով ներկայացվող
նյութ, դեպքի ուսումնասիրություն , խմբային/ թիմային
աշխատանքի կատարում և արդյունքների քննարկում,
ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացում , թեստավորում,
ինքնագնահատում, մասնակցություն դասընթացին
Համակարգիչ, ինտերակտիվ գրատախտակ, ինտերնետ,
թեմատիկ ֆիլմեր, գրականություն, լսարան, որը
հնարավորություն է տալիս կազմակերպելու
համագործակցային ուսուցում
Պարտադիր
ՀՀ օրենքը «Կրթության մասին» (ընդունված 14.04.1999)
ՀՀ օրենքը «Հանրակրթության մասին» (ընդունված
10.07.2009)
ՀՀ օրենքը «Պետական ոչ առևտրային
կազմակերպությունների մասին» (ընդունված 23.10.2001)
ՀՀ օրենքը «Կրթության պետական տեսչության մասին»
(ընդունված 15.11.2005)
www.edu.am
www.isssu.com
Լրացուցիչ
ՀՀ սահմանադրություն (ընդունված 05.06.1995)
Միջնակարգ կրթություն, պրակ 1,2
Բարձրագույն կրթություն, պրակ 1,2

Մոդուլի անվանումը

Կրթության քաղաքականություն

Դասընթացի կոդը
Ֆակուլտետ

Փ/մ 1240
Մանկավարժության

Մասնագիտություն

Կրթության կառավարում
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Դասընթացի անվանումը

Կրթության փիլիսոփայություն

Կուրսի կարգավիճակը

Հիմնական

Ամբիոն
• սենյակ
• հեռ.
հեռ.
• կայք
Ուսումնական տարի /
կիսամյակ

Փիլիսոփայություն
104
0322-4 18 55 (124)
www.vsu.am
1-ին տարի,1-ին սեմեստր

Ժամերի բաշխումը

Լսարանային

32 Դասախոսություն
Սեմինար, գործնական
4
112

Ստուգում, քնն.
Ինքնուրույն
Կրեդիտ
Դասախոսի անուն,
անուն,
ազգանուն
Գիտական կոչում,
կոչում,
գիտական աստիճան
Հեռախոս
Էլ.
Էլ.հասցե
Աշխատանքային ժամերը
Նախադրյալները
Դասընթացի
նշանակությունը

Նպատակը

Խնդիրները

Դասընթացի

24
8

5
Աննա Սարդարյան

095.09.23.45
annasa.87@mail.ru
Երկուշաբթի –չորեքշաբթի՝ 900 - 1400
Կրթության օրենդրության իմացություն,
Փիլիսոփայության պատմության իմացություն
Կրթության փիլիսոփայության ուսուցումը հնարավորություն է
տալիս ձեռք բերել տեսամեթոդական գիտելիքներ կրթության`
որպես մշակութային երևույթի էության, պարադոքսների, առկա
մարտահրավերների, դրանց հաղթահարման ուղիների
վերաբերյալ
Տալ համապատասխան գիտելիք, հմտություներ և
կարողություններ կրթության փիլիսոփայության վերաբերյալ,
ինչը կնպաստի կրթական տարբեր մոդելների վերաբերյալ
տեսամեթոդական մտքի զարգացմանը, ընդհանուր կրթական
համակարգի և հատկապես հանրակրթության և բարձրագույն
կրթության շրջանակների արդյունավետ կառավարմանը,
կշաղկապի վերջին երկու օղակները
•
Ծանոթացնել մագիստրանտներին կրթության` որպես
մշակութային երևույթի խնդիրների լուծման հարցում
փիլիսոփայական վերլուծության կարևորությունը, տեղն ու
դերը
•
Ծանոթացնել Արևելքի և Արևմուտքի կրթական
համակարգերի տարբերություններին, դրական և
բացասական կողմերին
•
Ծանոթացնել կրթության`որպես սոցիալական
ինստիտուտի համակարգում տեղի ունեցող
բարեփոխումներին ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ
արտերկրներում

Գիտելիք
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վերջնարդյունքները

•
•
•

Կրթության փիլիսոփայության վերաբերյալ,
Կրթության արժեքաբանական և նպատակաբանական
խնդիրների վերաբերյալ,
Ժամանակակից կրթության պարադոքսների վերաբերյալ

Կարողություն
•
•
•
•

Պրակտիկայում կիրառել կրթության տարբեր մոդելներում
կիրառվող ձևաչափերը,
Կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները կարիքների
բացահայտման նպատակով,
Իրականացնել կրթական համակարգերի համեմատական
վերլուծություններ,
Իրականացնել ուսումնական հաստատության
ինքնավերլուծությունը

Հմտություններ
•
•
•

Վերլուծել կրթական համակարգում առկա բացթողումները
Վերլուծել կրթության կառավարման տարբեր մոդելները,

Կիրառել ստացված գիտելիքները կրթության
կառավարման և կատարելագործման գործընթացում:

Դասավանդման մեթոդներ Թիմային աշխատանք, քննարկումներ, դեպքի
ուսումնասիրություն, ներկայացում, սեմինարներ,
խորհրդատվություններ, գործնական պարապմունքներ,
ասախոսություններ, ինտերակտիվ պարապմունքներ,
գրականության վերլուծություն:
Ուսումնառության
Նյութերի որոնում և հավաքագրում, գրականության ինքնուրույն
մեթոդներ
աշխատանք, գործնական պարապմունքներ, ստեղծագործական
սեմինարներ գրականության վերլուծություն, գրականության
համառոտագրում և ռեֆերատ, բանավոր հաղորդումների
պատրաստում)
Դասընթացի
1-ին շաբաթ- Կրթության փիլիսոփայության առարկան և
բովանդակությունը
խնդիրները: Ժամանակակից կրթության զարգացման
հիմնական ուղղությունները
2-րդ շաբաթ- Անտիկ պայդեան որպես ունիվերսալ կրթության
հասկացություն
3-րդ շաբաթ- Կրթական գործընթացի փիլիսոփայականանտրոպոլոգիական հիմնավորումը
4-րդ շաբաթ- Կրթությունը որպես մշակութային երևույթ և
սոցիալական ինստիտուտ
5-րդ շաբաթ- Կրթության արժեքաբանական –
նպատակաբանական խնդիրները
6-րդ շաբաթ- Կրթության հիմնարար խնդիրները Եվրոպական
փիլիսոփայության համատեքստում
7-րդ շաբաթ- Իննովացիոն կրթություն և իննովացիոն
հասարակություն
8-րդ շաբաթ- Կրթության փիլիսոփայության խնդիրները
Արևելքում և Արևմուտքում
9-րդ շաբաթ- Գենդերային խնդիրները և կրթությունը
10-րդ շաբաթ- Եվրոպական կրթության սոցիալ-մշակութային
տիպերի դինամիկան
11-րդ շաբաթ- Կրթության ճգնաժամի պատճառները
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12-րդ շաբաթ- Ժամանակակից կրթության պարադոքսները
13-րդ շաբաթ- Կրթական բարեփոխումներ
14-րդ շաբաթ- Կրթություն և տեխնիկա
15-րդ շաբաթ- Հայաստանի կրթական համակարգը անցումային
16-րդ շաբաթ- Կրթության արտադրական (տեխնոլոգիական)

Գնահատման մեթոդները

Անհրաժեշտ
նյութատեխնիկական
բազա
Գրականություն

մոդելի էությունը
17-րդ շաբաթ- Ղեկավարում (Govermance) և կառավարում
(Management)
Քննություն՝ ընթացիկ և եզրափակիչ, հարցում, թիմային
աշխատանքի արդյունքները, ինքնուրույն աշխատանքի
ներկայացում, թեստավորում, ինքնագնահատում:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
Համակարգիչ, ինտերակտիվ գրատախտակ, համացանց,
թեմատիկ ֆիլմեր, գրականություն, լսարան, որը
հնարավորություն է տալիս կազմակերպելու
համագործակցային ուսուցում
Պարտադիր
Лавриненко В.А. Философия образования для двадцать первого
века
Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века
Розин В.М. Философия образования.. Этюды исследования
Լրացուցիչ
Огурцов А.П., Платонов В.В. Образы образования..
Западная философия образования.. XX век
Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на
пороге XXI века. – М.: Урао, 1999.
Фомичева И.Г. Философия образования: некоторые подходы
к проблеме
www.tempus. am
www.mahatma.am
www.edu.am

ՄՈԴՈՒԼ 2. Կրթության որակի ապահովում
ՄՈԴՈՒԼ 2. Վերջնարդյունք
Ուսանողամետ մոտեցումների շուրջ կարևորագույն գրականության վերաբերյալ
Բարձրագույն կրթության մեջ որակի ապահովման հիմնական սկզբունքների և
կիրառական փորձի, քաղաքականության մշակման, փոփոխությունների
կառավարման, ղեկավարման շուրջ
Ինչպես կարող է ուսանողների ուսումնառության և բարձրագույն կրթության մեջ նրանց
փորձառության ձևերի իմացությունը /ծրագրի շրջանակներում և դրանից դուրս/
կիրառվել ուսուցումը և մասնագիտական փորձը բարելավելու ուղղությամբ
Կիրառել տվյալների հավաքագրման, մեկնաբանության և ներկայացման հիմական
մեթոդներն ու գործիքները /քանակական և որակական/
Գրել, հաղորդակցել և ներկայացնել զեկուցումներ և այլ փաստաթղթեր պարզ և
գիտական ոճով
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Մ2

Ձևավորել, նախաձեռնել և ներկայացնել /ավարտաճառի կամ նախագծային
աշխատանքի միջոցով/ հիմնավորված հետազոտություն բարձրագույն կրթության
ոլորտում առկա ժամանակակից որևէ մարտահրավերի վերաբերյալ
Նպաստել մասնագիտական համայնքի զարգացմանը գաղափարներ,
տեղեկատվություն և գործունեություն կիսելու միջոցով
ՄՈԴՈՒԼ 2. Կրթության որակի ապահովում

Կրեդիտ

Հիմնական դասընթաց
Մ-2

Մ/մ 1116

Կրթության որակի ապահովում

6

Կամընտրական դասընթաց
Մ-2*
Մ-2*

Մ/մ

Կրթական ծրագրերի մշակում և զարգացում

Փ/մ 1242
Հ/մ
Հ/մ

Կրթական հմտությունների և գիտելիքի կառավարում
Կրթական համակարգի հոգեդիդակտիկա
Որակի ապահովումը ներառական կրթության մեջ
Ընդամենը

Մոդուլի անվանումը
Դասընթացի կոդը

Մ/մ 1116

Ֆակուլտետ

Մանկավարժություն

Մասնագիտություն

Կրթության կառավարում

Դասընթացի անվանումը

Կրթության որակի ապահովում

Կուրսի կարգավիճակը

Կամընտրական

Ամբիոն
• սենյակ
• հեռ.
հեռ.
• կայք
Ուսումնական տարի /
կիսամյակ
Ժամերի բաշխումը

Մանկավարժություն
204
0322-4 18 55 (127)
www.vsu.am
2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ
Լսարանային

56 Դասախոսություն
Սեմինար, գործնական
4
120 Ընդամենը՝ 180

Կրեդիտ

15

24
32

6
Մարգարիտա Շահվերդյան

Գիտական կոչում,
կոչում, գիտական Դոցենտ, հ.գ.թ.
աստիճան
Հեռախոս
+374 -499-077
Էլ.
shahverdyanm@gmail.com
Էլ.հասցե
Աշխատանքային ժամերը

3

Կրթության որակի ապահովում

Ստուգում, քնն.
Ինքնուրույն
Դասախոսի անուն,
անուն,
ազգանուն

6

Երկուշաբթի –ուրբաթ` 900 - 1300
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Նախադրյալները
Դասընթացի
նշանակությունը

Նպատակը

Խնդիրները

Դասընթացի
վերջնարդյունքները

Կրթության քաղաքականություն և ռազմավարություն,
կառավարում, տրամաբանություն
Կրթական համակարգի բարեփոխումների ներքո որակի
ապահովման քաղաքականության ներդրումը
հնարավորություն է ընձեռում կազմակերպելու կրթության
կառավարման գործընթացը ժամանակակից
մարտահրավերներին համապատասխան՝ ձևավորելու
կրթության որակի ապահովման մշակույթի:
Դասընթացը հնարավորություն կընձեռնի մագիստրոսներին
ձեռք բերել այնպիսի գիտելիքներ, հմտություններ և
կարողություններ, որոնք հիմք կհանդիսանան
մասնագիտական ոլորտում աշխատելու համար:
Տալ համապատասխան գիտելիք, հմտություներ և
կարողություններ կրթության որակի ապահովման
վերաբերյալ, որը և կնպաստի կրթական համակարգի, այն է՝
բարձրագույն մասնագիտական կրթության և հանրակրթական
դպրոցների արդյունավետ կառավարմանը:
• Ծանոթացնել մագիստրոսներին կրթության որակի
ապահովման տեսական-մեթոդական հիմքերին:
• Ծանոթացնել ՀՀ-ում և տարբեր երկրների կողմից
որդեգրված որակի ապահովման քաղաքականությանը:
• Ձևավորել պատկերացում կրթական համակարգի որակի
ապահովման հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
• Ձևավորել հմտություններ և կարողություններ որակի
ապահովման քաղաքականության իրականացման
ուղղությամբ:

Գիտելիք
• խորացված գիտելիքներ կրթության որակի
ապահովման ոլորտի վերաբերյալ
• խորացված գիտելիքներ որակի ապահովման
ներդրման մեթոդաբանության վերաբերյալ

Կարողություն
• Կիրառել որակի ապահովման չափանիշեր
ռազմավարական նպատակների իրականացման համար
• Մշակել և իրականացնել հետազոտություն
բարձրագույն կրթության կառավարման բնագավառում
• Հավաքել տվյալներ, մեկնաբանել, ներկայացնել
դրանք կիրառության որոշակի գործիքներ և մեթոդներ

Հմտություններ

Դասավանդման մեթոդներ

• Վերլուծել որակի ապահովման չափանիշերը և
չափորոշիչները
• Վերլուծել որակի կառավարման մոդելներ
• Կիրառել ստացված գիտելիքները որակի ապահովման կատարելագործման գործընթացում
Դասախոսություններ, թիմային աշխատանք, քննարկումներ,
դեպքի ուսումնասիրություն, ներկայացում, սեմինարներ,
խորհրդատվություններ, ինտերակտիվ պարապմունքներ,
գրականության վերլուծություն, նախագծի
նախապատրաստում, ավարտական որակավորման
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Ուսումնառության
մեթոդներ

Դասընթացի
բովանդակությունը

աշխատանքների նախապատրաստում
Նյութերի որոնում և հավաքագրում (ծրագրավորված
ուսուցում), գրականության ուսումնասիրոթյուն և
վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանք,
հետազոտությունների կազմակերպում և իրականացում,
գործնական պարապմունքներ, սեմինարներ, գրականության
համառոտագրում, ռեֆերատ, նախագծի նախապատրաստում
1-2-րդ շաբաթ- Ներածություն: Կրթության որակի ապահովում`
հիմնական հասկացություններ
3-4-րդ շաբաթ- Որակի ապահովումը որպես բուհի
կառավարման գործիք
5-6-րդ շաբաթ- Որակի ներքին ապահովումը, կրթական
հաստատության ռազմավարությունը
7-րդ շաբաթ- Առաքելությունը որպես հաստատության
գործունեության տիրույթ
8-9-րդ շաբաթ- Չափորոշիչ և չափանիշ հասկացությունները,
դրանց մեկնաբանությունները: Որակյալ կրթության
հիմնական տարրերը՝ հանրակրթական ևբարձրագույն
ուսումնական հաստատություն
9-10-րդ շաբաթ- Որակի ապահովման հիմնական
չափորոշիչների դասերը և դրանց չափանիշերը.
առաքելություն և նպատակներ, կառավարում և
վարչարարություն, որակի ներքին ապահովման
համակարգ, արտաքին կապեր և միջազգայնացում,
մասնագիտության կրթական ծրագիր, դասախոսական
կազմ և այլն
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
Համակարգիչ, ինտերակտիվ գրատախտակ, ինտերնետ, թեմատիկ
ֆիլմեր, գրականություն:

Անհրաժեշտ
նյութատեխնիկական
բազա
Հիմնական և լրացուցիչ գրականություն
1. Ինքնագնահատման ուղեցույց: ՈԱԱԿ
2. Կրթության որակ և համապատասխանություն, «ՀՀ մասնագիտական կրթության
փորձաքննության անցկացման ձեռնարկ», Մասնագիտական կրթության որակի
ապահովման ազգային հիմնադրամ, Երևան, 2011
3. «Հայաստանի մասնագիտական կրթության համակարգում որակի ապահովման
ուղենիշներ, չափանիշներ և չափորոշիչներ»,Մասնագիտական կրթության որակի
ապահովման ազգային հիմնադրամ, http://www.anqa.am
4. Կրթության ազգային ինստիտուտ, «Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում»
տեղեկատվական, մեթոդական և վերլուծական հանդես,Երևան 2011, № 1-4
www.mkuzak.am
5. Chatham University: a critical reflection Institutional quality assurance assessment 2012
Software Testing and Quality Assurance (Manual & Automation)
6. Davis, D. C. Keys to the Future: Knowledge, Skills and Attitudes for Work. Tennessee.
Department of Human Services. 1999.
7. Stein, S. G. Equipped for the Future Content Standards: What Adults Need to Know and Be
Able
to Do in the 21st Century. Washington, DC: National Institute for Literacy. (2000)
8. Six-Step Problem Solving Process. Tyson Corners, VA: Air National Guard Quality Center.
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1996
9. Որակի ապահովման բուհական համակարգեր. (կազմ.՝ Յու.Սարգսյան, Ռ.Աղգաշյան,
Հ.Բալաբանյան. Բաց հասարակության ինստիտուտ: Երևան 2009
10. Bloom, B. S. et al. Taxonomy of EducationalObjectives: Cognitive Domain. New York: David
McKay.
11. Ермолаева С. С. Технология проектирования качества организации обучения в вузе
2011. — №1.
12. Третьяков П. И. Оперативное управление качеством образования в школе. Теория и
практика. Новые технологии. – М., ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2004.
13. Основина В.А., Елисеев В.В. Рекомендации по разработке программы развития школы. /
Учебно-метод. пособие. Ульяновск: УИПКПРО, – 2006
14. Шмелев А.Г., Чумаков А.АЛарионов., А.Г., Серебряков А.Г. Методические
рекомендации по разработке и внедрению системы оценки качества обучения по
инновационным образовательным программам. Издательство МГУ 2007
15. Keirsey, D. & Bates,M. (1984). Please Understand Me: Character and Temperament Types
(5th ed.). California: Gnosology Books.
16. Eggland, S. A. & Williams, J.W. (1993).Human Relations at Work. Ohio: South-Western.
17. Longman, D.G. & Atkinson, R.H. (1991). College Learning and Study Skills (2nd ed.). New
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Մոդուլի անվանումը
ԿԾ անվանումը
Դասընթացի
կարգավիճակը
Կրթական աստիճանը
Դասընթացի անվանումը
Ամբիոն
Կիսամյակ
Դասավանդող
Դասավանդման լեզուն

Կրեդիտ

3

Գիտական աստիճան
Գիտական կոչում
Աշխատանքային/
Աշխատանքային/մասնակ

Կրթության որակի ապահովում
Կրթության կառավարում
Կամընտրական
Մագիստրոս
Կրթական համակարգերի հոգեդիդակտիկա
Հոգեբանությաբ և սոց.
III
Մարգարիտա Շահվերդյան
Հայերեն
Լսարանային
2 Դասախոսություն
8
Սեմինար/գործնական/լ
աբորատոր
Ինքնուրույն

1
2
1
6
6
2

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու
Դոցենտ
Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար, ՈԱԱԿ-ի
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ցային/
ցային/գիտահետազոտակ
ան/
ան/ղեկավարման փորձ
տվյալ բնագավառում
Բջջային
Էլ.
Էլ.հասցե
Աշխատանքային ժամեր
Մուտքային գիտելիքներ և
կարողություններ.
կարողություններ.

Առարկայի
նշանակությունը

Նպատակը

Խնդիրները

Առարկայի
ուսումնասիրման
արդյունքում ուսանողը
ձեռք բերած
բերած
կոմպետենցիաները
կոմպետենցիաները

փորձագետ

077 499 077
mshahverdyan@ www.vsu.am
Երկուշաբթի – ուրբաթ՝ ժ. 8.45-12.45
Ընդհանուր հոգեբանություն, կրթության համակարգի
կառավարման հիմունքներ, կոլեկտիվի հետ աշխատանքի
կազմակերպում և կառավարում, կրթական համակարգերի
կառավարում և շուկայագիտություն, բարձրագույն դպրոցի
կառավարում, քանակական և որակական հետազոտության
մեթոդաբանություն դասընթացների իմացությունը:
Մոդուլի ուսումնասիրման արդյունքում ստացած գիտելիքները,
հմտությունները և կարողությունները կնպաստեն կրթութայն
կառավարման գործընթացի արդյունավետության
բարձրացմանը:
Դասընթացի նպատակն է մագիստրանտներին ծանոթացնել.
1. ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաների հոգեբանական
առանձնահատկություններին,
2. բացահայտել և իմաստավորել կրթության հոգեբանության
այն հիմնախնդիրներըը, որոնք հնարավորություն կտան
նրանց կողմնորոշվել կրթական միջավայրում և
արդյունավետ կազմակերպել ուսուցման գործընթացը:
1. Ծանոթացնել մագիստրոսներին կառավարման
հոգեբանության տեսական- մեթոդական հիմքերին:
2. Համալրել գիտելիքները կառավարման հոգեբանական
օրենքների, ինքնուրույն վճիռներ ընդունելու,
բարեխղճության, կառավարման էթիկայի և կառավարման
արդյունավետության վրա ազդող այլ գործոնների
վերաբերյալ:
3. Ձևավորել պատկերացում կրթական համակարգի
կառավարման հոգեբանական հիմնախնդիրների
վերաբերյալ հանրային, ինստիտուցիոնալ, անձնային
մկարդակներում:
4. Ձևավորել հմտություններ կրթական համակարգի և
միջանձնային հարաբերությունների կառավարման
հոգեբանական առանձնահակտությունների վերաբերյալ:
5. Աջակցել տեսական գիտելիքների և գործնական
հմտությունների ձևավորմանը կոնֆլիկտների լուծման
գործընթացում:
6. Աջակցել բարեխճության ձևավորմանը հանրային
կառավարման ոլորտում:

Գիտելիք
Մագիստրանտները ունեն համապատասխան տեսական
գիտելիքներ ժամանակակից կրթական միջավայրի և կրթական
համակարգերի հոգեդիդակտիկայի, նրանց կազմակերպման
սկզբունքների վերաբերյալ

Հմտություն
Կարողանում են կրթության համակարգում կիրառել
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զարգացնող ուսուցման տարբեր տեխնոլոգիաներ, հաշվի
առնելով կրթական միջավայրի առանձնահատկությունները:
Կարողանում են ստեղծել համապատասխան կրթական
միջավայր և հիմնավորել զարգացնող ուսուցման տարբեր
տեխնոլոգիաներ կիրառման անհրաժեշտությունը:

Կարողություններ
Մագիստրանտները կարող են տարբերել կրթական միջավայրի
և կրթական համակարգերի հոգեդիդակտիկան կրթական
կառավարման գործընթացի արդյունավետության նպատակով:

Կոմպետենցիա

Դասավանդման մեթոդներ

Ուսումնառության
մեթոդներ

Բովանդակություն

Կարողանում են ուշադրություն դարձնել ուսումնառողի
գիտակցության զարգացման վրա, ընդունելով այն որպես
հոգեկանի դրսևորման միջոց, որի շնորհիվ արտահայտվում է
նրա վերաբերմունքը արտաքին միջավայրի, այլ մարդկանց և
ինքն իր նկատմամբ:
Դասախոսություններ, թիմային աշխատանք, քննարկումներ,
դեպքի ուսումնասիրություն, ներկայացում, սեմինարներ,
խորհրդատվություններ:
Նյութերի որոնում և հավաքագրում (ծրագրավորված
ուսուցում), գրականության ուսումնասիրոթյուն և
վերլուծություն , ինքնուրույն աշխատանք,
հետազոտությունների կազմակերպում և իրականացում,
գործնական պարապմունքներ, սեմինարներ, գրականության
համառոտագրում, ռեֆերատ:
1-ին շաբաթ - Կրթական համակարգը և հասարակության
պահանջները:
պահանջները:
Նոր կրթական համակարգերի առաջացման վրա ազդող
գործոնները: Կրթական համակարգը և հասարակության
պահանջները: Կրթական համակարգը և դպրոցը:
Կրթական համակարգի ախտորոշման խնդիրները:
Դիֆերենցիալ հոգեբանության խնդիրները դպրոցում:
Կրթության բարեփոխումները և կրթական միջավայրը:
միջավայրը:
Կրթական համակարգի ռազմավարության
առանձնահատկությունները խորհրդքային միությունում
XX դարի սկզբում և վերջում: Կրթության ռազմավարության
փոփոխությունը կապված զարգացման կողմնորոշման
փոփոխության հետ:
2-րդ շաբաթ - Կրթական համակարգի կառավարման տարբեր
մոդելներ:
մոդելներ:
Ավանդական և զարգացնող ուսուցման
առանձնահատկությունները:
3-5րդ շաբաթ - Զարգացնող ուսուցում և զարգացնող
կրթություն:
կրթություն:
Ժամանակակից կրթության համակարգի նպատակների
փոփոխությունը: Ընդունակությունների զարգացման
վերաբերյալ կարծիքների փոփոխությունը: Կրթական
հիմնախնդիրների փոփոխությունը՝ ավանդական
ուսուցումից դեպի զարգացնող կրթությունը: Ավանդական
ուսուցման առանձնահատկություններ: Անձնային

37

կողմնորոշված ուսուցում: Զարգացնող ուսուցում:
Կրթական համակարգի «սուբյեկտ» հասկացության
փոփոխությունը:
6-րդ շաբաթ - Զարգ
Զարգացնող ուսուցումը և նրա ախտորոշումը։
ախտորոշումը։
Անհատական առանձնահատկությունները և դրանց
դրսևորումը կառավարման մեջ: Խառնվածքը,
բնավորությունը, ընդունակությունները:
7-րդ շաբաթ - Զարգ
Զարգացնող կրթության դիդակտիկական,
դիդակտիկական,
հոգ
հոգեբանական,
եբանական, հոգ
հոգեդիդակտիկան և հոգ
հոգեախտորոշական
կողմերը:
կողմերը:
8-րդ շաբաթ - Կրթական համակարգ
համակարգերի հոգ
հոգեդիդակտիկա։
եդիդակտիկա։
Լ.Ս.Վիգոտսկու միջավայրի տեսությունը և նրա
քննադատությունը Ա.Ն.Լեոնտևի կողմից: Կրթական
միջավայրը որպես սոցիոմշակութային միջավայր:
Կրթական միջավայրի հիմնական մոդելները:
Էկոլոգիական - անձնական մոդել: Կոմունիկատիվ –
կողմնորոշիչ մոդել: Մարդաբանական- հոգեբանական
մոդել: Կրթական համակարգի դիֆերենցացիայի
(տարբերակման) և անհատականացման
հոգեախտորոշման մոդել: Էկոհոգեբանական մոտեցում և
կրթական միջավայրի մոդել:
Կրթական համակարգի լարվածության հիմնախնդիրը:
Կրթական միջավայրը հոգեախտորոշման տեսանկյունից:
9-10-րդ շաբաթ - Կրթական համակարգ
համակարգերի պրոեկտում։
պրոեկտում։
Կրթական համակարգերի հոգեախտորոշումը. հիմնական
հասկացությունները: Կրթական համակարգերի
պրոեկտման և էքսպերտիզայի հոգեախտորոշման
կողմերը: Հոգեբանա-մանկավարժական էքսպերտիզային
ներկայացվող պահանջները: Էքսպերտիզայի օբյեկտը և
առարկան: Կրթական միջավայրի հոգեաբանական
ախտորոշումը հանրակրթական դպրոցներում: Կրթական
միջավայրի էքսպերտիզան վեկտորային մոդելավորման
մեթոդիկայի միջոցով: «Դպրոցի հոգեբանական միջավայրի
անվտանգության հոգեբանական ախտորոշման»
մեթոդիկայի մասին: Կրթական տեխնոլոգիաների և
համակարգերի հոգեդիդակտիկական սխեմյի պրոեկտումը
և էքսպերտիզան:
11-12-րդ շաբաթ - Կրթության կառավարումը և կրթական
կրթական
միջավայրի անվտանգությունը։
անվտանգությունը։
Կրթական միջավայրի էքսպերտիզան վեկտորային
մոդելավորման մեթոդիկայի միջոցով: «Դպրոցի
հոգեբանական միջավայրի անվտանգության
հոգեբանական ախտորոշման»մեթոդիկայի մասին:
Կրթական տեխնոլոգիաների և համակարգերի
հոգեդիդակտիկական սխեմյի պրոեկտումը և
էքսպերտիզան:
13-րդ շաբաթ - Կրթական համակարգ
համակարգի հոգեդիդակտիկան
հոգ
հոգեբանական հիմնախնդրի տեսանկյունից
Օժտվածությունը որպես ժամանակակից կրթության
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հիմնախնդիր. նրա դրսևորումները, երեխայի կրթության և
զարգացման առանձնահատկությունները: Կոնցեպտուալ
տարբեր կրթական մոդելների կառուցումը տարբեր
աստիճանի օժտված երեխաների համար:Օժտվածությունը
որպես հոգեկանի իրականություն և կրթությունը որպես
օժտվածության առաջացման և զարգացման միջավայր:
Օժտված երեխաները և ուսուցիչը:
14-րդ շաբաթ - Ուսանողի և երեխայի
երեխայի հոգ
հոգեբանական վիճակը
կրթական միջավայրում,
միջավայրում, դրանց կառավարման
առանձնահատկությունները։
առանձնահատկությունները։
Հոգեկան վիճակը որպես հոգեբանության օբյեկտ: Երեխայի
հոգեբանական վիճակը լարված կրթական միջավայրում:
Երեխայի նյարդա- հոգեբանական լարվածությունը և
աշակերտի նյարդային գերլարվածությունը: Էքստրեմալ
իրադրությունները: Մանկավարժության մեջ հոգեկան
վիճակների կամածին կարգավորման մեթոդիկայի
վերաբերյալ: Ռելակսացիոն վիճակների կառուցվածքը,
ֆունկցիաները և մեխանիզմները: Ուսումնական
գործունեության կարգավորող-Ճանաչողական
կառուցվածքի հոգեախտորոշումը որպես կրթական
միջավայրի լարվածության հաղթահարման միջոց:
Աշակերտների ընդհանրացված – տիպաբանական
բնութագիրը ըստ խմբերի:
15-րդ շաբաթ - Կրթական համակարգ
համակարգերի հոգ
հոգեդիդկտիկայի
գործնական կողմերը ։
Անձնավորության ձևավորման կոմպլեքսային կենտրոնը որպես
զարգացնող կրթության սուբյեկտ:
16-րդ շաբաթ - Կրթական միջավայրի հոգեդիդակտիկան
հոգեդիդակտիկան:
կան:
Կրթական միջավայրի կառավարումը:
կառավարումը:
Դիֆերենցիացիայից և անհատականացումից դեպի զարգացնող
ուսուցումը և կրթական համակարգերի պրոեկտումը:
Անձնային-արժեքավոր մոտեղումը զարգացնող ուսուցմա
նկատմամբ: Մանկավարժի մասնագիտական կրթությունը
և ինքնակրթությունը:
Հիմնական գրականության ցանկ
В.И.Панов. Психодидактика образовательных систем.Питер, 2002
В.В.Давыдов. Проблемы развивающего обучения. М., 2007
В.В.Давыдов. Проблемы развивающего обучения. М., 1996
Л.С.Выготский. Собрание сочинений: в 6т. 1984 - 1986
Д.Б.Богоявленский Психология творческих способностей. М., 2002
Լրացուցիչ գրականության ցանկ
Тихомиров О.К.Психология мышления
Талызина Н.Ф. Теоретические проблемы программированного обучения МГУ
Якиманская И.С. Развивающее обучения.
Անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազա՝
բազա՝ Համակարգիչ, ինտերակտիվ գրատախտակ,
ինտերնետ, թեմատիկ ֆիլմեր, գրականություն, լսարան, որը հնարավորություն է տալիս
կազմակերպելու համագործակցային ուսուցում:
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Մոդուլի անվանումը

Կրթության որակի ապահովում

Դասընթացի կոդը

Փ/մ 1242

Ֆակուլտետ

Մանկավարժություն

Մասնագիտություն

Կրթության կառավարում

Դասընթացի անվանումը

Կրթական հմտություններ և գիտելիքի կառավարում

Կուրսի կարգավիճակը

Կամընտրական

Ամբիոն
• սենյակ
• հեռ.
հեռ.
• կայք
Ուսումնական տարի /
սեմեստր
Ժամերի բաշխումը

Մանկավարժություն
204
0322-4 18 55 (127)
www.vsu.am
2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ
Լսարանային
Ստուգում, քնն.
Ինքնուրույն

56 Դասախոսություն
Սեմինար, գործնական
4
120 Ընդամենը՝ 180

24
28

Կրեդիտ

6

Դասախոսի անուն,
անուն,
ազգանուն

Արփինե Պետրոսյան

Գիտական կոչում,
կոչում, գիտական
աստիճան
Հեռախոս
Էլ.
Էլ.հասցե

Դասախոս, բ.գ.թ.

Աշխատանքային ժամերը
Նախադրյալները

Դասընթացի
նշանակությունը

Նպատակը

+374 -91-30-93-60
apine1985@yandex.ru
Երկուշաբթի –ուրբաթ` 900 - 1300
Կրթության քաղաքականություն և ռազմավարություն,
քանակական հետազոտություն, մարդկային ռեսուրսների
կառավարումը կրթության մեջ, կրթական ծրագրեր և
դասավանդման տեսություն
«Կրթական հմտություններ և գիտելիքի կառավարում»
դասընթացը շեշտադրում է ուսանողամետ կրթության
կարևորությունը և առաջարկում դասապրոցեսի ընթացքում
մատուցվող նյութի լիարժեք յուրացման, ինչպես նաև
յուրացրած նյութը գործնականում արդյունավետ կիրառելու
կոնկրետ ռազմավարություններ և մեթոդներ:
Դասընթացից ստացած գիտելիքը կարող է կիրառվել
ուսումնառության ողջ ընթացքում, ընդ որում ոչ միայն նշյալ
դասընթացի շրջանակներում, կարևորագույն դեր կատարել
հետագա աշխատանքային գործունեության ընթացքում (թե՛
վարչական, թե՛ գիտական):
• օգնել ուսանողին անաչառորեն գնահատել սեփական
կարողությունները և ներդնել դրանք կրթական
գործընթացում.
• ներկայացնել արդյունավետ ուսումնառության կոնկրետ
մեթոդներ.
• այդ մեթոդների կիրառությամբ զարգացնել ուսանողի
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•
Խնդիրները

•
•

•
•
Դասընթացի
վերջնարդյունքները

կրթական հմտությունները.
ուղղորդել ուսանողին կրթական հմտությունների
միջոցով արդյունավետ կառավարել, իրացնել գիտելիքը:
վերլուծել և ի հայտ բերել կրթական տարբեր
հմտություների առավելությունները և թերությունները.
ընտրել կրթական կոնկրետ մեթոդներ,
ռազմավարություններ և դրանք համակցելով` ապահովել
ուսանողի կրթական առավելագույն առաջընթաց.
շեշտադրել ցկյանս ուսումնառության կարևորությունը և
արդիականությունը.
կարևորել մեծահասակների կրթությունը ժամանակակից
հասարակության մեջ:

Գիտելիք
• ուսումնառության այն մեթոդները, որոնք շեշտադրում և
ապահովում են ուսանողի առավելագույն
ներգրավվածությունը կրթական գործընթացում.
• ուսումնառության տարբեր մեթոդների
առավելությունները և թերությունները.
• ինչպես զարգացնել կրթական հմտություններ.

Կարողություն

• անաչառորեն գնահատել սեփական կարողություները.
• մշակել արդյունավետ ուսումնառության անհատական
մեթոդներ.
• այդ մեթոդները ներդնել կրթական գործընթացում.
կառավարել և արդյունավետ կիրառել գիտելիքը:

Հմտություններ

Դասավանդման մեթոդներ

Ուսումնառության մեթոդներ

• վերլուծել կրթական տարբեր ռազմավերությունների
առավելությունները և թերությունները.
• կատարել թիմային արդյունավետ աշխատանք.
Թիմային աշխատանք, քննարկումներ, դեպքի
ուսումնասիրություն, ներկայացում, սեմինարներ (ուսուցում
փոքր խմբերով), խորհրդատվություններ, գործնական
պարապմունքներ, ստեղծագործական սեմինարներ
(workshops), ցուցադրական պարապմունքներ (հեռավար
խորհրդատվություններ), էլեկտրոնային ուսուցում,
պարապմունքներ «Open space», Stewart Cycle, 5Ws and H, Two
Cs, SMART, TABE մեթոդիկայով դասեր, ինտերակտիվ
պարապմունքներ (տեղեկատվական-հաղորդակցական
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ), գրականության
վերլուծություն (բանավեճերի անցկացում), նախագծի
նախապատրաստում, ավարտական որակավորման
աշխատանքների նախապատրաստում,
Նյութերի որոնում և հավաքագրում (ծրագրավորված
ուսուցում), գրականության ընթերցանություն և
ուսումնասիրում, ինքնուրույն աշխատանք,
հետազոտությունների անցկացում, գործնական
պարապմունքներ, ստեղծագործական սեմինարներ
(workshops), գրականության վերլուծություն (բանավեճերի
անցկացում), նախագծի նախապատրաստում, կարծիքների
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նախապատրաստում, բանավոր հաղորդումների
պատրաստում (շնորհանդես), Stewart Cycle, 5Ws and H, Two
Cs, SMART, TABE մեթոդներով ուսումնառություն:
1-2-րդ շաբաթ-- Բովանդակություն
Թեմայի շրջանակներում նախ ներկայացվում են
ուսումնառության տեսակները (տեսողական, լսողական,
ընթերցանական, փորձառական) և դրանց
յուրահատկությունները, որոնց օգնությամբ ուսանողը
բացահայտում է, թե ուսումնառության հատկապես որ
տեսակն է ակտիվ և արդյունավետ իր մոտ, ապա
ներկայացվում են ուսումնառության յուրաքանչյուր
տեսակն ավելի արդյունավետ իրացնելու
ռազմավարություններ:
3-4-րդ շաբաթ- Ակտիվ ունկնդրում
Ուսանողին ներկայացվում են դասախոսություններն ավելի
ակտիվ ունկնդրելու ռազմավարություններ, որոնք
բաժանվում են երկու խմբի.
ա. ռազմավարություններ, որոնք իրականացվում են
նախքան դասախոսությունը` հիմք և կարևոր
նախապայման հանդիսանալով դասախոսությունն
ակտիվ ունկնդրելու համար.
բ. ռազմավարություններ, որոք իրականացվում են
դասախոսության ընթացքում:
5-6-րդ շաբաթ- Արդյունավետ գրառումների կատարում
կատարում
Ներկայացվում են բոլոր այն նախապայմանները, որոնք
օժանդակում են ուսանողին արդյունավետ գրառումներ
կատարել դասախոսության ընթացքում: Թեմայի
շրջանակներում խոսվում է նաև գրառումները ճիշտ
վերծանելու, դրանք հասկանոալու և խմբագրելու մասին:
7-րդ շաբաթ- Ընթերցանության SQ3R մեթոդը որպես
հիշողության զարգացման և ընթերցածի ճիշտ ըմբռնման
արդյուավետ գործիք
Թեման վերաբերում է SQ3R մեթոդին (Survey-զննում,
Question –հարցադրում, Read- ընթերցում, Reciteարտաբերում, Review –ամփոփում): Խոսվում է մեթոդի
յուրաքանչյուր բաղադրիչի առանձնահատկությունների
մասին
8-9-րդ շաբաթ- «Քանակական»
Քանակական» դասընթացի
ուսումնառության մեթոդներ
Թեմայի շրջանակներում առաջին հերթին ներկայացվում են
հնարավոր այն պատճառները, որոնք «քանակական»
դասընթացը դարձնում են դժվարամատչելի, ապա
առաջարկվում են դժվարությունները հաղթահարելու
կոնկրետ մեթոդներ և ռազմավարություններ:
9-10-րդ շաբաթ- Թեստային առաջադրանքների ճիշտ
կատարում
Շտկվում են թեստայի առաջադրանքների մասին թյուր
պատկերացումները, ապա ներայացվում են դրանց
իրական յուրահատկությունները, ուսումնասիրվում են
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թեստային առաջադրանքում կիրառվող հարցերի
տեսակները, բացահայտվում են դրանց նպատակները,
այնուհետև առաջ են քաշվում կոնկրետ մեթոդներ
թեստային առաջադրանքն առավելագույնս ճիշտ
կատարելու համար:
11-12-րդ շաբաթ - Թիմային աշխատանք կատարելու
ռազմվարություններ
Շեշտադրվում է թիմային աշխատանք կատարելու
հմտությունը, խոսվում է այդպիսի աշխատանքի դերի,
կարևորության և արդիականության մասին,
առաջարկվում են նման աշխատանք կատարելու,
կոնֆլիկտներ լուծելու, ինչպես նաև աշխատանքի
վերջնարդյունքները ճիշտ ձևով ներկայացնելու
մեթոդներ:
13-14-րդ շաբաթ- Ցկյանս ուսումնառություն
Կարևորվում է ցկյանս ուսումնառության կարևորությունը,
անհրաժեշտությունը և արդիականությունը
ժամանակակից աշխարհում: Խոսվում է նաև
մեծահասակների ուսումնառության շուրջ:
Համակարգիչ, ինտերակտիվ գրատախտակ, ինտերնետ,
թեմատիկ ֆիլմեր, գրականություն, համագործակցային
ուսուցման լսարան:

Մոդուլի անվանումը

Կրթության որակի ապահովում

Դասընթացի անվանումը

Որակի ապահովումը ներառական կրթության մեջ

Կուրսի կարգավիճակը

Կամընտրական

Ամբիոն
• սենյակ
• հեռ.
հեռ.
• կայք

Մանկավարժություն
204
0322-4 18 55 (127)
www.vsu.am

Ուսումնական տարի /
սեմեստր
Ժամերի բաշխումը

2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ
Լսարանային
Ստուգում, քնն.
Ինքնուրույն

Կրեդիտ
Դասախոսի անուն,
անուն, ազգանուն

28 Դասախոսություն
Սեմինար, գործնական
4
28 Ընդամենը՝ 90

12
16

3
Նելլի Ներկարարյան

Գիտական կոչում,
կոչում, գիտական
աստիճան
Հեռախոս

մ.գ.թ., ասիստենտ

Էլ.
Էլ.հասցե
Աշխատանքային ժամերը

Taron.nerkararyan@gmail.com
Երկուշաբթի -ուրբաթ

+374 -93 222 733
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Նախադրյալները
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Նպատակը

Խնդիրները
Խնդիրները

Դասընթացի
վերջնարդյունքները

Հանրակրթության, ինտեգրացված կրթության, հատուկ
կրթության բովանդակություն, ռազմավարություն,
կառավարում:
Կրթության ոլորտի բարեփոխումները ենթադրում են
հանրապետությունում ներառական համակարգի
համատարած ներդրում, որը ենթադրում է
հանրակրթական դպրոց ներառել բոլոր երեխաներին,
ուսուցման դաստիարակության գործընթացում ապահովել
յուրաքանչյուրի համակողմանի և ներդաշնակ
զարգացումը, դառնալ ներառական կրթության կրողը և
իրականացնողը: «Ներառական կրթության կառվարում»
դասընթացի ավանդումը հնարավորություն կընձեռի
մագիստրոսներին զինելու ուսումնադաստիարակչական
աշխատանքի ժամանակակից տեխնոլոգիաների,
մեթոդիկայի,մեթոդական գործիքակազմի կիրառման,
միջանձնային հասկացման, հաղորդակցման,
ինքնահսկողություն, ինքնավերլուծության,
աշակերտակենտրոն ուսուցման կարողություններով,
հմտություններով:
Նպատակը՝ ուսանողների համար բացահայտել
ներառական կրթության էությունը,
գաղափարախոսությունը, քաղաքականությունը,
մեթոդաբանությունն ու բովանդակությունը,
ուսանողներին փոխանցել ներառական կրթության
տեսագործնական առաջավոր փորձը, ուսուցանել
ներառական կրթության կազմակերպման օրենսդրական և
մանկավարժական հիմունքները, ուսանողներին
նախապատրաստել աշխատանքի ներառական
դպրոցներում, լուսաբանել ներառական կրթության
դրվածքը, համակարգի զարգացումներն ու զարգացման
միտումները, հանրահռչակման ուղիները Հայաստանի
Հանրապետությունում:
• ձևավորել պատկերացում ներառական կրթության
փիլիսոփայության վերաբերյալ,
• ծանոթացնել ՀՀ և տարբեր երկրներում ներառական
կթության գաղափարախոսությանը,
քաղաքականությանը, մեթոդաբանությանը,
• ձևավորել կարողություններ և հմտություններ
ներառական կրթության կառավարման
քաղաքականության իրականացման ուղղությամբ:

Գիտելիք
•

•

•

ներառական կրթության գաղափարախոսության,
քաղաքականության, հայեցակարգի, բովանդակության,
միջազգային փորձի և սկզբունքների վերաբերյալ
ներառական կրթության որակի ապահովման և
արդյունավետության բարձրացման ուղիների,
միջոցների, ներառական ուսուցման կազմակերպման
մեթոդիկաների ու տեխնոլոգիաների մասին,
տիրապետում է ներառական կրթության իրավական,
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օրենսդրական և մանկավարժական հիմունքներին:

Կարողություն
•

•

•
•
•

պլանավորել, կազմակերպել և իրականացնել
մանկավարժական գործընթացը և վերլուծել ծագած
հիմնախնդիրները,
օգտվել հանրակրթության չափորոշչից և կազմել
ներառական գործընթացի կազմակերպման
փաստաթղթեր,
դրսևորել մանկավարժական վարպետություն,
օգտվել ՀՀ օրենքներից ու նորմատիվ փաստաթղթերից,
կիրառել ներառական ուսուցման մեթոդիկաները,
տեխնոլոգիաները, մանկավարժական աջակցության
ձևերը:

Հմտություններ
բազմազան կարիքների տարբերակում և դրանց
արձագանքելու հմտություն.
• ծնողների և ընտանքների հետ համատեղ
աշխատանք.համագործակցություն և թիմային
աշխատանք, որն օգնում է ուսուցիչներին արդյունավետ
աշխատել այլ ուսուցիչների, ինչպես նաև կրթական և
այլ ծառայությունների մի շարք մասնագետների հետ
միևնույն թիմերում` դրպոցի ներսում և դպրոցից դուրս:
Մասնագիտացած ուսուցիչների ուսուցում`
ներառական միջավայրում բոլոր ուսուցիչներին
աջակցություն տրամադրելու համար մասնագիտական
ռեսուրսներ ստեղծելու և պահպանելու նպատակով.
• համօգտագործման ուսուցման հնարավորություններ
տարբեր ծառայությունների և ոլորտների
մասնագետների համար` արդյունավետ համատեղ
աշխատանքին աջակցելու նպատակով.
• ուսուցում /վերապատրաստում դպրոցների/ կրթական
հաստատությունների ղեկավարների համար`
զարգացնելու նրանց առաջնորդի հմտությունները և
գաղափարը ներառական արժեքների և պրակտիկայի
խթանմանը համահունչ:
• ուսուցման/վերապատրաստման եղանակներ և
հնարավորություններ ներառական կրթության
մանկավարժական աշխատակազմի համար, ինչը
նրանց հնարավորություն կընձեռի դասավանդել
նախնական և աշխատանքի առընթեր կրթական
ծրագրեր, որոնք կխթանեն ներառական կրթության
որակը:
Դասախոսություններ, թիմային աշխատանք,
քննարկումներ, դեպքի ուսումնասիրություն, ներկայացում,
սեմինարներ, խորհրդատվություններ, ինտերակտիվ
պարապմունքներ, գրականության վերլուծություն,
նախագծի նախապատրաստում, ցուղադրական
պարապմունքներ (հեռավար խորհրդատվություններ),
ավարտական որակավորման աշխատանքների
•

Դասավանդման մեթոդներ
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նախապատրաստում:
Ուսումնառության մեթոդներ

Դասընթացի
բովանդակությունը

Նյութերի որոնում և հավաքագրում (ծրագրավորված
ուսուցում), գրականության ուսումնասիրոթյուն և
վերլուծություն , ինքնուրույն աշխատանք,
հետազոտությունների կազմակերպում և իրականացում,
գործնական պարապմունքներ, սեմինարներ,
գրականության համառոտագրում, ռեֆերատ, նախագծի
նախապատրաստում, ավարտական որակավորման
աշխատանքների նախապատրաստում, կարծիքերի
նախապատրաստում, բանավոր հաղորդումների
պատաստում:
1-2 շաբաթ. Ներառական կրթության
գաղափարախոսությունը և բովանդակությունը:
բովանդակությունը:
Ներառական կրթության գաղափարախոսությունը
Ներառական կրթությունը և մարդու իրավունքները
Կրթություն բոլորի համար Ներառումը և «Կրթություն
բոլորի համար» ծրագիրը Ներառման հայեցակարգի
առանցքային տարրերը Ներառման սահմանումը.
ներառական կրթության որակի խթանման հիմնական
սկզբունքները. Ներառումը որպես գործընթաց Ներառման
հայեցակարգը Ներառումն ու կրթության որակը Որակյալ
կրթության ներառական մոտեցումը: Ներառումն ու
կրթության կազմակերպման արդյունավետությունը
Ուսման բարենպաստ միջավայրի ստեղծումը և կրթական
միջավայրի բարելավումը: Ներառական կրթության
արդյունավետությունը բարձրացնող միջոցները
Ներառական ուսուցումը և կրթության կազմակերպման
դժվարությունների սոցիալական մոդելը: Ներառական
կրթության պահանջները: Ներառական կրթության
առաջընթացը:
3-4 շաբաթ. Ներառման քաղաքականություն և
ներառման պրակտիկայի զարգացման գործընթացի
կառավարումը։
Ներառական քաղաքականության գործընթացի
կառավարման միջազգային փորձը: Ներառական
փիլիսոփայության զարգացումը: Ներառման
քաղաքականություն: Ներառական կրթության անցման
առանցքային տարրերը: Ներառումը որպես կրթության
կազմակերպման բովանդակային փոփոխություն:
Դիրքորոշումների ու արժեքների ներգործությունը
ներառման վրա: Ներառման գործընթացի ըմբռնումը:
Կարծիքների հավաքումը և փոխհամաձայնությունը
ոլորտում: Իրավիճակային վերլուծություն: Ներառական
կրթության զարգացումը «Մանր քայլի» մեթոդով; Տեղական
ծրագրերի հաջողությունն ապահովող գործոններ:
Ներառական կրթության ներդրմամբ պայմանավորված
փոփոխությունները կրթական համակարգում: Դպրոցական
համակարգերը ներառականի վերափոխելը:
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Փոփոխությունների հաջող իրականացմանը նպաստող
հայեցակարգային տարրերը: Փոփոխությունների
գնահատման չափանիշներ: Ռեսուրսների մոբիլիզացիայի
նշանակությունը ներառական քաղաքականություն վարելու
և ներառական կրթության արդյունավետ ներդրման համար:
ժամանակակից դպրոցի առջև դրված պահանջները:
5-6 շաբաթ. Մասնագիտական զարգացման
նշանակությունը ներառական կրթության
արդյունավետության բարձրացման համար
Մանկավարժի անձնային և մասնագիտական որակների
զարգացման հիմնախնդիրը: Մանկավարժի
ինքնազարգացման և ինքնակատարելագործման արդի
պահանջներն ու մոտեցումները: Նորագույն կրթական
տեխնոլոգիաներ: Հեռավար կրթություն: Ուսուցիչների
վերապատրաստման, որակավորման բարձրացման և
վերաորակավորման մոդելներ ու կրթական ծրագրեր:
Վերապատրաստման գործընթացի համակարգված բնույթը:
Ուսուցիչների վերապատրաստման, որակավորման
բարձրացման և վերաորակավորման նշանակությունը
ներառական կրթության կազմակերպման ու
իրականացման գործընթացում::
7 շաբաթ. Ներառական կրթության կազմակերպման
իրավական,
իրավական, օրենսդրական և մանկավարժական
հիմունքները
Միջազգային հռչակագրեր և պայմանագրեր
ժամանակակից կրթական ոլորտում: Միջազգային
հռչակագրերի և պայմանագրերի նշանակությունը
Երեխաների իրավունքների պաշտպանության համար
Սալամանկայի հռչակագրի հիմնական բովանդակությունը
«Կրթություն բոլորի համար» օրենքը` Դակարի
գործողությունների շրջանակում ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի
բովանդակությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց
իրավունքների մասին Ներառական կրթության
օրենսդրական և նորմատիվ պահանջները Ներառական
կրթության ներդրման անհրաժեշտ պայմաններն ու
պահանջները
8-9 շաբաթ. Աշակերտակենտրոն
ուսուցում։ Ուսուցման մեթոդներ և
տեխնոլոգիաներ
Աշակերտակենտրոն ուսուցում Ներառական
կրթության կազմակերպումը և այդ գործընթացի
պլանավորման առանձնահատկությունները Ներառական
կրթության ձևերը և սկզբունքները Դասի կազմակերպման
միջոցներն ու ռեսուրսները Ներառական ուսուցման
մեթոդների գործիքակազմը Ուսուցման ակտիվ և
ինտերակտիվ մեթոդներ Ուսուցման մեթոդի ընտրությունը.
Ուսուցման մեթոդների ընտրության վրա անդրադարձող
գործոնները Ուսուցման և հաղորդակցության
ժամանակակից տեխնոլոգիաներ և միջոցներ. Ուսուցման
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տեխնոլոգիայի պլանավորումն ու իրականացումը
Աշակերտակենտրոն ուսուցում և անհատական մոտեցում
Աշակերտական կոլեկտիվի ձևավորման հիմնական
պայմանները, պահանջներն ու խնդիրները ՙՈաուցիչ-ծնողերեխա-մասնագիտական թիմ՚ քառյակի
համագործակցության հիմնական մեխանիզմները և
հոգեբանամանկավարժական պահանջները
Իրավիճակային խնդիրներ և դերային խաղեր
10-11 շաբաթ. Ներառական կրթության կազմակերպման
նորմատիվ և ուսումնամեթոդական փաստաթղթերի
համալիրը
Հանրակրթաթյան պետական չափորոշիչը
Հանրակրթական հիմնական ծրագրերի բաղադրիչները°
ուսումնական բնագավառներ ու կրթության
բովանդակություն, շրջանավարտներին ներկայացվող
որակական պահանջներն ըստ կրթական աստիճանների և
ուսումնական բնագավառների, հենքային ուսումնական
պլան, հենքային ուսումնական պլանի կառուցվածքը,
առարկայացանկերի ձևավորման հիմնական սկզբունքները
Հենքային ուսումնական պլանների ընդհանրական
պարզաբանումներ Օրինակելի ուսումնական պլան
Ուսումնական պլանի մշակումը, ադապտացիան և
մոդիֆիկացիան Հանրակրթական ծրագրերի հենքային
ուսումնական պլանը Հանրակրթական պետական և
այլընտրանքային ծրագրերի ուսումնական պլանները:
Հանրակրթության պետական չափորոշչի գործառույթները:
Առարկայական չափորոշիչները, որպես հանրակրթական
պետական չափորոշչի բաղկացուցիչ մասեր: Ոաումնական
առարկայական ծրագրեր, դրանց կառուցվածքը:
Աշակերտների կրթական կարիքների գնահատումը որպես
որակյալ կրթության բաղկացուցիչ և ներառական
կրթության կազմակերպման կարևոր պայման:
Ուսումնական ծրագրերի կազմման ներառական մոտեցման
քաղաքականությունը: Աշակերտների կարողությունների ու
կրթական կարիքների հաշվառումն ուսումնական
ծրագրերի կազմման ժամանակ: Ուսումնական դասագրքեր
և ձեռնարկներ: ԱՈՒՊ-ների (անհատական ուսումնական
պլան) բովանդակությունը, դերն ու նշանակությունը:
ԱՈՒՊ-ների մշակման սկզբունքներըª ծնողի
մասնակցությունը ՍՈՒՊ–ների մշակման գործընթացում և
դրա նշանակությունը: երեխաների առողջության
ամրապնդման և անվտանգության պահպանման
հիմնահարցերը ներառական կրթության պայմաններում:
12-13 շաբաթ. Ուսուցման գնահատումը որպես որակյալ
կրթության բաղկացուցիչ
Գնահատման նպատակները, սկզբունքները,
խնդիրները, գործառույթները: Գնահատման
առանձնահատկությունները ներառական կրթության
համակարգում Գնահատման տեսակները, ձևերը,
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միջոցները: Գնահատման տեխնիկան. Գնահատման
կիրառումը ճիշտ պլանավորման և գործընթացի
զարգացման տեսանկյունից. Գնահատման համակարգի
կիրառումը հետագա գործողությունների պլանավորման
հաճար: Ուսումնական գործընթացի որակական
գնահատումը: Գնահատման տեխնիկան և ուսուցիչների
պատրաստվածությունը: Մանկավարժական
հմտությունների զարգացման նշանակությունը
գնահատման տեխնիկայի զարգացման և
կատարելագործման համար: Ծնողների և ուսուցիչների
մասնակցության ու համագործակցության նշանակությունը
գնահատման համար: Առաջադիմության վաղ գնահատման
նշանակությունը և դրվածքը:
14-15 շաբաթ. Ընտանիքի,
նտանիքի, դպրոցի և համայնքի
համագործակցությունը և փոխներգործությունը
Դպրոցի և ընտանիքի գործընկերությունը: Ընտանիքը
որպես ակտիվ մասնակից: Ընտանիքների իրավունքները:
Ընտանիքի ներգրավումը ներառական կրթության
ղեկավարման մեջ: Ներառական գործունեության
ընդլայնման ուղիները: Հասարակության լայն խավերի
ընդգրկման նշանակությունը ներառական կրթական
գործընթացներում: Դպրոցը որպես հասարակական
ռեսուրս: Ընտանիքի, դպրոցի և համայնքի
համագործակցությունը և փոխներգործությունը
ներառական կրթության բնագավառում:
16 Շաբաթ. Ներառական կրթության
կրթության ֆինանսական
կառավարումը և աջակցությունը
աջակցությունը
Ներառական կրթության խնդիրների լուծումը
ֆինանսներից կախվածություն չունեցող մեթոդների
միջոցով: Ռեսուրսավորում ապահովող գործընկերության
հիմնադրամ: Կրթության ֆինանսավորումը: Հավասար
հնարավորությունների ստեղծման ծրագրերի,
ռազմավարական գործունեության կատարելագործման
աշխատանքների դերն ու նշանակությունը ներառական
կրթության զարգացման մեջ: Աջակցության ռեսուրսների
մոբիլիզացիա: Դպրոցներին և համայնքներին ցուցաբերվող
աջակցությունը: Համատեղ գործունեության
նշանակությունն ու ձևերը: Ֆինանսական աջակցության
գործընթացների վերահսկման և հաշվետվության
նպատակն ու կարգը:
17 Շաբաթ. Ուսուցման գործընթացում անցումային
փուլերը և դրանց կառավարումը
Ընտանեկան միջավայրից դպրոցական միջավայրին
անցնելու գործընթացի առանձնահատկություններն ու
խնդիրները: Անցումային փուլերը դպրոցում սովորելու
ընթացքում: Անցումային և հետդպրոցական շրջանների
անցումային փուլերը: Անցումային գործընթացների
պլանավորումը, նախապատրաստման և զարգացման
պահանջները:
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Կրթական ծրագրի մշակում և զարգացում
Դաս 1. Թրեյնինգի/
Թրեյնինգի/դասավանդման ցիկլը և ուսուցման փուլերը

Քննարկվող հարցեր
Գիտելիքի փոխանցման տարատեսակները և նրանց առանձանահատկությունները:
Ուսուցման կարիքների դերի կարևորումը թրեյնինգի/դասավանդման կազմման
գործընթացում:
• Ուսուցման կարիքների 3 մակարդակները և նրանց գնահատման մեթոդների
կիրառումը գործնականում:
• Թրեյնինգի/դասավանդման ցիկլի ուսումնասիրությունը, ուսուցման փուլերը (Բլումի
տաքսոնոմիա)
Հիմնական հասկացությունները. Ուսուցման կարիք, Թրեյնինգի/դասավանդման ցիկլ,
Բլումի տաքսոնոմիա:
Դասի նպատակը՝ Կարևորել ուսուցման կարիքների դերը կրթական ծրագրի
կազմման գործընթացում:
Ձեռքբերումներ՝ Սեփական դասավանման ցիկլի կազմում, Բլումի տաքսոնոմիայի
կիրառումը գործնականում, թիմային աշխատանք:
Անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազա՝ համակարգիչ, ինտերակտիվ գրատախտակ,
ինտերնետ, ֆլիպ-չարտ, մարկերներ, գրականություն, լսարան, որը հնարավորություն է
տալիս կազմակերպելու համագործակցային ուսուցում:
Դասավանդման մեթոդներ
Դասախոսություն:
Ուսուցման կարիքների դերի կարևորում:
կարևորում:
Քննարկում՝ Կարիքների կիրառումը կրթական ծրագրի կազմման մեջ
Power Point Բլումի տաքսոնոմիա
Քննարկում՝ Ուսուցման փուլերից յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունը և
կիրառումը գործնականում
Ուսումնառության մեթոդները
•
•

Ինքնուրույն աշխատանք:
Կազմել դասավանդման ցիկլ՝ կիրառելով Բլումի տաքսոնոմիան

Թիմային աշխատանք
Բաժանվել խմբերի և քննարկել Բլումի տաքսոնոմիայի դերը դասավանդման
կազմման գործում
Ընթացքի գնահատման ձևը հարցում, թիմային աշխատանքի արդյունքներ, ներկայացման արդյունքների վերլուծություն:

Հարցեր ինքնաստուգման համար.
1.
2.
3.

Ինչ է ուսուցման կարիքը
Դասավանդման ցիկլ
Բլումի տաքսոնոմիա

Ինքնուրույն աշխատանքի թեմաներ
Կազմել կոնկրետ դասընթացի ցիկլ
Պարտադիր գրականության ցանկ
• Bloom, B.S. (Ed.) (1956) Taxonomy of educational objectives: The classification of educational
goals: Handbook
• Roland Bee, Learning Needs Analysis and Evaluation
Գնահատման չափանիշեր
PP-ով ներկայացվող նյութ
Խմբային/ թիմային աշխատանքի կատարում և արդյունքների քննարկում

Ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացում
Մասնակցություն դասընթացին
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Դաս 2. Դասավանդման ուսանողամետ մոտեցումները

Քննարկվող հարցեր
Դասավանդման 10 սկզբունքները, դասավանդման տեսակների առանձնահատկությունները, ինչպես աշխատել ինչպես մեծ, այնպես էլ փոքր խմբերի հետ
•
Դասավանդման արդյունավետ մեթոդները, որոնք կիրառվում են միջազգային
բազմաթիվ ուսումնական հաստատություններում
•
Թրեյնինգի/դասավանդման գնահատման մեթոդները
Հիմնական հասկացությունները. Դասավանդման սկզբունքները,
սկզբունքները, դասավանդման մեթոդներ,
մեթոդներ,
դասավանդման գնահատման մեթոդները:
մեթոդները:
Դասի նպատակը՝ Կարևորել դասավանդման ուսանողամետ մոտեցումները և սկզբունքները
սկզբունքները,,
ինչպես նաև գնահատման մեթոդները:
մեթոդները:
Ձեռքբերումներ՝ Ծրագրի ձևավորում
ձևավորում,
ում, որով հնարավոր է զարգացնել թրեյնինգի կամ դասա
դասասավանդման որակը՝ հիմնված մասնակիցների կարիքներից:
կարիքներից:
Անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազա՝ համակարգիչ, ինտերակտիվ գրատախտակ,
ինտերնետ, ֆլիպ-չարտ, մարկերներ, գրականություն, լսարան, որը հնարավորություն է
տալիս կազմակերպելու համագործակցային ուսուցում:
Դասավանդման մեթոդներ
•

Դասախոսություն:
Power Point ՝ Դասավանդման 10 սկզբունքները և արդյունավետ մեթոդները
Քննարկում՝ Արդյունավետ և ոչ արդյունավետ մեթոդներ (դեպքերի քննարկում)
Ուսումնառության մեթոդները

Ինքնուրույն աշխատանք:
Դասավանդման ուսանողամետ մեթոդների մոտեցում
Icebreakers, Energizers etc.

Թիմային աշխատանք
Կազմակերպել թրեյնինգի մի հատված, քննարկել արդյունքները
Ընթացքի գնահատման ձևը հարցում, թիմային աշխատանքի արդյունքներ, ներկայացման
արդյունքների վերլուծություն:

Հարցեր ինքնաստուգման համար.
1.
Դասավանդման 10 սկզբունքները
2.
Դասավանդման արդյունավետ մեթոդները
3.
Դասավանդման գնահատման մեթոդները
Պարտադիր գրականության ցանկ
•
Tom "Big Al" Schreiter. Ice Breakers! How To Get Any Prospect To Beg You For A
Presentation
•
Ruth Colvin Clark. Evidence-Based Training Methods: A Guide for Training
Professionals Paperback
Գնահատման չափանիշերը
չափանիշերը
PPPP-ով ներկայացվող նյութ
•
համապատասխանությունը առաջադրանքին,
•
հարցերի պատասխանների հիմնավորվածություն,
•
գիտելիքի խոր իմացություն,
•
լսարանում աշխատելու կարողություն,
•
ներկայացվող նյութի պատրաստման ինքնուրույնություն,
•
ձեռք բերված հմտությունը:
Խմբային/
Խմբային/ թիմային աշխատանքի կատարում և արդյունքների քննարկում
•
ստացված գիտելիքների կիրառման հմտություն,
•
ներկայացվող նյութի տրամաբանական կառուցվածք,
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•
•
•

նյութի բովանդակային հագեցվածություն,
համատեղ աշխատելու արդյունավետություն,
հետադարձ կապի ապահովում:

Ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացում

•
նյութի բովանդակություն,
•
հիմնավորվածություն,
•
նյութի ծավալ և ոճ,
•
հետազոտական կողմի առկայություն,
•
տեսական կողմի ապահովում,
•
կատարման ինքնուրույնություն,
•
նյութի մատուցման հմտություն,
•
եզրահանգումներ:
Մասնակցություն դասընթացին
•
դասընթացի հաճախումը,
•
ընթացիկ աշխատանքներին ներգրավվածության աստիճան:
Դաս 3. Դասավանդման ուսանողամետ մոտեցումները

Քննարկվող հարցեր
Ուսուցման համար արդյունավետ միջավայր ստեղծելու կանոնները (ստեղծել վստահություն)
•
Ներկայացնելու
հմտություններ,
կարծիք
արտահայտելու,
կառուցողական
քննադատություն ասելու մեթոդներ, առաջադրանքների արդյունավետ ներկայացնելու
կանոններ
•
Ժամանակակից թրեյնիգնի/դասավանդման ժամանակակից գործիքները (Socrative,
DROPitTOme, Dropbox. Powerpoint, Slideshare, Prezi etc)
•
Դասավանդման արդյունավետության վերլուծության մոդելը (Կիրկ Պատրիկի 4
մակարդակները թրեյնինգում)
Հիմնական հասկացությունները. Վստահության ստեղծում,
ստեղծում, դասավանդման ժամանակակից
գործիքներ,
գործիքներ, դասավանդման արդյունավետության վերլուծության մոդելը,
մոդելը, Կիրկ
Պատրիկի մոդել:
մոդել:
Դասի նպատակը՝ Ուսուցման արդյունավետ միջավայրի ստեղծում
Ձեռքբերումներ՝ Ստեղծել վստահություն,
վստահություն, արտահայտել կարծիք,
կարծիք, ներկայացնել առաջաառաջադրանքների արդյունավետ կանոններ:
կանոններ:
Անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազա՝ ինտերնետով համակարգիչ, ինտերակտիվ
գրատախտակ, ինտերնետ, ֆլիպ-չարտ, մարկերներ, գրականություն, լսարան, որը
հնարավորություն է տալիս կազմակերպելու համագործակցային ուսուցում:
Դասավանդման մեթոդներ
•

Դասախոսություն:
Power Point ՝ Դասավանդման արդյունավետության վերլուծության մոդելը (Կիրկ Պատրիկի 4
մակարդակները թրեյնինգում
Քննարկում՝ Կառուցողական քննադատության արդյունավետ ներկայացման կանոնները
Ուսումնառության մեթոդները

Ինքնուրույն աշխատանք:
Դասավանդման ժամանակակից գործիքների կիրառում

Թիմային աշխատանք
Կազմակերպել թրեյնինգի մի հատված, քննարկել արդյունքները

Ընթացքի գնահատման ձևը հարցում, թիմային աշխատանքի արդյունքներ, ներկայացման
արդյունքների վերլուծություն:

Հարցեր ինքնաստուգման համար
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1.
2.

Ուսուցման համար արդյունավետ միջավայր ստեղծելու կանոնները
Ներկայացնելու
հմտություններ,
կարծիք
արտահայտելու,
կառուցողական
քննադատություն ասելու մեթոդներ, առաջադրանքների արդյունավետ ներկայացնելու
կանոններ
3.
Ժամանակակից թրեյնիգնի/դասավանդման ժամանակակից գործիքների կիրառում
(Socrative, DROPitTOme, Dropbox. Powerpoint, Slideshare, Prezi etc)
4.
Կիրկ Պատրիկի 4 մակարդակները թրեյնինգում
Պարտադիր գրականության ցանկ
• Donald L. Kirkpatrick, James D. Kirkpatrick. Evaluating Training Programs: The Four Levels
Գնահատման չափանիշերը
չափանիշերը
PPPP-ով ներկայացվող նյութ
• համապատասխանությունը առաջադրանքին,
• հարցերի պատասխանների հիմնավորվածություն,
• գիտելիքի խոր իմացություն,
• լսարանում աշխատելու կարողություն,
• ներկայացվող նյութի պատրաստման ինքնուրույնություն,
• ձեռք բերված հմտությունը:
Խմբային/
Խմբային/ թիմային աշխատանքի կատարում և արդյունքների քննարկում
• ստացված գիտելիքների կիրառման հմտություն,
• ներկայացվող նյութի տրամաբանական կառուցվածք,
• նյութի բովանդակային հագեցվածություն,
• համատեղ աշխատելու արդյունավետություն,
• հետադարձ կապի ապահովում:

Ինքնուրույ
նքնուրույն
ն աշխատանքի ներկայացում

• նյութի բովանդակություն,
• հիմնավորվածություն,
• նյութի ծավալ և ոճ,
• հետազոտական կողմի առկայություն,
• տեսական կողմի ապահովում,
• կատարման ինքնուրույնություն,
• նյութի մատուցման հմտություն,
• եզրահանգումներ:
Մասնակցություն դասընթացին
• դասընթացի հաճախումը,
• ընթացիկ աշխատանքներին ներգրավվածության աստիճան:

ՄՈԴՈՒԼ 3. Ֆինանսներ և նրանց կառավարումը կրթության մեջ
Մոդուլ 3. Վերջնարդյունք
Այն արժեքների*, սկզբունքների և փորձի վերաբերյալ, որոնք նպաստում են
արդյունավետ առաջնորդությանն ու կառավարմանը Եվրոպական բարձրագույն
կրթության տարածքում.
Հասարակության մեջ համալսարանների տարաբնույթ դերերի,
պատասխանատվությունների, շահերի մասին.
Ուսանողամետ մոտեցումների շուրջ կարևորագույն գրականության վերաբերյալ.
Բարձրագույն կրթության մեջ որակի ապահովման հիմնական սկզբունքների և
կիրառական փորձի, քաղաքականության մշակման, փոփոխությունների
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Մ3

կառավարման, ղեկավարման շուրջ
Ինչպես կարող են կառավարման գործընթացները սահմանել չափանիշներ և
կիրառվել համալսրանների ֆակուլտետների և ծառայությունների
ռազմավարական նպատակներն իրականացնելու ուղղությամբ.
Օգտագործել բարձրագույն կրթությունը բարելավելու հնարավորությունները`
հիմնված կառավարման սկզբունքների վերաբերյալ առողջ գիտելիքի, ինչպես նաև
արդյունավետ առաջնորդության, հաղորդակցության և թիմային աշխատանք
կատարելու հմտությունների կիրառության վրա.
Մոդուլի անվանումը

Կառավարում

Դասընթացի կոդը
Ֆակուլտետ

Տ/մ 1273
Մանկավարժության

Մասնագիտություն

Կրթության կառավարում

Դասընթացի անվանումը

Բարձրագույն կրթության շուկայագիտություն և կառավարում

Կուրսի կարգավիճակը

Կամընտրական

Ամբիոն
• սենյակ
• հեռ.
հեռ.
• կայք
Ուսումնական տարի /
կիսամյակ
Ժամերի բաշխումը

Տնտեսագիտություն
106
0322-4 18 55 (125)
www.vsu.am
1-ին տարի, 2-րդ սեմեստր
40 Դասախոսություն
Սեմինար,
գործնական
4

Լսարանային
Ստուգում,
քնն.
Ինքնուրույն

116 Ընդամենը՝ 150

Կրեդիտ

5

Դասախոսի անուն,
անուն,
ազգանուն

Բարսեղյան Նարինե

Գիտական կոչում,
կոչում,
գիտական աստիճան

Դոցենտ, տ.գ.թ.

Հեռախոս
Էլ.
Էլ.հասցե

+374 -38-40-51
barseghyannarine@mail.ru

Աշխատանքային ժամերը

Երկուշաբթի –ուրբաթ՝ 900 - 1400

Նախադրյալները

Կրթական հաստատությունների շուկայական կառավարում,
կազմակերպչական և նախագծերի կառավարում,
ռազմավարական պլանավորում, պետական ֆինանսների
կառավարումը կրթության ոլորտում, քանակական
հետազոտություն,վերլուծություն, պլանավորում և
կանխատեսում, կրթական ծրագրեր և դասավանդման
տեսություն
Կրթական հաստատությունների շուկայագիտություն և

Դասընթացի

28
12
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նշանակությունը

Նպատակը

Խնդիրները

կառավարում դասընթացը կրթական հաստատության ամբողջ
գործունեության կազմակերպման համակարգ է, որն ընդգրկում
է կրթական ծառայությունների մշակումը, մատուցումը,
իրացումը, շուկայի համակարգված ուսումնասիրությունը`
ուղղված դեպի առավելագույն շահույթի ստացմանը: Կրթական
հաստատությունների շուկայագիտության դերը կայանում է
պահանջարկի բնույթին ծառայությունների մատուցման
համապատասխանեցումը: Կրթական հաստատությունների
շուկայագիտությունը, որպես կառավարման շուկայական
հիմնադրույթ, կողմնորոշված է դեպի հետևյալ խնդիրների
լուծումը`. Կրթական ծառայությունների շուկայի,
պահանջարկի, սպառողների ճաշակի և ցանկությունների
մանրամասն ու համակողմանի ուսումնասիրությունը,
ծառայությունների մատուցման հարմարեցումը
պահանջմունքներին, կրթական հաստատության շահերի
համապատասխանեցումը հասարակության պահանջարկին և
ազդեցությունը շուկայի վրա: Կրթական հաստատությունների
շուկայագիտությունը հնարավորություն է տալիս միջոցներ
գտնել նվազեցելու և վերացնելու կադրային լճացումների
բացասական հետևանքները, ապահովելու պահանջարկի և
առաջարկի համապատասխանությունը: Կրթական
հաստատությունների շուկայագիտություն յուրաօրինակ
բարոյափիլիսոփայական գիտության և կրթական
հաստատությունների վարման բազմաթիվ մոդելների
ներկայացման սկզբունքային դրույթների ամբողջություն է: Այն
նաև կրթական հաստատությունների վարման պրոբլեմային և ոչ
միանշանակ ընկալվող տեխնոլոգիա է, այն ոչ միայն սպառողին
կողմնորոշված փիլիսոփայություն է, այլև, սոցիալ-տնտեսական
և հումանիտար բազմաթիվ դասընթացների հետ միասին,
կողմնորոշված է դեպի սպառողի հոգեբանության առավել
համակողմանի ընկալումը
Մագիստրանտների մոտ ձևավորել տեսական և կիրառական
բնույթի այնպիսի ունակություններ ու հմտություններ, որոնք
հնարավորություն կտան յուրացնել կրթական
հաստատությունների շուկայագիտության
առանձնահատկությունները, կարողանալ իրականացնել
շուկայի ուսումնասիրության միջոցառումներ, շուկայի,
սպառողների և մրցակիցների վերաբերյալ տեսական
գիտելիքներն ու ունակությունները կարողանալ կիրառել
պրակտիկ գործունեության մեջ
• պետք է կարողանա իրականացնել կրթական
հատատությունների շուկայի և մարքետինգային
գործունեության ուղղությունների համալիր
ուսումնասիրություն, կրթական հաստատության
գործունեության պլանավորում,
• պետք է կարողանա կատարել կրթական ծառայությունների
նկատմամբ պահանջարկի ձևավորում, գովազդի և իրացման
խթանման միջոցառումների կազմակերպում, իրացման
գործողությունների պլանավորում կրթական
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•

Դասընթացի
վերջնարդյունքները

հաստատություններում
կարողանա վերահսկել կրթական ծառայությունների
մատուցման կառավարումը, իրականացնել
ծառայությունների հետիրացումային կազմակերպում և
գնային քաղաքականության ձևավորում:

Գիտելիք
•

•

ունենա հիմնարար մասնագիտական գիտելիքներ
շուկայագիտություն և նրան հարակից տնտեսագիտական
այլ գիտություններից և կարողանա դրանք կիրառել
կրթական հաստատության շուկայավարման գործընթացում
ցուցաբերել կայուն գիտելիքներ ձեռնարկչատիրություն,
կոմերցիա, նախագծերի կառավարում գիտություներից
ունենա բիզնեսին առնչվող ոլորտների համակողմանի
իմացություն

Կարողություն
 կարողանա վերլուծաբար մոտենալ կրթական
ծառայությունների մատուցման շուկայի կառավարման
դեպքերին ու իրադարձություններին, կարողանա կատարել
ինքնուրույն եզրահանգումներ, անցկացնել զուգահեռներ
 կարողանա գնահատել շուկայական պահանջարկը և
իրավիճակը, մրցակիցների և սպառողների վարքագիծը
առաջարկվող կրթական ծառայությունների որակի
նկատմամբ
 կարողանա ուսումնասիրել ժամանակաշրջանին բնորոշ
կրթական հաստատությունների շուկայական
հիմնախնդիրների տեղեկացվածության և դրանց
վերաբերյալ ժամանակակից տնտեսագիտական
գնահատման մեթոդները
1. կարողանա յուրացնել կրթական հաստատությունների
շուկայագիտության տարբեր ուղղությունների
հիմնադրույթները

Հմտություններ

Դասավանդման մեթոդներ

 շուկայավարման բնույթի որոշումներ կայացնել կրթական
հաստատությունների սպասարկման և կառավարման
ոլորտում
 կարողանա վերլուծել շուկայագիտության ոլորտում
առաջացած հիմնախնդիրները և տալ համարժեք լուծումներ
 կարողանա գնահատել առկա ռեսուրսները` կրթական
հաստատությունների շուկայավարման գործընթացի և
կառավարման նոր զարգացումներին համապատասխան
կարողանա իրագործել կրթական հաստատությունների
շուկայավարման վերաբերյալ բազմաբնույթ գիտելիքների
համակարգում և տեսական վերլուծություններ
 թիմային աշխատանք, քննարկումներ, դեպքի
ուսումնասիրություն, ներկայացում, ռեֆերատ, սեմինարներ,
խորհրդատվություններ, գործնական պարապմունքներ,
ստեղծագործական սեմինարներ, ցուցադրական
պարապմունքներ (հեռավար խորհրդատվություններ),
 էլեկտրոնային ուսուցում, ինտերակտիվ պարապմունքներ
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Ուսումնառության
մեթոդներ

Դասընթացի
բովանդակությունը

(տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների
կիրառմամբ բանավոր քննությունների, կուրսային և
ավարտական աշխատանքների պաշտպանություն,
զեկուցումներ
 բանավոր քննության, փոքրածավալ շարադրանքների
ստուգմամբ հաղորդակցական կարողությունների
գնահատում,
 հետազոտական խմբում աշխատելու ունակությունների
դրսևորման գնահատում,
կիրառական առաջադրանքների կատարում
 դասախոսությունների, սեմինար պարապմունքների,
մասնագիտական գրականության ընթերցում,
հետազոտական աշխատանքների կատարում
 սեմինար պարապմունքեր` լսարանային քննարկումների,
բանավեճի, զեկուցումների միջոցով
 գործնական պարապմունքերի ժամանակ խմբային
աշխատանքերի կատարմում` քննարկումների,
բանավեճերի կիրառում
 պրակտիկայի ընթացքում, ինչպես նաև սեմինար և
գործնական պարապմունքների ժամանակ հետազոտական
և ինքնուրույն աշխատանքի կատարում
 նյութերի որոնում և հավաքագրում (ծրագրավորված
ուսուցում), գրականության ընթերցանություն և
ուսումնասիրում, գրականության համառոտագրում և
ռեֆերատների կազմում
 նախագծի, կարծիքների, բանավոր հաղորդումների
պատրաստում (շնորհանդես), ավարտական որակավորման
աշխատանքների նախապատրաստում
1-2 շաբաթ Կրթական հաստատությունների մարքեթինգի
հասկացությունը
3 շաբաթ: Կրթական հաստատությունների մարքեթինգի
կազմակերպումը
4-5 շաբաթ: Կրթական հաստատության արտաքին և ներքին
մարկետինգային միջավայրը
6-7 շաբաթ: Պահանջարկը որպես կրթական մարքեթինգի
օբյեկտ
8 շաբաթ: Նպատակայինն մարկետինգ
9-10 շաբաթ: Կրթական ծառայությունների մատուցման
շուկայավարություն
11 շաբաթ: Գնային շուկայավարության
առանձնահատկությունները կրթական
հաստատություններում
12-13 շաբաթ: Իրացման շուկայավարության
առանձնահատկությունները կրթական
հաստատություններում
14-15 շաբաթ: Մարքեթինգային հետազոտությունները
կրթական հաստատություններում
16-17 շաբաթ: Բուհական կրթության որակի ապահովման
համակարգը, գնահատման մեխանիզմները և
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Գնահատման
մեթոդներ,
մեթոդներ,
չափանիշեր,
չափանիշեր,
չափորոշիչներ

կառավարման մեթոդական հիմքերը
1 PPմիավոր//
PP-ով ներկայացվող նյութ /3 միավոր
Գնահատման չափանիշերը
• համապատասխանությունը առաջադրանքին,
• հարցերի պատասխանների հիմնավորվածություն,
• գիտելիքի խոր իմացություն,
• լսարանում աշխատելու կարողություն,
• ներկայացվող նյութի պատրաստման ինքնուրույնություն,
• ձեռք բերված հմտությունը:
2. Դեպքի ուսումնասիրություն /3 միավոր
միավոր// Case study/
Գնահատման չափանիշերը
• դեպքի կազման հմտություն,
• պրոբլեմային իրադրության ներկայացում,
• առարկայի իմացություն,
• ձեռք բերված հմտություններ,
• ներկայացվող նյութի պատրաստման ինքնուրույնություն,
• հարցակազմ,
• ներկայացվող նյութի ծավալ,
• լսարանի հետ հաղորդակցվելու կարողություն:
3. Խմբային/
մբային/ թիմային աշխատանքի կատարում և արդյունքների
քննարկում /2 միավոր
միավոր//
Գնահատման չափանիշերը՝
չափանիշերը՝
• ստացված գիտելիքների կիրառման հմտություն,
• ներկայացվող նյութի տրամաբանական կառուցվածք,
• նյութի բովանդակային հագեցվածություն,
• համատեղ աշխատելու արդյունավետություն,
• հետադարձ կապի ապահովում:
4. Ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացում /3 միավոր
միավոր//
Գնահատման չափանիշերը՝
չափանիշերը՝
• նյութի բովանդակություն,
• հիմնավորվածություն,
• նյութի ծավալ և ոճ,
• հետազոտական կողմի առկայություն,
• տեսական կողմի ապահովում,
• կատարման ինքնուրույնություն,
• նյութի մատուցման հմտություն,
• եզրհանգումներ:
5. Թեստավորում /2 միավոր
միավոր//
Գնահատման չափանիշեր՝
չափանիշեր՝
• թեստում ներկայացված հարցերի պատասխանները:
6. Ինքնագնահատում /2 միավոր
միավոր//
Գնահատման չափանիշեր՝
չափանիշեր՝
−
գիտելիքի իմացություն,
−
վերլուծելու կարողություն,
−
տրամաբանելու կարողություն,
−
ռուբրիկի կազմում,
−
ընդհանրացումներ անելու կարողություն:
7.Մ
միավոր//
7.Մասնակցություն դասընթացին /1 միավոր
Գնահատման չափանիշեր՝
չափանիշեր՝
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−
դասընթացի հաճախումներ,
−
ներգրավվածության աստիճան:
8. Ընթացիկ քննություն / երկու անգամ /2 միավոր
միավոր//
Գնահատման չափանիշներ՝
չափանիշներ՝
−
էլեկտրոնային հարցաթերթիկների լրացում:
9. Եզրափակիչ քննություն /4 միավոր
միավոր//
Անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազա
Հիմնական և լրացուցիչ գրականություն
1. 1.Филип Котлер ,,Маркетинг Менеджмент,, Серия теория и практика-менеджментаСанкт-Петербург-Москва-Xaрьков-Минск 2000г.
2. Xлусов В.П. ,,Основы маркетинга,,- М.:Издательство ПРИОР 2000
3. ,,Все о маркетинге,, - Сборник материалов для руководителей предприятий,
экономическиx и коммерческиx служб Азимут Mосква 1992г.
4. Басовский Л. Е. ,,Менеджмент ,,- Учебное пособие - Высшее образование - Москва
ИНФРА-М 2000.
5. ,,Маркетинг,, (Конспект лекций) В помощ студенту: Издательство ПРИОР 2001
6. Тим Амблер ,,Практический маркетинг,, Питер Санкт-Петербург Москва-XарьковМинск
7. Пол А. Самуэльсон, Вильям Д. Нордxаус – ,,Экономика,, издание пятнадцатое МоскваЛаборатория Базовыx знаний 2000
8. Абрамова П.П. ,,Маркетинг,,: вопросы и ответы// М:1994 г.
9. Академия рынка: ,,Маркетинг,,: Пер. с фр./ Арман Дайан и др. - М.: Экономика, 1993. 574 с.
10. Г.Ассель ,,Маркетинг,, принципы и стратегия Москва 1999г
11. Дж. М. Эванс, Б. Берман "Маркетинг", М., "Экономика", 1993
12. Джон Ф.Литл ,,Основы маркетинга,, 1997г.
13. Котлер Филипп. ,,Маркетинг в третьем тысячелетии,, – СПб., 2001г.
14. “Основы управления персоналом” В. В. Лукашевич, Москжа 2008
15. “По основам экономической теории” В. Д. Камаев Москва 1997
16. Басовский Л. Е. ,,Менеджмент,,- Учебное пособие - Высшее образование - Москва
ИНФРА-М 2000.
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Մոդուլի անվանումը

Կառավարում

Դասընթացի կոդը
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Կրթության կառավարում
Ֆինանսների կառավարումը կրթության մեջ

Կուրսի կարգավիճակը

Հիմնական
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Ժամերի բաշխումը

Լսարանային
Ստուգում, քնն.
Ինքնուրույն

40 Դասախոսություն
Սեմինար, գործնական
4
116 Ընդամենը՝ 150

28
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Կրեդիտ
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Դասախոսի անուն,
անուն,
ազգանուն

Հրայր Պապոյան

Գիտական կոչում,
կոչում, գիտական
աստիճան
Հեռախոս
Էլ.
Էլ.հասցե
Աշխատանքային ժամերը
Նախադրյալները

տ.գ.թ.

Դասընթացի
նշանակությունը

Նպատակը

Խնդիրները

Դասընթացի
վերջնարդյունքները

+374 -55-700-701
hrayrpapoyan@mail.ru
Երկուշաբթի –ուրբաթ` 900 - 1400
Պետական ֆինանսների կառավարման
քաղաքականությունը կրթության ոլորտում, նախագծերի
կառավարում, ռազմավարական պլանավորում,
քանակական հետազոտություն, վերլուծություն,
պլանավորում և կանխատեսում, , բանկային գործ,
ֆինանսներ և վարկ, միկրոտնտեսագիտություն
Ներկայացնել ֆինանսների կառավարման ժամանակակից
եղանակները և դասընթացի կարևորությունը:
Հանգամանորեն լուսաբանել ֆինանսական կառավարման
հիմնական բաղադրիչները, ներկայացնել ակտիվների
գնահատման և կառավարման արդիական մոտեցումները
Մագիստրանտների մոտ ձևավորել տեսական և կիրառական
բնույթի այնպիսի ունակություններ ու հատկանիշներ, որոնք
հնարավորություն կտան նրանց շուկայական տնտեսության
պայմաններում տիրապետել տարբեր ձեռնարկությունների
ֆինանսական կառավարման առանձնահատկություններին
• պետք է կարողանա ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել
պրակտիկ ասպարեզում,
• պետք է կարողանա տիրապետել ֆինանսների
կառավարման հիմնական մեխանիզմներին և
գործիքներին
• պետք է կարողանա ճիշտ պատկերացնել
կազմակերպության ֆինանսների կառուցվածքը,
• պետք է կարողանա, կիրառելով ստացած գիտելիքները և
հմտությունները, կազմակերպության համար մշակել
արդյունավետ ֆինանսական կառավարման մեխանիզմ:

Գիտելիք
1. ունենա բիզնեսին առնչվող ոլորտների համակողմանի
իմացություն
2. ունենա հիմնարար մասնագիտական գիտելիքներ ֆինանսական կառավարում և նրան հարակից տնտեսագիտական այլ գիտություններից և կարողանա դրանք կիրառել գործնականում

Կարողություն
1. կարողանա գնահատել ազգային և համաշխարհային
տնտեսության կայուն զարգացման անհրաժեշտությունը
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2. կարողանա ուսումնասիրել ֆինանսական կառավարման
ոլորտում առաջացած հիմնախնդիրները և տալ
համարժեք լուծումներ
3. կարողանա գնահատել առկա ռեսուրսները` բիզնես կառավարման նոր զարգացումներին համապատասխան
4. ունակ լինի մշակել արտադրության արդիականացման
նախագծեր
5. կարողանա ուսումնասիրել ժամանակաշրջանին բնորոշ
տնտեսական հիմնախնդիրների տեղեկացվածության և
դրանց վերաբերյալ ժամանակակից տնտեսագիտական
գնահատման մեթոդները

Հմտություններ

Դասավանդման մեթոդներ

Ուսումնառության մեթոդներ

1. տեխնիկական և վարչական բնույթի որոշումներ
կայացնել արտադրական կառույցների սպասարկման և
կառավարման ոլորտում
2. կարողանա իրագործել կառավարման վերաբերյալ
բազմաբնույթ գիտելիքների համակարգում և տեսական
վերլուծություններ
3. կարողանա իրականացնել ֆինանսական կառավարման
բնագավառում առաջացած խնդիրների ուսումնասիրում,
առևտրային և ոչ առևրտրային կազմակերպությունների,
պետական կառույցների, հիմնարկությունների,
ձեռնարկությունների, կրթական, գիտական,
մանկավարժական և այլ հաստատությունների
գործունեության նախագծում, կազմակերպում և
կառավարում
բանավոր քննությունների, կուրսային և ավարտական
աշխատանքների պաշտպանություն` զեկուցումների
միջոցով, կիրառական առաջադրանքների կատարմամբ,
հաղորդակցական կարողությունները ստուգող բանավոր
քննության, փոքրածավալ շարադրանքների ստուգման
միջոցով
հետազոտական խմբում աշխատելու ունակությունների
դրսևորման գնահատմամբ
 Դասախոսությունների, սեմինար պարապմունքների,
մասնագիտական գրականության ընթերցում,
հետազոտական աշխատանքների կատարում
 սեմինար պարապմունքեր` լսարանային
քննարկումների, բանավեճի, զեկուցումների միջոցով
 գործնական պարապմունքերի ժամանակ խմբային
աշխատանքերի կատարմում` քննարկումների,
բանավեճերի կիրառում
 սեմինար և գործնական պարապմունքների ժամանակ
հետազոտական և ինքնուրույն աշխատանքի կատարում
 նյութերի որոնում և հավաքագրում (ծրագրավորված
ուսուցում), գրականության ընթերցանություն և
ուսումնասիրում, գրականության համառոտագրում և
ռեֆերատների կազմում
 նախագծի նախապատրաստում, կարծիքների
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Դասընթացի
բովանդակությունը

Գնահատման մեթոդներ,
մեթոդներ,
չափանիշեր,
չափանիշեր, չափորոշիչներ

նախապատրաստում, բանավոր հաղորդումների
պատրաստում (շնորհանդես), էսեների, ավարտական
որակավորման աշխատանքների նախապատրաստում
1-ին շաբաթ - Ֆինանսական կառավարման էությունը
2-րդ շաբաթ - Ռիսկ և եկամտաբերություն. Դրանց հիմնական
հասկացությունները և վերլուծության մեթոդները
3-4-րդ շաբաթ - Ակտիվների գնահատման հիմնական
մեթոդները
5-6-րդ շաբաթ - Ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի և
գործունեության արդյունքների վերլուծությունը
7-8-րդ շաբաթ - Ձեռնարկության շրջանառու ակտիվների
կառավարումը
9-10-րդ շաբաթ - Ներդրումային նախագծերի
արդյունավետության գնահատումը
11-12-րդ շաբաթ - Ֆինանսական պլանավորումը
ձեռնարկությունում
13-14-րդ շաբաթ - Ֆինանսական պլանավորումը
ձեռնարկությունում
15-17-րդ շաբաթ - Ֆինանսական կառավարման
առանձնահատկությունները կրթակական
ծառայություններ մատուցող ձեռնարկություններում:
1. PPPP-ով ներկայացվող նյութ /3 միավոր /
Գնահատման չափանիշերը.
• համապատասխանությունը առաջադրանքին,
• հարցերի պատասխանների հիմնավորվածություն,
• գիտելիքի խոր իմացություն,
• լսարանում աշխատելու կարողություն,
• ներկայացվող նյութի պատրաստման
ինքնուրույնություն,
• ձեռք բերված հմտությունը:
2. Դեպքի ուսումնասիրություն /3 միավոր
միավոր// Case study/
Գնահատման չափանիշերը.
• դեպքի կազման հմտություն,
• պրոբլեմային իրադրության ներկայացում,
• առարկայի իմացություն,
• ձեռք բերված հմտություններ,
• ներկայացվող նյութի պատրաստման
ինքնուրույնություն,
• հարցակազմ,
• ներկայացվող նյութի ծավալ,
• լսարանի հետ հաղորդակցվելու կարողություն:
3. Խմբային/
մբային/ թիմային աշխատանքի կատարում և
արդյունքների քննարկում /2միավոր
միավոր//
Գնահատման չափանիշերը՝
չափանիշերը՝
• ստացված գիտելիքների կիրառման հմտություն,
• ներկայացվող նյութի տրամաբանական կառուցվածք,
• նյութի բովանդակային հագեցվածություն,
• համատեղ աշխատելու արդյունավետություն,
• հետադարձ կապի ապահովում:
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4. Ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացում /3 միավոր
միավոր//
Գնահատման չափանիշերը՝
չափանիշերը՝
• նյութի բովանդակություն,
• հիմնավորվածություն,
• նյութի ծավալ և ոճ,
• հետազոտական կողմի առկայություն,
• տեսական կողմի ապահովում,
• կատարման ինքնուրույնություն,
• նյութի մատուցման հմտություն,
• եզրհանգումներ:
միավոր//
5. Թեստավորում /2 միավոր
Գնահատման չափանիշեր՝
չափանիշեր՝
• թեստում ներկայացված հարցերի պատասխանները:
6. Ինքնագնահատում /2 միավոր
միավոր//
Գնահատման չափանիշեր՝
չափանիշեր՝
−
գիտելիքի իմացություն,
−
վերլուծելու կարողություն,
−
տրամաբանելու կարողություն,
−
ռուբրիկի կազմում,
−
ընդհանրացումներ անելու կարողություն:
7. Մասնակցություն դասընթացին /1 միավոր
միավոր//
Գնահատման չափանիշեր՝
չափանիշեր՝
−
դասընթացի հաճախումներ,
−
ներգրավվածության աստիճան:
8. Ընթացիկ քննություն / երկու անգամ /2 միավոր
միավոր//
Գնահատման չափանիշներ՝
չափանիշներ՝
−
էլեկտրոնային հարցաթերթիկների լրացում:
միավոր//
9. Եզրափակիչ քննություն /4 միավոր
Համակարգիչ, ինտերակտիվ գրատախտակ, ինտերնետ, թեմատիկ
ֆիլմեր, գրականություն
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3. Յու. Սուվարյան “Մենեջմենթ”,Եր. 2002,
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ձեռնարկ, Երևան, «Տնտեսագետ» 2006
8. А. И. Максимова, „Финасовый менеджмент“, учебное пособие, Перм 2010
9. Басовский Л. Е., „Финасовый менеджмент“, учебник, ИНФРА-М, М. 2005
10. Арутюнов Ю.А. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / Ю.А. Арутюнов. –
М.:КНОРУС, 2007. .
11. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: учебное пособие / И.Т. Балабанов. –
М.: Финансы и статистика, 2005.
12. Бланк А.И. Финансовый менеджмент: Учебный курс. / А.И. Бланк. - М.: Ника-Центр,
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13. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю. Финансы предприятий: Учебное пособие / М.Г. Лапуста,
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Մոդուլի անվանումը

Կառավարում

Դասընթացի կոդը

Տ/մ 1269

Ֆակուլտետ

Մանկավարժության

Մասնագիտություն

Կրթության կառավարում

Դասընթացի անվանումը

Վիճակագրությունը կրթության մեջ

Կուրսի կարգավիճակը

Հիմնական

Ամբիոն
• սենյակ
• հեռ.
հեռ.
• կայք
Ուսումնական տարի /
կիսամյակ
Ժամերի բաշխումը

Տնտեսագիտություն
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www.vsu.am
1-ին տարի, 2-րդ կիսամյակ
Լսարանային
Ստուգում, քնն.
Ինքնուրույն

40 Դասախոսություն
Սեմինար, գործնական
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116 Ընդամենը՝ 160

Կրեդիտ
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Դասախոսի անուն,
անուն,
ազգանուն

Վիկտորյա Հարությունյան

Գիտական կոչում,
կոչում, գիտական
աստիճան

Դոցենտ, տ.գ.թ.

Հեռախոս
Էլ.
Էլ.հասցե

+374 -93 32 41 95
viktoriya.haroutunyan@rambler.ru

Աշխատանքային ժամերը
Նախադրյալները

Երկուշաբթի –չորեքշաբթի՝ 900 - 1400
Մաթեմատիկա, ինֆորմատիկայի հիմունքներ,
տնտեսագիտության տեսություն, տրամաբանելու և
վերլուծելու ունակություններ, աղյուսակների, գրաֆիկների
կառուցման հմտություններ
Վիճակագրությունը դասվում է հասարակական
գիտությունների խմբին: Այն մեթոդոլոգիական,
ճանաչողական գիտություն է: Վիճակագրությունն ունի իրեն
բնորոշ հասկացությունները, օրենքները, ցուցանիշների
հաշվարկման բանաձևային համակարգը և մյուս
գիտություններից տարբերվում է նրանով, որ ունի պրակտիկ

Դասընթացի
նշանակությունը
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Նպատակը

Խնդիրները

Դասընթացի
վերջնարդյունքները

լայն կիրառություն: Ժամանակակից վիճակագրությունը
տնտեսությանը, նրա ոլորտներին և ճյուղերին վերաբերվող
օբյեկտիվ և լրիվ ինֆորմացիա է մատակարարում պետական
կառավարման մարմիններին, միջազգային
կազմակերպություններին, կոմերցիոն կառուցվածքներին և
բնակչությանը: Վերլուծական գործընթացի հիմքում դրված է
մասսայական-հասարակական երևույթների քանակական և
որակական կողմերի անխզելիությունը և
ամբողջականությունը: Վիճակագրությունը ուսումնասիրում
է նաև բոլոր այն գործոնները, որոնք պայմանավորում են
հասարակական երևույթների և պրոցեսների զարգացման
օրինաչափությունները
Առարկայի նպատակն է մագիստրանտների մոտ ձևավորել
տեսական և կիրառական բնույթի այնպիսի ունակություններ
ու հատկանիշներ, որոնք հնարավորություն կտան նրանց
ճիշտ կողմնորոշվել տնտեսական հարաբերություններում,
օգտվելով հավաքագրված անհրաժեշտ ինֆորմացիայից`
արդյունավետ կիրառել այն տնտեսական գործունեության
ընթացքում
•
պետք է կարողանա ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել
պրակտիկ ասպարեզում,
•
պետք է կարողանա հավաքագրել, խմբավորել և
վերլուծել վիճակագրական տվյալներ,
•
պետք է կարողանա ստացված տեղեկատվությունների
հիման վրա կատարելճիշտ եզրահանգումներ,
• պետք է կարողանա ուսումնասիրվող համակցության
ընդհանուր և ընտրանքային մոդելները:

Գիտելիք
•

•

ունենա հիմնարար մասնագիտական գիտելիքներ
տնտեսագիտությունից, սոցիոլոգիայից,
մաթեմատիկայից և ինֆոևմատիկայից, կարողանա
դրանք կիրառել գործնականում
ունենա վիճակագրական տեղեկատուներից օգտվելու
համակողմանի կարողություն

Կարողություն
Կարողություն
•
•

•
•

կարողանա օգտվել “ՀՀ վիճակագրության մասին օրենք”ի դրույթներից
կարողանա ուսումնասիրել վիճակագրության ոլորտում
առաջացած հիմնախնդիրները և կատարել համարժեք
եզրահանգումներ
վիճակագրության մեթոդներին տիրապետելու և
խնդիրների լուծման կարողություն,
վիճակագրական ցուցանիշների վերլուծության և
կիրառության կարողություն

Հմտություններ
•

•

կարողանա իրագործել վիճակագրության վերաբերյալ
բազմաբնույթ գիտելիքների համակարգում և տեսական
վերլուծություններ
կարողանա իրականացնել վիճակագրության
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Դասավանդման մեթոդներ

Ուսումնառության մեթոդներ

Դասընթացի
բովանդակությունը

Գնահատման մեթոդներ,
մեթոդներ,
չափանիշեր,
չափանիշեր, չափորոշիչներ

բնագավառում առաջացած խնդիրների ուսումնասիրում,
•
ունակ լինի մշակել վիճակագրական հետազոտության
համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր
Զեկուցումներ, կիրառական առաջադրանքների կատարում,
հետազոտական խմբում աշխատելու ունակությունների
դրսևորմաև գնահատում, թիմային աշխատանք,
քննարկումներ, դեպքի ուսումնասիրություն, ներկայացում,
ռեֆերատ, սեմինարներ (ուսուցում փոքր խմբերով),
խորհրդատվություններ, գործնական պարապմունքներ,
ցուցադրական պարապմունքներ (հեռավար
խորհրդատվություններ), էլեկտրոնային ուսուցում,
ինտերակտիվ պարապմունքներ
 Դասախոսությունների, սեմինար պարապմունքների,
մասնագիտական գրականության ընթերցում,
հետազոտական աշխատանքների կատարում
 սեմինար պարապմունքեր` լսարանային
քննարկումների, բանավեճի, զեկուցումների միջոցով
 գործնական պարապմունքերի ժամանակ խմբային
աշխատանքերի կատարմում` քննարկումների,
բանավեճերի կիրառում
 սեմինար և գործնական պարապմունքների ժամանակ
հետազոտական և ինքնուրույն աշխատանքի կատարում
 նյութերի որոնում և հավաքագրում (ծրագրավորված
ուսուցում), գրականության ընթերցանություն և
ուսումնասիրում, գրականության համառոտագրում և
ռեֆերատների կազմում
 նախագծի նախապատրաստում, կարծիքների
նախապատրաստում, բանավոր հաղորդումների
պատրաստում (շնորհանդես), էսեների, ավարտական
որակավորման աշխատանքների նախապատրաստում
1-ին շաբաթ- Վիճակագրության առարկան, մեթոդը և
խնդիրները
2-րդ շաբաթ- Վիճակագրական դիտարկում
3-4-րդ շաբաթ- Վիճակագրական խմբավորումը:
Աղյուսակներ: Բաշխման շարքեր
5-6-րդ շաբաթ- Բացարձակ, հարաբերական միջին
մեծությունները և վարիացիայի ցուցանիշները
7-8-րդ շաբաթ- Բացարձակ, հարաբերական միջին
մեծությունները և վարիացիայի ցուցանիշները
9-10-րդ շաբաթ- Ինդեքսներ
11-12-րդ շաբաթ- Երևույթների փոխկապվածության
ուսումնասիրումը
13-14-րդ շաբաթ- Սոցիալ-տնտեսական երևույթների
դինամիկայի ուսումնասիրումը
15-17-րդ շաբաթ- Մաթեմատիկական վիճակագրության
մեթոդների կիրառումը սոցիալ-տնտեսական
երևույթների հետազոտություններում
1. PPմիավոր//
PP-ով ներկայացվող նյութ /3 միավոր
Գնահատման չափանիշերը.
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համապատասխանությունը առաջադրանքին,
հարցերի պատասխանների հիմնավորվածություն,
գիտելիքի խոր իմացություն,
լսարանում աշխատելու կարողություն,
ներկայացվող նյութի պատրաստման
ինքնուրույնություն,
• ձեռք բերված հմտությունը:
2. Դեպքի ուսումնասիրություն /3 միավոր
միավոր// Case study/
Գնահատման չափանիշերը.
• դեպքի կազման հմտություն,
• պրոբլեմային իրադրության ներկայացում,
• առարկայի իմացություն,
• ձեռք բերված հմտություններ,
• ներկայացվող նյութի պատրաստման
ինքնուրույնություն,
• հարցակազմ,
• ներկայացվող նյութի ծավալ,
• լսարանի հետ հաղորդակցվելու կարողություն:
3. Խմբային/
մբային/ թիմային աշխատանքի կատարում և
միավոր//
արդյունքների քննարկում /2միավոր
Գնահատման չափանիշերը՝
չափանիշերը՝
• ստացված գիտելիքների կիրառման հմտություն,
• ներկայացվող նյութի տրամաբանական կառուցվածք,
• նյութի բովանդակային հագեցվածություն,
• համատեղ աշխատելու արդյունավետություն,
• հետադարձ կապի ապահովում:
4. Ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացում /3 միավոր
միավոր//
Գնահատման չափանիշերը՝
չափանիշերը՝
• նյութի բովանդակություն,
• հիմնավորվածություն,
• նյութի ծավալ և ոճ,
• հետազոտական կողմի առկայություն,
• տեսական կողմի ապահովում,
• կատարման ինքնուրույնություն,
• նյութի մատուցման հմտություն,
• եզրհանգումներ:
5. Թեստավորում /2 միավոր
միավոր//
Գնահատման չափանիշեր՝
չափանիշեր՝
• թեստում ներկայացված հարցերի պատասխանները:
6. Ինքնագնահատում /2 միավոր
միավոր//
Գնահատման չափանիշեր՝
չափանիշեր՝
−
գիտելիքի իմացություն,
−
վերլուծելու կարողություն,
−
տրամաբանելու կարողություն,
−
ռուբրիկի կազմում,
−
ընդհանրացումներ անելու կարողություն:
7.Մ
միավոր//
7.Մասնակցություն դասընթացին /1 միավոր
Գնահատման չափանիշեր՝
չափանիշեր՝
−
դասընթացի հաճախումներ,
•
•
•
•
•
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−
ներգրավվածության աստիճան:
8. Ընթացիկ քննություն / երկու անգամ /2 միավոր
միավոր//
Գնահատման չափանիշներ՝
չափանիշներ՝
−
էլեկտրոնային հարցաթերթիկների լրացում:
9. Եզրափակիչ քննություն /4 միավոր/
միավոր/
Համակարգիչ, ինտերակտիվ գրատախտակ, ինտերնետ, թեմատիկ
ֆիլմեր, գրականություն,

Անհրաժեշտ
նյութատեխնիկական
բազա
Հիմնական և լրացուցիչ գրականություն
1. Հակոբյան Կ. Հ. §Վիճակագրության տեսություն¦ ուսումնական ձեռնարկ, 2000
2. Վիճակագրության ընդհանուր տեսության խնդրիների ժողովածու, Ֆահրադյան,
Կոնստանդյան:
3. Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն: Կոզլով, Էռլիխ, Դոլգուշևսկի, Պոլյուշին,
Եր.,
4. А.В.Циденко,Г.Ю. Попов, В.М.Матвеева,Статистика,,учебник

ՄՈԴՈՒԼ 4. Համագործակցություն և կառավարում
Մոդուլ 4. Վերջնարդյունք
Այն արժեքների*, սկզբունքների և փորձի վերաբերյալ, որոնք նպաստում են
արդյունավետ առաջնորդությանն ու կառավարմանը Եվրոպական բարձրագույն
կրթության տարածքում
Հասարակության մեջ համալսարանների տարաբնույթ դերերի,
պատասխանատվությունների, շահերի մասին
Համալսարաններում առկա ուսանողների և անձնակազմի զարգացմանը
նպաստելու հիմնական մարտահրավերների, տեղական/ազգային և
շահառուների կարիքների վերհանման
Ինչպես կարող է ուսանողների ուսումնառության և բարձրագույն կրթության մեջ
նրանց փորձառության ձևերի իմացությունը /ծրագրի շրջանակներում և դրանից
դուրս/ կիրառվել ուսուցումը և մասնագիտական փորձը բարելավելու
ուղղությամբ
Ինչպես կարող են կառավարման գործընթացները սահմանել չափանիշներ և
կիրառվել համալսրանների ֆակուլտետների և ծառայությունների
ռազմավարական նպատակներն իրականացնելու ուղղությամբ
Արդյունավետ և համապատասխան վարվելակերպով հավաքագրել, վերլուծել,
ներկայացնել տվյալներ
Ձևավորել, նախաձեռնել և ներկայացնել /ավարտաճառի կամ նախագծային
աշխատանքի միջոցով/ հիմնավորված հետազոտություն բարձրագույն
կրթության ոլորտում առկա ժամանակակից որևէ մարտահրավերի վերաբերյալ
Նպաստել մասնագիտական համայնքի զարգացմանը գաղափարներ,
տեղեկատվություն և գործունեություն կիսելու միջոցով
Մոդուլի անվանումը
Դասընթացի կոդը
Ֆակուլտետ
Մասնագիտություն
Դասընթացի անվանումը

Համագործակցություն և կառավարում
Հ/մ 1141
Մանկավարժություն
Կրթության կառավարում
Կոնֆլիկտի կառավարում
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Կուրսի կարգավիճակը
Կամընտրական
Ամբիոն
Հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
• սենյակ
126
• հեռ.
0322-4 18 55 (126)
հեռ.
• կայք
www. vsu.am
Ուսումնական տարի / սեմեստր
2-րդ տարի,1-ին կիսամյակ
Ժամերի բաշխումը
40 Դասախոսություն
Լսարանային
Սեմինար, գործնական
Ստուգում, քնն.
4
Ինքնուրույն
106 Ընդամենը՝ 150
Կրեդիտ
Դասախոսի անուն,
անուն,
ազգանուն

32
8

Վարդան Այվազյան

Գիտական կոչում,
կոչում, գիտական
աստիճան
Հեռախոս
Էլ.
Էլ.հասցե

+374 -091-65-58-84
Vardan.ayvazyan@yahoo.com

Աշխատանքային ժամերը

Երեքշաբթի-ուրբաթ՝ 9:00-13:00

Նախադրյալները

Դասընթացի
նշանակությունը

Նպատակը

Խնդիրները

Ընդհանուր հոգեբանություն, փիլիսոփայություն,
տրամաբանություն, սոցիոլոգիա, սոցիալական
հոգեբանություն, կրթության քաղաքականություն և
ռազմավարություն, կառավարում
Կոնֆլիկտի կառավարման իմացությունը հնարավորություն է
ընձեռում կրթության կառավարման գործընթացը
կազմակերպել ժամանակակից մարտահրավերներին
համապատասխան՝ ձևավորելով հանդուրժողականության
մշակույթ կրթության ոլորտի սուբյեկտների հետ
աշխատանքում: Դասընթացը հնարավորություն կընձեռնի
մագիստրոսներին ձեռք բերել այնպիսի գիտելիքներ,
հմտություններ և կարողություններ, որոնք հիմք
կհանդիսանան մասնագիտական ոլորտում արդյունավետ
աշխատելու համար:
Տալ համապատասխան գիտելիք, ձևավորել հմտություներ և
կարողություններ կոնֆլիկտի կառավարման վերաբերյալ, որը
և կնպաստի կրթական համակարգի, այնէ՝ բարձրագույն
մասնագիտական կրթության և հանրակրթական դպրոցների
արդյունավետ կառավարմանը:
• Ծանոթացնել մագիստրոսներին կոնֆլիկտի կառավարման
տեսական- մեթոդական հիմքերին:
• Ծանոթացնել կոնֆլիկտի կառավարման առաջավոր փորձի
հետ՝ տարբեր երկրների կողմից որդեգրված
քաղաքականության և մշակույթի հետ:
• Ձևավորել պատկերացում կրթական համակարգի
կոնֆլիկտների կառավարման հիմնախնդիրների
վերաբերյալ:
• Ձևավորել հմտություններ և կարողություններ կոնֆլիկտի
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արդյունավետ կառավարման իրականացման ուղղությամբ:
Դասընթացի
վերջնարդյունքները

Գիտելիք
• Ունի խորացված գիտելիքներ կոնֆլիկտի, նրա
կառավարման ոլորտի վերաբերյալ, ծանոթ է տարբեր
մոտեցումներին:
• Ունի խորացված գիտելիքներ կոնֆլիկտի արդյունավետ
կառավարման մեթոդաբանության վերաբերյալ:Հանրային
հարաբերությունների ներդրման տարբեր
մեթոդաբանությունների վերաբերյալ:

Կարողություն
• Կիրառել կոնֆլիկտի կառավարման արդյունավետ հնարներ
ռազմավարական նպատակների իրականացման համար:
• Մշակել և իրականացնել հետազոտություն կրթության
ոլորտում կոնֆլիկտի կառավարման վերաբերյալ /օրինակ,
կոնֆլիկտային իրադրությունների մշտադիտարկում և
գնահատում, կրթական կոլեկտիվի հետ աշխատանքային
գործընթացի աուդիտ/:
• Տվյալներ հավաքել, դրանք մեկնաբանել և ներկայացնել
որոշակի գործիքներ և մեթոդներ կիրառության
հնարավորություններ:

Հմտություններ
Հմտություն
ներ

Դասավանդման մեթոդներ

Ուսումնառության
մեթոդներ

Դասընթացի
բովանդակությունը

• Վերլուծել կոնֆլիկտի կառավարման չափանիշերը:
• Վերլուծել կոնֆլիկտի կառավարման մոդելները:
• Կիրառել ստացված գիտելիքները կոնֆլիկտի կառավարման
գործընթացում:
Դասախոսություններ, թիմային աշխատանք, քննարկումներ,
դեպքի ուսումնասիրություն, ներկայացում, սեմինարներ,
խորհրդատվություններ, ինտերակտիվ պարապմունքներ,
գրականության վերլուծություն
Նյութերի որոնում և հավաքագրում (ծրագրավորված
ուսուցում), գրականության ուսումնասիրոթյուն և
վերլուծություն , ինքնուրույն աշխատանք,
հետազոտությունների կազմակերպում և իրականացում,
գործնական պարապմունքներ, սեմինարներ, գրականության
համառոտագրում, ռեֆերատ
1-2-րդ շաբաթ. Հասկացություն կոնֆլիկտի կառավարման
մասին
Ներածություն: Հիմնական հասկացություններ, կոնֆլիկտի
կառավարման մշակույթ, դինամիկա, հանգուցալուծում:
3-4-րդ շաբաթ.Կոնֆլիկտի կառավարման մոտեցումները
Կոնֆլիկտոլոգիական մոտեցում, առաջացման
նախադրյալները, զարգացման պատմությունը:
5-6-րդ շաբաթ. Կոնֆլիկտի հասկացությունը և
տիպաբանությունը
Հասկացություն կոնֆլիկտի մասին, օբյեկտը և առարկան,
դասակարգման չափանիշները, հիմնական մոդելները:
7-8-րդ շաբաթ.Կոնֆլիկտի կառուցվածքը,
կառուցվածքը, տարրերտ,
տարրերտ,
առաջացման պատճառները
Կոնֆլիկտի հիմնական տարրերը`օբյեկտիվ, անձնային, դրանց
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կառուցակարգման
առանձնահատկությունները:Առաջացման հիմնական
պատճառները, դրանց կանխարգելման
հավանականությունը, հետաքրքրությունների
հակասությունը, օբյեկտիվ և անձնային գործոնները:
9-10-րդ շաբաթ.Կոնֆլիկտների հիմնական գործառույթները և
դինամիկայի
դինամիկայի կառավարումը
Գործառույթի հասկացությունը, դրանց մեկնաբանությունները:
Կառուցողական և ապակառուցողական գործառույթներ:
Դինամիկայի հասկացությունը, փուլերը.
նախակոնֆլիկտային իրադրություն, բաց կոնֆլիկտ,
հետկոնֆլիկտային փուլ:
11-12-րդ շաբաթ. Կոնֆլիկտի տեսակները
տեսակները և նրանց
կառավարումը.
կառավարումը. Միջանձնային և ներանձնային
կոնֆլիկտներ
Միջանձնային կոնֆլիկտների առանձնահատկությունները:
Միջանձնային կոնֆլիկտները ընտանիքում: Միջանձնային
կոնֆլիկտները մանկավարժական պրոցեսում:
Ներանձնային կոնֆլիկտների հասկացությունը և
տեսակները: Ներանձնային կոնֆլիկտների պատճառները
և հետևանքները: Ներանձնային կոնֆլիկտների
կանխար•ելման և լուծման ձևերը:
13-14 –րդ շաբաթ. Միջխմբային կոնֆլիկտներ,
կոնֆլիկտներ, կոնֆլիկտի
կառավարումը կազմակերպություններում
կազմակերպություններում
Կազմակերպություններում կոնֆլիկտների
առանձնահատկությունը: Կազմակերպչական
կոնֆլիկտները: Արտադրական կոնֆլիկտները:
Աշխատանքային կոնֆլիկտները կազմակերպությունում:
Կոնֆլիկտներով ղեկավարելու առանձնահատկությունը:
Միջխմբային կոնֆլիկտների առանձնահատկությունները:
Միջխմբայն կոնֆլիկտների առաջացման
առանձնահատկությունները: Միջխմբային կոնֆլիկտների
տիպաբանությունը: Քաղաքական կոնֆլիկտները:
Էթնիկական կոնֆլիկտները:
15-16-րդ շաբաթ.Կոնֆլիկտների կանխարգելումը և
հանգուցալուծման մեթոդները
Կոնֆլիկտից խուսափման մարտավարությունը և բռնության
մեթոդը: Երկու մոտեցում կոնֆլիկտի լուծման վերաբերյալ:
Փոխադարձ հաղթանակի մարտավարության իրագործման
հիմնական մեխանիզմները:Կոնֆլիկտների լուծման
ունիվերսալ միջոցները և նրա
արդյունքները:Կոնֆլիկտների կանխարգելման
դժվարությոններըև նրանց կանխարգելման
եղանակները:Կոնֆլիկտային անձնավորությունների
խնդիրը:
17-րդ շաբաթ.Կոնֆլիկտի կառավարման միջոցները.
բանակցություններ
Բանակցությունների ընդհանուր բնութագիրը:
Բանակցությունների վարման ռազմավարությունը:
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Գնահատման մեթոդները

Բանակցությունների դինամիկան: Միջնորդությունը
բանակցային գործընթացում:
Քննություն, հարցում, թիմային աշխատանքի արդյունքները,
ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացում, թեստավորում,
ռեֆերատ, ինքնագնահատում
Համակարգիչ, ինտերակտիվ գրատախտակ, ինտերնետ,
թեմատիկ ֆիլմեր, գրականություն, լսարան

Անհրաժեշտ
նյութատեխնիկական
բազա
Հիմնական և լրացուցիչ գրականություն
1.
Конфликтология под. ред. В.П.Ратникова М. Юнити 2001г.
2.
Конфликтология под. ред. А.С.Кармина СПб. Лань 1999г.
3.
Козырев Г.И. Введение в конфликтологию. М. Владос 1999г.
4.
Дмитриев А.В. Конфликтология. М. Гардарики, 2000г.
5.
Коузер Л. Основы конфликтологии. СПб. Светлячок 1999г.
6.
Линчевский Е.Е. Контакты и конфликты. М. Экономика 2000г.
7.
Громова О. Н. Конфликтология М. Экмос 2000.
8.
Анцупов А. Я. Шипилов А. И. Конфликтология М. Юнити 1999.
9.
Канатаев Ю.А. Психология конфликта.- М.: ВАХЗ, 1992.
10.
Козырев Г.И. Введение в конфликтологию.- М.: Владос, 1999.
11.
Робер М.- А., Тильман Ф. Психология индивида и группы.- М.: Прогресс, 1998.
12.
Саати Т. Математические модели конфликтных ситуаций.- М., 1977.
13.
Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. – М.: ЮНИТИ, 1999.
14.
Козырев Г.И. Введение в конфликтологию.- М.: Владос, 1999.
15.
Уткин Э.А. Конфликтология. Теория и практика. – М.: Эксмос, 1998.
16.
Шибутани Т. Социальная психология. – М.: Феникс, 1999.
17.
Авдеев В.В. Психотехнология решения проблемных ситуаций.- М.: Феникс, 1992
18.
Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы.- М.:
МГУ, 1990.
19.
Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры.- СПб.:
Социальная литература, 1996.
20.
Дена Д. Преодоление разноглосий СПб. Институт личности 1994.
21.
Давыдов С. И. Региональные конфликты М. Знаня 1990.
22.
Гительмакер Р. Б. Конфликт: Социланый – психологический аспект, Иваново: ИГУ –
1995.
23.
Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. М. Аспект – Пресс
1996.http://ru.scribd.com/doc/5389762/Bibliography-Conflict-Resolution
24.
http://psychology.net.ru
25.
http://www.psyservice.ru
26.
http://www.psychology.org.ru
27.
http://psy.1september.ru
28.
http://www.psy-master.ru
29.
http://www.auditorium.ru
30.
http://psy.piter.com
31.
http://psy.agava.ru
32.
http://otrok.ru/
33. http://www.fami.ru
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Մոդուլի անվանումը

Համագործակցություն և կառավարում

Դասընթացի կոդը

Տ/մ 1277

Ֆակուլտետ
Մասնագիտություն

Պատմաաշխարհագրական
Կրթության կառավարում

Դասընթացի
անվանումը
Կուրսի
կարգավիճակը
Ամբիոն
• սենյակ
• հեռ.
հեռ.
• կայք
Ուսումնական տարի /
սեմեստր
Ժամերի բաշխումը

Բուհի ֆինանսական միջոցներ և դրամաշնորհներ
Կամընտրական
Տնտեսագիտություն
106
0322-4 18 55 (125)
www. vsu.am
1-ին տարի, 2-րդ կիսամյակ
Դասախոսություն
Սեմինար, գործնական

Լսարանային
Ստուգում, քնն.
Ինքնուրույն
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28
12

Ընդամենը՝ 110

Կրեդիտ

5

Դասախոսի անուն,
անուն,
ազգանուն

Ավդալյան Լիլիթ

Գիտական կոչում,
կոչում,
գիտական աստիճան
Հեռախոս
Էլ.
Էլ.հասցե

Ասիստենտ տ.գ.թ.

Աշխատանքային
ժամերը
Նախադրյալները

Երկուշաբթի –ուրբաթ՝ 900 - 1400

Դասընթացի
նշանակությունը

Նպատակը

+374 77– 10-87-57

Բուհի ֆինանսական միջոցների վերլուծություն բուհի բյուջեի
ձևավորման հիմնական աղբյուրների ուսումնասիրություն,
մասնագիտական կրթության ֆինանսավորման տարբեր
աղբյուրների օպտիմալ զուգակցման քննարկում, կրթության
զարգացման կարևորագույն տնտեսական մեխանիզմների
պլանավորում:
<<Բուհ-ի ֆինանսական միջոցները և դրամաշնորհները>>
դասընթացը բուհի ֆինանսական միջոցների և դրամաշնորհների
արդյունավետ կառավարման և կրթության զարգացման
ամբողջական համակարգ է, որը ընդգրկում է բուհ-ի
ֆինանսավորման հիմնախնդիրների վերլուծություն, բուհ-ի
ֆինանսավորման միջազգային փորձի ուսումնասիրություն, ՀՀ-ում
բուհ-երի ֆինանսավորման առանձնահատկությունների
վերլուծություն, բուհ-ի ֆինանսավորման համակարգի
կատարելագործման ուղիների մշակում:
Մագիստրոսների մոտ ձևավորել կիրառական բնույթի այնպիսի
ունակություններ ու հմտություններ, որոնք հնարավորություն
կտան որպես կրթության կառավարիչ մասնակցել կրթության
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Խնդիրները

Դասընթացի
վերջնարդյունքները

վերաբերող դրամաշնորհային ծրագրերին:
Պետք է կարողանա հստակ ձևակերպել և ներկայացնել
դրամաշնորհային ծրագրեր կրթության կառավարման ոլորտի
վերաբերյալ:

Գիտելիք
•
•

ունենա հիմնարար մասնագիտական գիտելիքներ բուհ-ի
ֆինանսական միջոցների և դրամաշնորհների վերաբերյալ
Կարողանա իրականացնել բուհ-երի գործունեության
մոնիտորինգ

Կարողություն
•
•

իրականացնել աշխարհում գործող բարձրագույն
ֆինանսավորման աղբյուրների դիվերսիֆիկացում
վերլուծել ժամանակաշրջանին բնորոշ կրթական
հաստատությունների ֆինանսավորման աղբյուրների
հիմնախնդիրները

Հմտություններ
Իրականացնել մասնագիտական կրթության ֆինանսավորման
տարբեր աղբյուրների օպտիմալ զուգակցում
• դրամաշնորհային ծրագրերին մասնակցելու հմտություն:
 թիմային աշխատանք, քննարկումներ, ներկայացում, ռեֆերատ,
սեմինարներ, խորհրդատվություններ, գործնական
պարապմունքներ,
 էլեկտրոնային ուսուցում, ինտերակտիվ պարապմունքներ
 Գնահատման մեթոդներ բանավոր քննության, փոքրածավալ
շարադրանքների ստուգմամբ հաղորդակցական
կարողությունների գնահատում,
 հետազոտական խմբում աշխատելու ունակությունների
դրսևորման գնահատում, կիրառական առաջադրանքների
կատարում:
 մասնակցություն դասախոսություններին, սեմինար
պարապմունքներին,
 մասնագիտական գրականության ընթերցում, հետազոտական
աշխատանքների կատարում
 սեմինար պարապմունքեր` լսարանային քննարկումների,
բանավեճի, զեկուցումների միջոցով
 գործնական պարապմունքերի ժամանակ խմբային
աշխատանքերի կատարմում` քննարկումների, բանավեճերի
կիրառում
 սեմինար և գործնական պարապմունքների ժամանակ
հետազոտական և ինքնուրույն աշխատանքի կատարում
 նյութերի որոնում և հավաքագրում (ծրագրավորված ուսուցում),
գրականության ընթերցանություն և ուսումնասիրում,
գրականության համառոտագրում և ռեֆերատների կազմում:
Շաբաթ 1: Հայաստանի բարձրագույն կրթության կառավարման
համակարգի վերակառուցումը
Շաբաթ 2: Բուհերի կառավարման հիմնախնդիրները բոլոնյան
գործընթացի համատեքստում
Շաբաթ 3: Բարձրագույն կրթության համակարգի ֆինանսավորման
վերափոխումները
•

Դասավանդման
մեթոդներ

Ուսումնառության
մեթոդներ

Դասընթացի
բովանդակությունը
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Շաբաթ 4: ՀՀ բարձրագույն կրթական համակարգի երկարաժամկետ
զարգացման ռազմավարությունը
Շաբաթ 5: ՀՀ օրենքը §Բարձրագույն և հետբուհական
մասնագիտական կրթության մասին ¦
Շաբաթ 6: Կրթական համակարգերի բարեփոխումների
ուղղությունները ՀՀ-ում:
Շաբաթ 7: Միջազգային և միջկառավարական բուհեր
Շաբաթ 8: Ազգային կրթական քաղաքականության վրա ազդող
գործոնների վերլուծությունը
Շաբաթ 9: Մենեջմենտի գործառույթները կրթության բաց
համակարգերի զարգացման գործում
Շաբաթ 10: Բուհերի ֆինանսավորման խնդիրները:
Շաբաթ 11: Պետական և մասնավոր բուհերի ֆինանսավորման միջև
տարբերությունները
Շաբաթ 12: Բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման
համակարգերը
Շաբաթ 13: Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
ֆինանսավորման լրացուցիչ աղբյուրները
Շաբաթ 14: Բարձրագույն մասնագիտական կրթության
ֆինանսավորման հիմնական սկզբունքները
Շաբաթ 15: Մասնագիտական կրթության ֆինանսավորման
եղանակները
Անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազա
Հիմնական և լրացուցիչ գրականություն
1. ՛՛Բարձրագույն կրթություն՛՛ Վ. Մարտիրոսյանի ղեկ. կրթության ազգային ինստիտուտի
խմբ., Երև.2005 թ., Պրակ 1
2. ՛՛Բարձրագույն կրթություն՛՛ Վ. Մարտիրոսյանի ղեկ. կրթության ազգային ինստիտուտի
խմբ., Երև.2007 թ., Պրակ 2
3. ՛՛Բարձրագույն կրթություն՛՛ Վ. Մարտիրոսյանի ղեկ. կրթության ազգային ինստիտուտի
խմբ., Երև.2007 թ., Պրակ 3
4. ՛՛Բարձրագույն կրթություն՛՛ Վ. Մարտիրոսյանի ղեկ. կրթության ազգային ինստիտուտի
խմբ., Երև.2007 թ., Պրակ 4
5. ՛՛Բարձրագույն կրթություն՛՛ Վ. Մարտիրոսյանի ղեկ. կրթության ազգային ինստիտուտի
խմբ., Երև.2007 թ., Պրակ 5
6. www.tempus. am
Մոդուլի անվանումը
Դասընթացի կոդը
Ֆակուլտետ
Մասնագիտություն
Դասընթացի անվանումը
Կուրսի կարգավիճակը
Ամբիոն
• սենյակ
• հեռ.
հեռ.
• կայք
Ուսումնական
տարի
կիսամյակ

/

Համագործակցություն և կառավարում
Փ/մ 1239
Մանկավարժություն
Կրթության կառավարում
Հանրության հետ կապերի կառավարում
Հիմնական
Հոգեբանություն
126
0322-4 18 55 (124)
www. vsu.am
1-ին տարի,2-րդ կիսամյակ
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Ժամերի բաշխումը

Լսարանային
Ստուգում, քնն.
Ինքնուրույն

40 Դասախոսություն
Սեմինար, գործնական
4
106 Ընդամենը՝ 150

Կրեդիտ
Դասախոսի անուն,
անուն,
ազգանուն
Գիտական կոչում,
կոչում,
գիտական աստիճան
Հեռախոս
Էլ.
Էլ.հասցե

32
8

5
Մելինե Ղարաքեշիշյան

+374 -094-80-29-29

Աշխատանքային ժամերը

Երկուշաբթի –ուրբաթ՝ 900 - 1400

Նախադրյալները

Կրթության և հանրային հարաբերությունների
քաղաքականություն ու ռազմավարություն, քանակական
հետազոտություն, մարդկային ռեսուրսների կառավարում
կրթության մեջ, կրթական ծրագրեր, դասավանդման
տեսություն և մեթոդաբանություն
Որակի ապահովման քաղաքականության ներդրումը
հնարավորություն է ընձեռում կազմակերպել կրթության մեջ
հանրային հարաբերությունների կառավարման գործընթացը
ժամանակակից մարտահրավերներին համապատասխան:
Դասընթացը հնարավորություն կընձեռի մագիստրոսներին
ձեռք բերելու այնպիսի գիտելիք, հմտություններ և
կարողություններ, որոնք հիմք կհանդիսանան
մասնագիտական ոլորտում աշխատելու համար:
Տալ համապատասխան գիտելիք, հմտություներ և
կարողություններ կրթության մեջ հանրային
հարաբերությունների ապահովման վերաբերյալ, որը և
կնպաստի կրթական համակարգի, այն է՝ բարձրագույն
մասնագիտական կրթության և հանրակրթական դպրոցների
արդյունավետ կառավարմանը
• Ծանոթացնել մագիստրոսներին հանրային
հարաբերությունների տեսական և մեթոդական հիմքերին:
• Ծանոթացնել ՀՀ-ում և տարբեր երկրների կողմից
որդեգրված հանրային հարաբերությունները
քաղաքականությանը:
• Ձևավորել պատկերացում կրթական համակարգում
հանրային հարաբերությունների հիմնախնդիրների
վերաբերյալ:
• Ձևավորել հմտություններ և կարողություններ հանրային
հարաբերությունների քաղաքականության իրականացման
ուղղությամբ:

Դասընթացի
նշանակությունը

Նպատակը

Խնդիրները

Դասընթացի
վերջնարդյունքները

Գիտելիք
•

Դրսևորեն խոր գիտելիքներ մասնագիտական ոլորտում
հանրային հարաբերությունների կառավարման
վերաբերյալ:
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•

•
•

Այն արժեքների, սկզբունքների և փորձի վերաբերյալ,
որոնք նպաստում են հանրային հարաբերությունների
կառավարմանը եվրոպական կրթական տարածքում:
Հանրային հարաբերություններին առնչվող տարբեր
մոտեցումների վերաբերյալ:
Հանրային հարաբերությունների ներդրման տարբեր
մեթոդաբանությունների վերաբերյալ:

Կարողություն
•
•
•
•

Կիրառելու հանրային հարաբերությունների չափանիշերը
և չափորոշիչները:
Կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները կարիքների
բացահայտման նպատակով:
Իրականացնելու գիտելիքի յուրացման
ինքնավերլուծություն:
Իրականացնելու գիտելիքի յուրացման գնահատում:

Հմտություններ
Կիրառել ոլորտի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման,
դրանց մեկնաբանության և ներկայացման հիմնական
գործիքակազմը:
• Վերլուծելու հանրային հարաբերությունների մոդելները:
• Կիրառելու ստացված գիտելիքները հանրային
հարաբերությունները կատարելագործման գործընթացում:
• տեղեկատվությունը կառավարելու ունակություն:
Դասախոսություններ, թիմային աշխատանք, քննարկումներ,
սեմինարներ, դեպքի ուսումնասիրություն, ներկայացում,
խորհրդատվություններ, գործնական պարապմունքներ,
ինտերակտիվ պարապմունքներ, գրականության
վերլուծություն (բանավեճերի անցկացում), նախագծի
նախապատրաստում, ավարտական որակավորման
աշխատանքների նախապատրաստում:
Մասնագիտական նյութերի հավաքագրում, մասնագիտական
գրականության ուսումնասիրություն և վերլուծություն,
համառոտագրում և ռեֆերատների կազմում, ինքնուրույն
աշխատանք, հետազոտությունների անցկացում, գործնական
պարապմունքներ, ստեղծագործական սեմինարներ, նախագծի
նախապատրաստում, բանավոր հաղորդումների
պատրաստում (շնորհանդես), ակնարկների, ավարտական
որակավորման աշխատանքների նախապատրաստում:
1-ին շաբաթ- .Հանրային հարաբերություններ՝ հիմնական
հասկացություններ
Ներածություն: «Հանրային հարաբերությունները կրթության
մեջ» դասընթացը Բոլոնյան գործընթացի
մարտահրավերների ներքո: Հասկացություն հանրային
հարաբերությունների վերաբերյալ: Հանրային
հարաբերությունների կառավարման սկզբունքները,
հնարավորությունները, նպատակը և խնդիրները:
Հանրային հարաբերությունների տեսակները և ձևերը
2-րդ շաբաթ- Հաստատությունը
աստատությունը որպես համակարգ
Հաստատությունը որպես համակարգ և նրա
•

Դասավանդման մեթոդներ

Ուսումնառության
մեթոդներ

Դասընթացի
բովանդակությունը
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առանձնահատկությունները:Կրթական հաստատությունը
որպես համակարգ: Հանրային հարաբերությունների
կառուցվածքը՝ օպերատիվ, կոնցեպտուալ, կառավարման:
PR-ը որպես հանրային հարաբերությունների ոլորտի
վերահսկման արդյունավետ միջոց: Հանրային
հարաբերությունների իրականացման գործառույթները
3-4-րդ շաբաթ- Հանրային հարաբերությունների
քաղաքականության ներդրում
ներդրում և հանրային
հարաբերությունների մշակույթի
մշակույթի ձևավորում
Հանրային հարաբերությունները որպես բուհական
կառավարման գործիք: Հանրային հարաբերությունների
համակարգի ներդրումը կրթական հաստատությունում
/ԿՀ/, դրանց կազմակերպման մոտեցումները և
սկզբունքները: Հանրային հարաբերությունների
հիմնական ուղղությունները և նրանց
առանձնահատկությունները`ներքին և արտաքին:
5-6-րդ շաբաթ- Իրավական և էթիկական ասպեկտները
հանրային հարաբերությունների գործունեության մեջ
Հանրային հարաբերությունների վերաբերությունը պետական
տարվող քաղաքականության հանդեպ: Կրթության մեջ
հանրային հարաբերությունների կապը պետական և
տեղական կառավարման մարմինների /ՏԻՄ/ հետ:
Համագործակցային կապ հանրային
հարաբերությունների և պետական և ՏԻՄ-երի միջև:
Մասնագիտական վարքի էթիկական նորմերի
ձևավորումը կրթության մեջ: Հանրային,
համագործակցային և մասնագիտական
պատասխանատվություն:
7-8-րդ շաբաթ- Հանրային հարաբերությունների
հարաբերությունների
կազմակերպման մեխանիզմները
Հաստատության մեջ տեղեկատվության հավաքագրում և
մշակում: Հաստատության վերաբերյալ
տեղեկատվության տարածման քաղաքականություն:
Տեղեկատվության տարածման միջոցները և
հնարավորությունները
9- 10 շաբաթ. Հանրային հարաբերությունները ԶԼՄԶԼՄ-ների
միջոցով
Հաստատության վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման
տեսակները և ձևերը ԶԼՄ-ների միջոցով:
Հայտարարություններ, մեկնաբանություններ,
պաշտոնական տեղեկատվություն: Բրենդի կառուցվածքը:
PR-ում բրենդինգի դերն ու նշանակությունը:11-րդ
շաբաթ- Կրթության գործընթացն իրականացնող
սուբյեկտներ:
11-12-րդ շաբաթ- Հանրային հարաբերություններ և
հաղորդակցություն
Հանրային հարաբերություններ և ինտեգրված
մարկետինգային հաղորդակցություն:
Հանրային հաղորդակցության մոդելներ: Հանրային
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Գնահատման մեթոդները

Անհրաժեշտ
նյութատեխնիկական բազա

հարաբերություններ, շուկայագիտություն և գովազդ
հարաբերակցություն:
13-14-րդ շաբաթ- Հանրային հարաբերություններ կրթական
հաստատության մեջ
Հանրային հարաբերությունների կարգավիճակը.
Հանրային հարաբերությունների և հաստատության
անձնակազմի դերը ռազմավարական և ընթացիկ
որոշումների ընդունման մեջ. Հանրային
հարաբերությունների ստորաբաժանման
անհրաժեշտությունը կրթության կազմակերպման մեջ:
15-րդ շաբաթ- .Ներքին հանրային հարաբերություններ
Ներքին PR-ի նպատակն ու խնդիրները: Ներքին PR-ի
բաղադրիչները: Համագործակցային կուլտուրայի
առկայություն: Ստորաբաժանումների արդյունավետ
համագործակցություն: Մոտիվացիայի առկայություն
/ներքին և արտաքին/:
16-րդ շաբաթ- Արտաքին հանրային հարաբերություններ
Կազմակերպության արտաքին կապերը: Լոբինգ: Շահակից
կողմեր: Մրցակից կողմեր: Կրթական հաստատության
շրջանավարտները որպես արտաքին կապերի
ապահովողներ:
17-րդ շաբաթ- Հանրային հարաբերությունները ճգնաժամային
իրավիճակներում
Հասկացություն ճգնաժամային իրավիճակների վերաբերյալ:
Ճգնաժամերի տիպաբանություն: Հաղորդակցությունը
ճգնաժամային իրավիճակներում: Հակաճգնաժամային
ծրագրեր հանրային հարաբերությունների
համատեքստում: Ճգնաժամերի կառավարում և լուծման
ուղիները: Տեղեկատվական ներքին և արտաքին հոսք:
Չճշտված տեղեկատվության չեզոքացում: Վարչական
աշխատակազմի վարքի դրսևորումները չգնաժամային
իրավիճակներում:
Քննություն, հարցում, թիմային աշխատանքի արդյունքները,
ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացում, թեստավորում,
ռեֆերատ, ինքնագնահատում
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
Համակարգիչ, ինտերակտիվ գրատախտակ, ինտերնետ,
թեմատիկ ֆիլմեր, գրականություն, լսարան, որը
հնարավորություն է տալիս կազմակերպելու
համագործակցային ուսուցում

Հիմնական և լրացուցիչ գրականություն
1. Буари Ф.А. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия. М.: Инфра-М, 2001
2. Моисеев В.А. Паблик рилейшнз. Теория и практика. К.: Вира-Р, 1999
3. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. М.-К.: Рефл-бук-Ваклер,
2001
4. Чумиков А.Н. Связи с общественностью. 3-е изд. М.: Дело, 2001.
5. Grunig J.E., Hunt T. Managing Public Relations. NY.: Winston, 1984
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6. Sallot, Lynn. M. (ed.) Learning to Teach: What You Need to Know to Develop a
Successful Career as a Public Relations Educator. NY: Educators Academy, Public
Relations Society of America (1998).
7. Teaching Public Relations Editor: Linda Morton, University of Oklahoma. Kirk
Hallahan, 2000.
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современных PR-технологий и моделей коммуникации // Музей будущего:
информационный менеджмент / Сост. А.В.Лебедев. М.: Прогресс-Традиция, 2001.
2. Лебедева
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общественностью // Музей будущего: информационный менеджмент / Сост.
А.В.Лебедев. М.: Прогресс-Традиция, 2001.
3. PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика. М.: Инфра-М,
2002
4. Witmer, Diane F. (2000). Spinning the web. A handbook for public relations on the
internet. New York: Longman.
Մոդուլի անվանումը
Դասընթացի կոդը
Ֆակուլտետ
Մասնագիտություն
Դասընթացի անվանումը
Կուրսի կարգավիճակը
Ամիոն
• սենյակ
• հեռ.
հեռ.
• կայք
Ուսումնական տարի /
սեմեստր
Ժամերի բաշխումը

Կրեդիտ

Համագործակցություն և կառավարում
Հ/մ 1275
Մանկավարժություն
Կրթության կառավարում
Ռիսկերի կառավարումը կրթության մեջ
Կամընտրական
Հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
126
0322-4 18 55 (124)
www. vsu.am
2-րդ տարի,1-ին կիսամյակ
40

Լսարանային
Ստուգում, քնն.
Ինքնուրույն
5

4
106

Դասախոսություն
Սեմինար, գործնական
Ընդամենը՝ 150

Դասախոսի անուն,
անուն,
ազգանուն

Տաթևիկ Մալումյան

Գիտական կոչում,
կոչում,
գիտական աստիճան

Ավագ դասախոս

Հեռախոս
Էլ.
Էլ.հասցե

+374 -055-81-72-17
t-malumyan@mail.ru

Աշխատանքային ժամերը

Երկուշաբթի-ուրբաթ՝ 10:00-13:00

Նախադրյալները

Կրթության քաղաքականություն և ռազմավարություն,
կառավարում, մասնագիտական կրթական ծրագրեր,
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Դասընթացի
նշանակությունը

Նպատակը
Նպատակը

Խնդիրները

Դասընթացի
վերջնարդյունքները

մարդկային ռեսուրսների կառավարումը կրթական
համակարգում
Ռիսկերի կառավարումը կրթական հաստատության ներքին
վերահսկման կարևոր բաղադրիչներից է, որը հիմք է
հանդիսանում հաստատության քաղաքականության մշակման,
գործընթացների վերահսկման համար և նպաստում է
արտադրանքի և մատուցվող ծառայությունների որակի
բարձրացմանը: Ռիսկերի բացահայտման և այն կառավարման
սկզբունքների և մոտեցումների իմացությունը
հնարավորություն է տալիս կատարելագործել հաստատության
գործունեությունը:
Ռիսկի բացահայտման և այն կառավարման սկզբունքների
իմացությունը հնարավորություն կընձեռնի մագիստրոսներին
ձեռք բերել հաստատության ներքին վերահսկման կարևոր
բաղադրիչների վերաբերյալ խորը գիտելիքներ և
հմտություններ ռիսկերը բացահայտելու, նվազեցնելու և
ղեկավարելու գործընթացի բոլոր մակարդակները:
Ուսանողները ունակ կլինեն մշակելու հստակ
ռազմավարություն կրթական միջավայրի անվտանգությունը
ապահովելու և վերահսկելու այն արտաքին և ներքին
ներգործությունները, որոնք կխոչընդոտեն կազմակերպության
նպատակների իրականացումը, կկարողանան կազմակերպել
հաստատության ներքին միջավայրի հետազոտություն,
կատարել արդյունքների վերլուծություն և մեկնաբանում
/կտիրապետեն համապատասխան մեթոդների/, ինչպես նաև
մշակել մեխանիզմներ կազմակերպության ներքին միջավայրի
վերահսկողությանը ապահովելու համար:
• Ծանոթացնել կրթական համակարգի ռազմավարական
պլանավորման սկզբունքներին, մոտեցումներին, ռիսկերի
կանխատեսման հնարավորություններին
• Ձևավորել հմտություններ և կարողություններ ռիսկերի
կանխատեսման գործում

Գիտելիք
• Ունի խորացված գիտելիքներ ռիսկերի կանխատեսման
վերաբերյալ

Կարողություն
• Գնահատել և կանխատեսել կրթության կառավարման
բնագավառում ռիսկերը Տվյալներ հավաքել, դրանք
մեկնաբանել և ներկայացնել որոշակի գործիքներ և
մեթոդներ կիրառությամբ:

Հմտություններ

Դասավանդման մեթոդներ

• Վերլուծել կրթական հաստատության ռիսկերը:
• Վերլուծել ռիսկերի կանխատեսման ուղիները:
• Կիրառել ստացված գիտելիքները կրթական համակարգում:
Դասախոսություններ, թիմային աշխատանք, քննարկումներ,
դեպքի ուսումնասիրություն, ներկայացում, սեմինարներ,
խորհրդատվություններ, , ինտերակտիվ պարապմունքներ,
գրականության վերլուծություն, նախագծի
նախապատրաստում:
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Ուսումնառության
մեթոդներ

Դասընթացի
բովանդակությունը

Նյութերի որոնում և հավաքագրում (ծրագրավորված
ուսուցում), գրականության ուսումնասիրոթյուն և
վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանք,
հետազոտությունների կազմակերպում և իրականացում,
գործնական պարապմունքներ, սեմինարներ, գրականության
համառոտագրում, ռեֆերատ:
1-2-րդ շաբաթ
շաբաթ.
աբաթ. Ռիսկերը,
իսկերը, նրանց տեսակները
Ռիսկերի սահմանում: Կազմակերպության նպատակները:
Կազմակերպության ռիսկերի կառավարման հիմնական
բաղադրիչները. ներքին միջավայր, նպատակներ,
իրադրությունների սահմանում, ռիսկերի գնահատում,
վերահսկման միջոցներ, տեղեկատվություն և
մոնիթորինգ:
3-4-րդ շաբաթ
շաբաթ.
աբաթ. Կազմակերպության ռիսկերի կառավարման
գործընթացները և դրա կապը
կապը կազմակերպության
նպատակների հետ
Արդյունավետություն: Սահմանափակումներ: Ներքին
վերահսկողություն: Գործառույթները և
պարտականությունները: Ուղեցույց: Ռիսկերի
ղեկավարման գործընթացի բաղադրիչները:
5-6-րդ շաբաթ.
շաբաթ. Ներքին միջավայր
Ռազմավարական պլանավորման սկզբունքներ, մոտեցումներ:
Ռազմավարական պլանավորման հիմնական տարրերը:
Կազմակերպության հեռանկարը, տեսլականը,
առաքելությունը, կառուցվածքը: Ներքին միջավայրի
գործոնները: Ռիսկերի ղեկավարման փիլիսոփայությունը:
Մարդկային ռեսուսների ղեկավարման ոլորտի
չափորոշիչները: Իրավասությունների և
պատասխանատվության սահմանում:
6-7-րդ շաբաթ
շաբաթ.
աբաթ. Կազմակերպության նպատակների և ներգործող
իրադարձությունների սահմանում
Ռազմավարական, տակտիկական, գործիքային նպատակներ:
Նպատակների ընտրություն, իրականացման
հավանականություն/ռիսկերի, հաջողությունների
գնահատում/, Թույլատրելի ռիսկեր: Իրադարձությունների
սահմանում: Իրադարձությունների
որոշման/կանխատեսման/ մեթոդներ
/իրադարձությունների ցանկ, ներքին վերլուծություն,
շեմքային նշանակություններ, մասնագիտացված
սեմինարներ, բանավեճեր, գործընթացի կառուցվածքային
վերլուծություն/: Իրադարձությունների դասակարգում:
Իրադարձությունների փոխկապակցվախությունը:
8-9-րդ շաբաթ
շաբաթ Ռիսկերի գնահատում
Ռիսկի ծագման և ազդեցության հավանականության
գնահտում: Կազմակերպության անցյալում ծագած
ռիսկերի ուսումնասիրություն և նոր ռիսկերի
առաջացման հավանականության ոորշում: Ռիսկերի
գնահատման մեթոդներ/ հավանակնության և
անհավանականության մոդելներ/:
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Գնահատման մեթոդները

9-1010-րդ շաբաթ Ղեկավարության հակազդումը
հակազդումը ռիսկերին և
դրանց վերահսկողության միջոցները
Ռիսկերին հակազդելու միջոցները / խուսափում ռիսկից, ռիսկի
նվազեցում, ռիսկի ընդունում/: Ռիսկի ազդեցության և
հավանականության ներգործության գնահատում,
Շահույթի և վնասի գնահատում: հակազդման տեսակի
ընտրություն: Ամբողյական մոտեցում: Վերահսկողության
տեսակները: Կազմակերպության քաղաքականությունը և
միջոցառումները: Վերահսկողության ընդհանուր
միջոցները:
1111-1212-րդ շաբաթ Տեղեկատվություն և կոմունիկացիաներ
Տեղեկատվության սահմանում, նշանակությունը
կազմակերպության կյանքում: Ինֆորմացիայի
արդիականաությունը և լիարժեքությունը:
Ռազմավարական ինտեգրացիոն համակարգեր:
ինտեգրավորումը հիմնական գործունեության հետ:
Կոմունիկացիայի միջոցները: Արտաքին և ներքին
կոմունիկացիա:
1313-րդ շաբաթ
շաբաթ.
աբաթ. Մշտադիտարկում
Ընթացիկ մշտադիտարկում: Ստուգման գործընթաց,
ստուգումների ծավալը և պարբերականությունը:
Մշտադիտարկման մեթոդաբանությունը, փաստաթղթերը:
Ստացված տվյալների հրապարակում:
1414-1515-րդ շաբաթ.
շաբաթ. Կամակերպության անդամների
գործառույթները և պարտականությունները
Կազմակերպության աշխատակազմը: Ղեկավարությունը:
Ռիսկերի ղեկավարման տնօրեն, ֆինանսական
ղեկավարներ: Ներքին և արտաքին աուդիտորներ:
Օրենսդիր և վերահսկող մարմիններ
1616-1717-րդ շաբաթ.
շաբաթ. Ռիսկերի ղեկավարման գոծընթացի
գործառնությունը կազմակերպության սահմաննրում
Ռիսկերի ղեկավարման գոծընթացի գործառնության
սահմանափակումները, գործոնները: Ղեկավարության
քաղաքականությունը:
PP-ով ներկայացվող նյութ, դեպքի ուսումնասիրություն,
խմբային / թիմային աշխատանքի կատարում և արդյունքների
քննարկում, ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացում,
թեստավորում, ինքնագնահատում, մասնակցություն
դասընթացին, ընթացիկ քննություն եզրափակիչ քննություն
Համակարգիչ, ինտերակտիվ գրատախտակ, ինտերնետ,
թեմատիկ ֆիլմեր, գրականություն, լսարան

Անհրաժեշտ
նյութատեխնիկական
բազա
Հիմնական և լրացուցիչ գրականություն
1. Аксенов К . А., Клебанов И. А., Гончарова

Н. В.

Применение

средств

имитационного моделирования в системе стратегического управления вузом
2. Костюков Т. П., Лысенко И. А. , Концепция оценки рисков в образовательной
деятельности вуза

85

3. Никитина Н. Ш., Щеглов П. Е. Качество высшего образования. Риски при подгатовке
специалистов
4. Малашихина Н. Н., Белокрылова О.С. Риск-менеджмент
5 . Фрэнк Джей. Мартене Люси И. Ноттингэм

www.anqa.am
www.tempus. am

www.mahatma.am
ՄՈԴՈՒԼ 5. Կրթության հետազոտության
հետազոտության մեթոդներ
Մոդուլ 5. Վերջնարդյունքներ
Ուսանողամետ մոտեցումների շուրջ կարևորագույն գրականության վերաբերյալ.
Բարձրագույն կրթության մեջ որակի ապահովման հիմնական սկզբունքների և
կիրառական փորձի, քաղաքականության մշակման, փոփոխությունների
կառավարման, ղեկավարման շուրջ
Ինչպես կարող են կառավարման գործընթացները սահմանել չափանիշներ և
կիրառվել համալսրանների ֆակուլտետների և ծառայությունների
ռազմավարական նպատակներն իրականացնելու ուղղությամբ.
Կիրառել տվյալների հավաքագրման, մեկնաբանության և ներկայացման հիմական
մեթոդներն ու գործիքները /քանակական և որակական/.
Գրել, հաղորդակցել և ներկայացնել զեկուցումներ և այլ փաստաթղթեր պարզ և
գիտական ոճով.
Կիրառել թվային տեխնոլոգիաներ բարելավելու մասնագիտական
գործունեությունը.
Ձևավորել, նախաձեռնել և ներկայացնել /ավարտաճառի կամ նախագծային
աշխատանքի միջոցով/ հիմնավորված հետազոտություն բարձրագույն կրթության
ոլորտում առկա ժամանակակից որևէ մարտահրավերի վերաբերյալ.
Քննադատորեն մոտենալ սեփական մասնագիտական գործունեությանը և
տարբերակել ինքնազարգացման հնարավորությունները.
Մոդուլի անվանումը

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՈԼՈԳԻԱ

Դասընթացի կոդը

Հ/մ 1142

Ֆակուլտետ

Մանկավարժություն

Մասնագիտություն

Կրթության կառավարում

Դասընթացի անվանումը

Հետազոտության մեթոդներ

Կուրսի կարգավիճակը

Հիմնական

Ամբիոն
• սենյակ
• հեռ.
հեռ.
• կայք
Ուսումնական տարի /
սեմեստր

Հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
206
0322-4 18 55 (126)
www.vsu.am
1-ին տարի, 1-ին սեմեստր
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5

Ժամերի բաշխումը

Լսարանային
Քննություն
Ինքնուրույն

88
4
148

Կրեդիտ

Դասախոսություն
Սեմինար, գործնական

24
64

Ընդամենը՝ 240
8

Դասախոսի անուն,
անուն,
ազգանուն

Աննա Խաչատրյան

Գիտական կոչում,
կոչում, գիտական
աստիճան
Հեռախոս
Էլ.
Էլ.հասցե
Աշխատանքային ժամերը

Նախադրյալները
Դասընթացի
նշանակությունը

Նպատակը

Խնդիրները

Դասընթացի
վերջնարդյունքները

+374 -93- 72 -70 -71
annakhach09@rambler.ru
Երկուշաբթի -ուրբաթ
900 - 1700
Կրթության սոցիոլոգիա
«Քանակական և որակական հետազոտություններ» առարկայի
իմացությունը էական դեր ունի կրթության կառավարման
առավել օպտիմալ տարբերակի ընտրության գործում. Վերջինս
նպաստում է առավել իրատեսական կրթական ծրագրերի
մշակմանը, որտեղ հաշվի են առնվում ինչպես առկա
հնարավոր ռեսուրսները, այնպես էլ հասարակության
սոցիոմշակութային առանձնահատկությունները:
Ուսանողների մոտ գիտելիքների և հմտությունների բազա
ստեղծել կրթության կառավարման գործում քանակական և
որակական հետազոտություններ նախագծելու,
իրականացնելու և ստացված արդյունքների հիման վրա
անհրաժեշտ փոփոխություններ կառուցելու համար
• Սովորեցնել չափելի դարձնել կրթական համակարգի
տարրերը և գործընթացները:
• Տեղեկատվություն տալքանակական և որակական
հետազոտության ծրագրեր մշակելու, իրականացնելու,
վերլուծելու վերաբերյալ
• Ցույց տալ որակական և քանակական
• հետազոտությունների տեղը և դերը կրթության
կազմակերպման, կառավարման , գնահատման գործում:

Գիտելիք
•

•

•
•

Քանակական և որակական հետազոտությունների
կիրառելիության դաշտերի, տարբերությունների
վերաբերյալ,
Քանակական և որակական հետազոտությունների
ընթացակարգերի առանձնահատկությունների
վերաբերյալ,
Քանակական և որակական հետազոտությունների
մեթոդների վերաբերյալ,
Քանակական և որակական տվյալների, դրա վերլուծության
առանձնահատկությունների վերաբերյալ

Կարողություն
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•
•
•
•

Սահմանագծել կրթական համակարգի կոնկրետ պրոբլեմ,
Դրա շուրջ մշակել հետազոտության օպտիմալ ծրագիր,
Իրականացնելհետազոտություն, վերահսկելընթացքը,
Աշխատել որակական և քանակական տվյալների հետ,
համադրել դրանք, ընդհանրացնել, քանակականը բերել
որակական տեսքի, ապահովել հաշվետվողականություն

Հմտություններ
Բացահայտել պրոբլեմը, վերլուծել այն այլ երևույթների
հետ կապի տեսանկյունից
• Լինել իրատես
• Աշխատել թիմում
• Փաստարկել յուրաքանչյուր քայլ
• Դուրս բերել պրոբլեմի զարգացման օրինաչափությունը
• Կանխատեսել հնարավոր փոփոխությունը
Պասիվ, պրոբլեմային, պրովակացիոն, վիզուալ, մասնակցային
դասախոսություն, քեյստեխնոլոգիաներ, գործնական
պարապմունք, խորհրդատվություն:
Ինքնուրույն աշխատանք, հանձնարարականների կատարում
անհրաժեշտ նյութերի մշակման և վերլուծության միջոցով,
ծրագրի մշակում, հետազոտության անցկացում և
վերլուծություն:
1-2-րդ շաբաթ- Քանակական և որակական
հետազոտությունների տեսական և մեթոդաբանական
խնդիրները
3-4-րդ շաբաթ- Քանակական հետազոտության ընթացակարգը
5-6-րդ շաբաթ- Հետազոտության ծրագրի մշակում.
պրոբլեմային իրավիճակի նախնական քննություն,
ծրագրի մեթոդաբանական մաս.պրոբլեմի սահմանում
և հիմնավորում, հետազոտության նպատակ,
խնդիրներ, օբյեկտ, առարկա, հիպոթեզներ, հիմնական
հասկացությունների սահմանում,
(կոնցեպտուալիզացիա և օպերացիոնալիզացիա),
ծրագրի մեթոդական մաս. ընտրանքի սահմանում,
առաջնային ինֆորմացիայի ստացման մեթոդի
հիմնավորում
7-8-րդ շաբաթ- Քանակական հետազոտության մեթոդներ
9-10-րդ շաբաթ- Քանակական հետազոտության
ընթացակարգը
11-12-րդ շաբաթ- Որակական հետազոտություն
13-14-րդ շաբաթ- Որակական հետազոտության մեթոդները
15-17-րդ շաբաթ- Մասնակիցների արագ գնահատման մեթոդ
1. Մասնակցությունը
Մասնակցությունը դասընթացին 4
• Հաճախում 1
 Դասախոսություն
• Ակտիվություն, ներգրավվածություն 1
 Գործնական
• Ակտիվություն, ներգրավվածություն 2
2. Ինքնուրույնաշխատանք 4
3. Թիմայինաշխատանք 4
•

Դասավանդման մեթոդներ
Ուսումնառության
մեթոդներ

Դասընթացի
բովանդակությունը

Գնահատման մեթոդները
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Անհրաժեշտ
նյութատեխնիկական
բազա

4. Ընթացիկստուգում 4
5. Եզրափակիչքննություն 4
• Համակարգիչ SPSS փաթեթի հետ ծանոթանալու,
հետազոտության գործիքը մշակելու, դաշտային
աշխատանքներից ստացված ինֆորմացիան
մուտքագրելու համար
• Ակտիվ գրատախտակ, դասընթացի ընթացքում
հետազոտական տաբեր սխեմաների, շնորհանդեսների,
որոշ Մոդուլների ներկայացման համար
• Թղթապանակ, թուղթ, գրչիչ պորտֆոլիոներ կազմելու,
թեստային առաջադրանքներ, գրավոր հարցումներ
կատարելու համար, կլոր սեղան
• Անհրաժեշտգրականություն, ինտերնետ:

Հիմնական և լրացուցիչ գրականություն
 Рабочаякнигасоциолога. Изд.4 ОсиповГ.В. 2006. 480 с.
 Ядов В.А. Социологическоеисследование: методология, программа, методы. Самара,
1995 г.
 Аверьянов А.А. Искусствозадаватьвопросы: Заметкисоциолога. М., 1987г.
 Андреенков В.Г., Маслова О.М. Методысборасоциологическойинформации:
метод.пособие. М., 1985 г.
 Батыгин Г.С. Лекциипометодологиисоциологическихисследований. М., 1974 г.
 Воронов Ю.М. Методысбораинформации в социологическомисследовании. М., 1974 г.
 Гречихин В.Г. Лекциипометодике и техникесоциологическихисследований. М.,1969 г.
 Здравомыслов А.Г. Методология и процедурасоциологическихисследований. М., 1969 г.
 Educational research:
research:planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative
research.. John W.Creswell. Merill, 2005.
research
 Quantitative research methods for professionals.
professionals. W.Paul Vogt. Pearson/Allyn and Bacon,
2007.
 Doing Quantitative Research in Education
Education:: With SPSS
SPSS.. Daniel Muijs.SAGE, 2004.
 Quantitative Methods in Educational Research:
Research: The Role of Numbers Made Easy.
Easy. Stephen
Gorard. Continuum International Publishing Group, 2001.
 Quantitative Research in Education:
Education: A Primer.
Primer. Wayne K. Hoy. SAGE, 2009.
 Qualitative
Qualitative--Quantitative Research Methodology
Methodology:: Exploring the Interactive Continuum
Continuum..
Isadore Newman. SIU
SIU Press, 1988.
 Research Design
Design:: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.
Approaches. John W.
Creswell. SAGE Publications, 2009.
 http://www.quarchome.org
 http://www.ala.org
 http://www.maxwell.syr.edu
 http://www.whatisasurvey.info/
 http://davidmlane.com/hyperstat/
 http://www.psychstat.missouristate.edu/multibook/mlt00.htm
 http://www.surveysystem.com/sdesign.htm
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 http://www.stats.gla.ac.uk/steps/glossary/index.html
 http://www.statsoft.com/textbook/ieglfra.html
 http://members.aol.com/johnp71/javastat.html
 http://www.surveysystem.com/sscalc.htm
 http://www.sas.com/
 http://www.spss.com/
 http://www.statibot.com/
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները հետազոտության
Դասընթացի անվանումը
ոլորտում
ԿԾ անվանումը
Կրթության կառավարում
Դասընթացի կարգավիճակը Կառավարում
Կրթական աստիճանը
Մագիստրոս
Ամբիոն
Կիսամյակ
լսարանային 36
դասախոսություն
24
Սեմինար/գործնական/լաբորատոր
լաբորատոր 12
Կրեդիտ
5
ընդամենը
150 Անհատական
114
Դասախոսի անուն,
անուն,
ազգանուն
Գիտական կոչում
Գիտական աստիճան
Բջջային
Էլ.
Էլ.հասցե
Աշխատանքային ժամեր
Մուտքային
գիտելիքներ և
կարողություններ

Առարկայի
նշանակությունը

Կյուրեղյան Արմենուհի
դոցենտ
Ֆ.մ.գ.թ.
093391375
akyuregyan@mail.ru
Երկուշաբթի – ուրբաթ՝ 10.00-15.00

Տվյալ դասընթացը յուրացնելու համար ուսանողը պետք է բավարար
գիտելիքներ ունենա բարձրագույն մաթեմատիկայի,
ինֆորմատիկայի, քոմփյութերային ու հաշվողական տեխնիկայի և
մաթեմատիկական տրամաբանության վերաբերյալ, տրամաբանելու
և վերլուծելու ունակություններ, աղյուսակների, գրաֆիկների
կառուցման հմտություններ:
Ժամանակակից հասարակության ինֆորմատիզացման և դրա հետ
սերտորեն կապված հետազոտությունների ոլորտի զարգացման
գործընթացները բնութագրվում են տեղեկատվական և
հաղորդակցման տեխնոլոգիաների կատարելագործմամբ և
մասնագիտական ոլորտում դրանց կիրառմամբ:
Առարկայի ուսուցումը կնպաստի ժամանակակից
աշխարհայացքի ձևավորմանը և պայմաններ կստեղծի կրթության
կառավարման գործընթացում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ներդրման համար։
Դասընթացը կիրականացնի ինֆորմատիկայի խորացված
ուսուցում՝ ներառելով հեռահաղորդակցման ժամանակակից
տեխնոլոգիաների ուսումնասիրությունը։
Առարկայի դասավանդումը կնպաստի հետազոտությունների
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Նպատակը

Խնդիրները

Առարկայի
ուսումնասիրման
արդյունքում
ուսանողը ձեռք
կբերի.
կբերի.

բնագավառում կիրառվող լայն տարածում գտած ծրագրային փաթեթների աշխատանքի սկզբունքների իմացությանն ու դրանց
արդյունավետ կիրառման հմտությունների ձեռք բերմանը:
Առարկայի նպատակն է մագիստրանտների մոտ ձևավորել տեսական
և կիրառական բնույթի այնպիսի ունակություններ ու հատկանիշներ,
որոնք հնարավորություն կտան ճիշտ կողմնորոշվել հավաքագրված
բազմաբնույթ ու լայնածավալ տեղեկատվության հզոր դաշտում,
արդյունավետ կիրառել տեղեկատվական և հաղորդակցման
տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորությունները կրթության
կառավարման բնագավառում իրականացվող հետազոտություների
ընթացքում:
• Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական ու
գործնական գիտելիքները ժամանակակից տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների, տեղեկատվական համակարգերի, դրանց
աշխատանքի սկզբունքների վերաբերյալ
• Ծանոթացնել հասարակական գործունեության տարբեր
բնագավառներում, հատկապես կրթության կազմակերպման և
կառավարման գործընթացում տեղեկատվական և
հաղորդակցման ժամանակակից տեխնոլոգիաների,
հետազոտությունների իրականացման և վերլուծության
բնագավառում դրանց կիրառման հնարավորությունների հետ:
• Ծանոթացնել մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաների,
տեղեկատվության ներկայացման ծրագրային միջոցների
աշխատանքի սկզբունքների հետ:
• Ներկայացնել անվտանգության տեխնիկայի կանոնները,
համակարգչային վիրուսներից պաշտպանվելու հիմնական
սկզբունքները,
• Ներկայացնել հետազոտությունների բնագավառում
էլեկտրոնային աղյուսակների ղեկավարման MsExcel ծրագրային
փաթեթի կիրառման հնարավորությունները
• Ներկայացնել հետազոտությունների բնագավառում տվյալների
հենքերի ղեկավարման MsAccess ծրագրային փաթեթի կիրառման
հնարավորությունները

Գիտելիքներ
•

•

•
•

տեղեկատվական և հաղորդակցման ժամանակակից
տեխնոլոգիաների, նրանց աշխատանքի հիմնական
սկզբուքների վերաբերյալ,
մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաների, տեղեկատվության
ներկայացման ծրագրային միջոցների աշխատանքի
սկզբունքների վերաբերյալ,
էլեկտրոնային աղյուսակների ղեկավարման MsExcel ծրագրային
փաթեթի կիրառման հնարավորությունների վերաբերյալ,
տվյալների հենքերի ղեկավարման MsAccess ծրագրային փաթեթի
կիրառման հնարավորությունների վերաբերյալ:

Կարողություն
ություններ
Կարող
ություն
ներ
•

կիրառել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ու
տեղեկատվական համակարգերի ընձեռած
հնարավորություները տվյալներն արդյունավետ կերպով
հավաքագրելու, վերլուծելու և ներկայացնելու համար
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•
•

•

•

•

կառուցել Web--էջեր HTML լեզվով` ներառելով տեքստ,
գրաֆիկա, հղումներ, CSS ոճեր,
օգտագործել տարածված ծրագրային փաթեթները կրթության
կազմակերպման բնագավառում հետազոտությունների
իրականացման համար
կառուցել ֆունկցիաների արժեքների աղյուսակներ և դրանց
գրաֆիկները, ձևավորել ու լրացնել դրանք, կառուցել երկչափ ու
եռաչափ դիագրամներ
կիրառել ստանդարտ (մաթեմատիկական, տրամաբանական,
ֆինանսական, վիճակագրական և այլն) ֆունկցիաները
կրթության կազմակերպման բնագավառում
հետազոտությունների իրականացման համար
տրոհել և պահպանել տվյալները մի քանի աղյուսակներում,
ստեղծել նրանց միջև կապեր, օգտագործել հարցումներ,
կառուցել ձևեր ու հաշվետվություններ

Հմտություններ
համապատասխան համատեքստում ընկալել և մեկնաբանել
նոր տեղեկատվությունը,
• համակարգել, մեկնաբանել և ներկայացնել բովանդակային
տեղեկատվություն մասնագիտական միջավայրում,
օգտագործել իր ձեռքբերումները մասնագիտական
գործունեության ընթացքում,
• հետևողականորեն կատարելագործել իր առարկայականմասնագիտական գիտելիքներն ու հմտությունները, փորձի
փոխանակման և մասնագիտական գործունեության
արդյունավետության բարձրացման նպատակով տարբերակել
ինքնազարգացման հնարավորությունները.
Ընդհանրական (ԸԿ).
ԸԿ).
Գործիքային (ԳԿ)
ԳԿ)
ԳԿ1
ԳԿ1 վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն,
ԳԿ2
ԳԿ2 կազմակերպելու և պլանավորելու ունակություն,
ԳԿ3
ԳԿ3 հենքային և ընդհանուր գիտելիքներ,
ԳԿ4
ԳԿ4 մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ,
ԳԿ7
ԳԿ7 բավարար համակարգչային գիտելիքներ,
ԳԿ8
ԳԿ8 տեղեկատվությունը կառավարելու ունակություն (տարբեր
աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնելու և վերլուծելու
ունակություն),
ԳԿ10
ԳԿ10 որոշումների ընդունում:
միջանձնային (ՄՁԿ)
ՄՁԿ)
ՄՁԿ1
ՄՁԿ1 քննադատական վերլուծության և ինքնաքննադատման
ունակություն,
ՄՁԿ2
ՄՁԿ2 թիմային աշխատանք,
ՄՁԿ5
ՄՁԿ5 այլ ոլորտների փորձագետների հետ շփվելու ունակություն,
ՄՁԿ6
ՄՁԿ6 բազմաձևության և բազմամշակութայնության ընդունում,
ՄՁԿ7
ՄՁԿ7 միջազգային միջավայրում աշխատելու ունակություն,
ՄՁԿ8
ՄՁԿ8 բարոյական արժեքներ:
համակարգային (ՀԳԿ)
ՀԳԿ)
ՀԳԿ1
ՀԳԿ1 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն,
ՀԳԿ2
ՀԳԿ2 հետազոտություններ կատարելու ունակություններ,
•

Կոմպետենցիաներ
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ՀԳԿ3
ՀԳԿ3 սովորելու ունակություն,
ՀԳԿ5
ՀԳԿ5 նոր գաղափարներ առաջ քաշելու (ստեղծագործելու)
ունակություն,
ՀԳԿ6
ՀԳԿ6 առաջնորդի հատկություններ,
ՀԳԿ8
ՀԳԿ8 ինքնուրույն աշխատելու ունակություն,
ՀԳԿ9
ՀԳԿ9 նախագծեր մշակելու և դրանք կառավարելու ունակություն,
ՀԳԿ11
ՀԳԿ11 որակի կարևորության գիտակցում,
ՀԳԿ12
ՀԳԿ12 հաջողության ձգտում:

Դասավանդման
մեթոդներ
Ուսումնառության
մեթոդներ

Առարկայական /մասնագիտական (ԱԿ)
ԱԿ)
ԱԿ2
2 հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները,
ԱԿ
ԱԿ3
ԱԿ3 համապատասխան համատեքստում ընկալել և մեկնաբանել նոր
տեղեկատվությունը,
ԱԿ4
ԱԿ4 ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին
մասերի միջև կապերի իմացություն,
ԱԿ5
ԱԿ5 հասկանալ և օգտագործել քննադատական վերլուծության
տեսությունների զարգացման մեթոդները,
ԱԿ7
ԱԿ7 ցուցաբերել ուսումնասիրման ոլորտում հետազոտությունների
որակի իմացություն,
ԱԿ8
ԱԿ8 հասկանալ գիտական տեսությունների ստուգման
փորձարարական և դիտարկիչ միջոցների արդյունքերը:
ԱԿ9
ԱԿ9 դրսևորեն ժամանակակից խոր գիտելիքներ մասնագիտական
ոլորտում (նորագույն տեսությունների, դրանց
մեկնաբանությունների, մեթոդների և եղանակների իմացություն),
ԱԿ11
ԱԿ11 տիրապետեն ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին և
կարողանան մեկնաբանել հետազոտության արդյունքները,
ԱԿ12
ԱԿ12 ունակ լինեն ուրույն, թեկուզ և փոքր ներդրում կատարելու
տվյալ առարկայական ոլորտում,
ԱԿ13
ԱԿ13 ցուցաբերեն ինքնուրույնություն և ստեղծագործական
մոտեցում տվյալ առարկայական ոլորտում գործունեություն
ծավալելիս,
ԱԿ14
ԱԿ14 տիրապետեն տվյալ մասնագիտական մակարդակում
պահանջվող կոմպետենցիաներին:
ինտերակտիվ, պրոբլեմային, վիզուալ, մասնակցային
դասախոսություն, քեյս տեխնոլոգիաներ, լաբորատոր պարապմունք,
խորհրդատվություն
 դասախոսությունների, սեմինար պարապմունքների,
մասնագիտական գրականության ընթերցում, հետազոտական
աշխատանքների կատարում
 ինքնուրույն աշխատանքների, հանձնարարականների
կատարում ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ու տեղեկատվական համակարգերի ընձեռած
հնարավորություներով` տվյալների արդյունավետ կերպով
հավաքագրում, վերլուծություն և ներկայացում
 գործնական պարապմունքների ժամանակ HTML լեզվով Web
փաստաթղթերի ինքնուրույն կազմում
 գործնական պարապմունքների և ինքնուրույն աշխատանքների
շրջանակներում հետազոտությունների իրականացում
ստանդարտ ֆունկցիաների` մաթեմատիկական,
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Բովանդակություն

Անհրաժեշտ
նյութատեխնիկական
բազա՝

տրամաբանական, ֆինանսական, վիճակագրական և այլն,
կիրամամբ
 գործնական պարապմունքների և ինքնուրույն աշխատանքների
շրջանակներում տվյալների հենքերի մշակում,
հաշվետվությունների կառուցում
Համակարգչային գրագիտություն
Շաբաթ 1-2
Համակարգչային հիմնական, լրացուցիչ, ցանցային
սարքավորումների նշանակությունը, աշխատանքի
սկզբունքները, բնութագրիչ պարամետրերը:
Սարքավորումների տեղակայում: Համակարգչային տարածված
ծրագրերի տեղադրում և հեռացում: Տեղեկատվության որոնում
և արխիվացում:
Թարգմանիչ ծրագրեր և բառարաններ
Համակարգչից օգտվելու անվտանգության տեխնիկայի կանոններ:
Համակարգչային վիրուսներ և հակավիրուսային ծրագրեր:
Շաբաթ 3-4-5. Հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ
Համակարգչային ցանցերի կառուցման և աշխատանքի
սկզբունքները: Համակարգչային ցանցերի տեսակները;
Համակարգչային ցանցերի ծրագրային և տեխնիկական միջոցները:
Գաղափար Internet ցանցի մասին: Web էջերի կառուցումը / HTML/
հիպերտեքստի նշագծման լեզվի միջոցով:
CSS ոճեր: Նրանց հետ աշխատանքի հիմնական սկզբունքները:
Ինտերնետի ինֆորմացիոն ռեսուրսները: Կիրառական
հաղորդակարգեր:
Շաբաթ 6-7-8. Էլեկտրոնային աղյուսակներ
Էլեկտրոնային աղյուսակի էջեր և բջիջներ: Բջիջների բացարձակ և
հարաբերական հասցեավորում:
Ֆունկցիաների վարպետի կիրառում: Ստանդարտ ֆունկցիաների`
մաթեմատիկական, տրամաբանական, ֆինանսական,
վիճակագրական և այլն, կիրառությունը հետազոտությունների
իրականացման և վերլուծության բնագավառում
Դիագրամների կառուցում, ձևավորում:
Մակրոսներ. դրանց ստեղծման ու կիրառման սկզբունքները:
Շաբաթ 9. Մաթեմատիկական մոդելներ
մոդելներ
Հետազոտությունների բնագավառում մոդելների կառուցման
սկզբունքները:
Տիպային խնդիրների հետազոտական մոդելների մշակում:
Շաբաթ 1010-1111-12 Տվյալների բազաներ
Տվյալների բազաների նախագծում, կառուցվածքի մշակում,
կոնցեպտուալ մոդելի ստեղծում: ՏԲ-ի ռելյացիոնի վերծանելու
կանոնները: Աղյուսակներ, կապեր, նորմավորված ձևեր:
Մեկնաբանություններ:
Ձևեր: Հարցումներ: Հաշվետվություններ:
Տվյալների հենքի մոդելի իրականացումը SQL ՏԲՂՀ-ում:
Համակարգիչ, ինտերակտիվ գրատախտակ, ինտերնետ, թեմատիկ
ֆիլմեր, գրականություն, լսարան, որը հնարավորություն է
տալիս կազմակերպելու համագործակցային ուսուցում:
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ՄՈԴՈՒԼ 6. Միջանձնային հարաբերություններ և առաջնորդություն
Մոդուլ 6. Վերջնարդյունքներ
Վերջնարդյունքներ

Մ6

Հասարակության մեջ համալսարանների տարաբնույթ դերերի,
պատասխանատվությունների, շահերի մասին.
Համալսարաններում առկա ուսանողների և անձնակազմի զարգացմանը նպաստելու
հիմնական մարտահրավերների, տեղական/ազգային և շահառուների կարիքների
վերհանման.
Գրել, հաղորդակցել և ներկայացնել զեկուցումներ և այլ փաստաթղթեր պարզ և
գիտական ոճով.
Օգտագործել բարձրագույն կրթությունը բարելավելու հնարավորությունները`
հիմնված կառավարման սկզբունքների վերաբերյալ առողջ գիտելիքի, ինչպես նաև
արդյունավետ առաջնորդության, հաղորդակցության և թիմային աշխատանք
կատարելու հմտությունների կիրառության վրա.
Արդյունավետ և համապատասխան վարվելակերպով հավաքագրել, վերլուծել,
ներկայացնել տվյալներ .
Նպաստել մասնագիտական համայնքի զարգացմանը գաղափարներ,
տեղեկատվություն և գործունեություն կիսելու միջոցով:
Մոդուլի անվանումը
Դասընթացի կոդը
Ֆակուլտետ
Մասնագիտություն
Դասընթացի անվանումը
Կուրսի կարգավիճակը
Ամբիոն
• սենյակ
• հեռ.
հեռ.
• կայք
Ուսումնական
տարի
կիսամյակ
Ժամերի բաշխումը

Կրեդիտ

/

Կառավարում և առաջնորդություն
Մ/մ 1117
Մանկավարժություն
Կրթության կառավարում
Միջանձնային հարաբերություններ և հաղորդակցություն
Կամընտրական
Հոգեբանություն
126
0322-4 18 55 (124)
www.vsu.am
2-րդ տարի,1-ին կիսամյակ
Լսարանային
Ստուգում, քնն.
Ինքնուրույն
3

28
4
58

Դասախոսություն
Սեմինար, գործնական
Ընդամենը՝ 90

Դասախոսի անուն,
անուն,
ազգանուն

Սոֆյա Բաբայան

Գիտական կոչում,
կոչում, գիտական
աստիճան

Բան. գիտ. թեկնածու
Դոցենտ

Էլ.հասցե

sofyababayan@yandex.ru

Աշխատանքային ժամերը

Երկուշաբթի -ուրբաթ 900 - 1400

Նախադրյալները

Կրթության քաղաքականություն և ռազմավարություն,
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12
16

Դասընթացի
նշանակությունը

Նպատակը

Խնդիրները

Դասընթացի
վերջնարդյունքները

քանակական հետազոտություն, մարդկային ռեսուրսների
կառավարում կրթության մեջ, կրթական ծրագրեր և
դասավանդման տեսություն
Միջանձնային հարաբերություններ և հաղորդակցություն
դասընթացը հնարավորություն է ընձեռում կազմակերպել
կրթության կառավարման գործընթացը ժամանակակից
մարտահրավերներին համապատասխան:
Միջանձնային հարաբերություններ և հաղորդակցություն
առարկան պատկանում է ընտրովի մասնագիտական
առարկաների խմբին: Այն հնարավորություն կընձեռի
մագիստրոսներին ձեռք բերել այնպիսի գիտելիքներ,
հմտություններ և կարողություններ, որոնք հիմք կհանդիսանան
մասնագիտական ոլորտում աշխատելու համար:
Տալ համապատասխան գիտելիք, հմտություններ և
կարողություններ միջանձնային հարաբերությունների և
հաղորդակցության վերաբերյալ, որը կնպաստի կրթական
համակարգին, այն է` բարձրագույ մասնագիտական կրթության
և հանրակրթական դպրոցների արդյունավետ կառավարմանը:
• Ծանոթացնել մագիստրանտներին միջանձնային
հարաբերությունների բնույթին և էությանը.
• Ձևավորել պատկերացում հաղորդակցության
ինտերակտիվ, պերցեպտիվ և կոմունիկատիվ կողմերի
մասին.
• Ծանոթացնել մագիստրանտներին հաղորդակցության
բնույթին և էությանը, նրա տեսակներին,
արդյունավետության պայմաններին.
• Ձևավորել կիրառական կարողություններ և հմտություններ
հաղորդակցական իրազեկության, խմբի դրական
հոգեբանական մթնոլորտի, կորպորատիվ մշակույթի,
տոլերանտության և էմպատիայի զարգացման համար.
• Տիրապետել միջանձնային հարաբերությունների և
հաղորկակցական իրազեկության ախտորոշման կոնկրետ
մեթոդների կիրառման հմտություններ.
• կիրառել ստացած գիտելիքը կրթության կառավարման և
մենեջմենթի ոլորտում:

Գիտելիք
•
•

Հասարակության մեջ համալսարանների տարաբնույթ
դերերի, պատասխանատվությունների, շահերի մասին
Հանրային հարաբերությունների ներդրման տարբեր
մեթոդաբանությունների վերաբերյալ:

Հմտություններ
•

•
•

օգտագործել բարձրագույն կրթությունը բարելավելու
հնարավորությունները` հիմնված կառավարման
սկզբունքների վերաբերյալ առողջ գիտելիքի, ինչպես նաև
արդյունավետ առաջնորդության, հաղորդակցության և
թիմային աշխատանք կատարելու հմտությունների
կիրառության վրա.
Կարողանալ կառավարել բարեփոխումները,
անաչառորեն գնահատել սեփական կարողություները.

96

մշակել արդյունավետ ուսումնառության անհատական
մեթոդներ.
• այդ մեթոդները ներդնել կրթական գործընթացում.
• կառավարել և արդյունավետ կիրառել գիտելիքը:
կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները կարիքների
բացահայտման նպատակով
•

Կարողություն
կիրառել տվյալների հավաքագրման, մեկնաբանության և
ներկայացման հիմական մեթոդներն ու գործիքները
/քանակական և որակական/
Թիմային աշխատանք, քննարկումներ, դեպքի
ուսումնասիրություն, ներկայացում, սեմինարներ (ուսուցում
փոքր խմբերով), խորհրդատվություններ, գործնական
պարապմունքներ, ստեղծագործական սեմինարներ (workshops),
ցուցադրական պարապմունքներ (հեռավար
խորհրդատվություններ), էլեկտրոնային ուսուցում,
պարապմունքներ «Open space», ինտերակտիվ
պարապմունքներ (տեղեկատվական-հաղորդակցական
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ), գրականության վերլուծություն
(բանավեճերի անցկացում), նախագծի նախապատրաստում,
ավարտական որակավորման աշխատանքների
նախապատրաստում,
Նյութերի որոնում և հավաքագրում (ծրագրավորված
ուսուցում), գրականության ընթերցանություն և
ուսումնասիրում, ինքնուրույն աշխատանք,
հետազոտությունների անցկացում, գործնական
պարապմունքներ, ստեղծագործական սեմինարներ (workshops),
գրականության վերլուծություն (բանավեճերի անցկացում),
նախագծի նախապատրաստում, կարծիքների
նախապատրաստում, բանավոր հաղորդումների
պատրաստում (շնորհանդես):
1-ին շաբաթ-Հաղորդակցություն և փոխազդեցություն
Հասարակական և միջանձնային հարաբերություններ
Հաղորդակցության ինտերակտիվ բնույթը
2-րդ շաբաթ- Փոխազդեցության բնույթը և կառուցվածքը
Փոխազդեցության տեսակները
Փոխազդեցությունը որպես հասարակական գործունեության
կազմակերպում
Փոխազդեցության ռեգիստրացիայի փորձնական սխեմաներ
3-4-րդ շաբաթ- Հաղորդակցության պերցեպտիվ կողմը
Հասարակական պերցեպցիայի հասկացությունը
Միջանձնային ընկալման մեխանիզմներ
Միջանձնային ատրակցիա
5-6-րդ շաբաթ- Անհատը խմբում.
խմբում. սոցիալական իդենտի
իդենտիֆի
տիֆիֆիկացիա
Աթիթյուդ և իրական վարք
Անհատի դիսպոզիցիայի աստիճանակարգային կառուցվածքը
Սոցիալական հանգամանքների փոփոխություն
Միջանձնային հարաբերությունների ուսումնասիրման
•

Դասավանդման մեթոդներ

Ուսումնառության
մեթոդներ

Դասընթացի
բովանդակությունը
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մեթոդներ
7-8-րդ շաբաթ- Սոցիալական խմբերի դասակարգում
Հասարակության շերտադասում
Հասարակական դասեր և շերտեր
Էթնիկ խմբեր
Գենդերային և տարիքային խմբեր և հնարավորությունները
9-10 շաբաթ- Անհատը տարերային խմբերում և մասսայական
շարժումներում
11-12-րդ շաբաթ- Դինամիկ պրոցեսները փոքր խմբերում
Առաջնորդություն և ղեկավարում
Առաջնորդության ոճեր
Կորպորատիվ որոշումներ
Առաջնորդության ոճերի աշխտորոշման մեթոդիկա
13-14-րդ
շաբաթՆերխմբային
հարաբերությունների
ուսումնասիրմման մեթոդիկան
15-րդ շաբաթ-Շփման հաղորդակցական կողմը
16-րդ շաբաթ- Հաղորդակցության ձևերը և տեսակները
17-րդ շաբաթ- Հետադարձ կապի կոնցեպցիա
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
Անհրաժեշտ
Համակարգիչ, ինտերակտիվ գրատախտակ, ինտերնետ, թեմատիկ
նյութատեխնիկական ֆիլմեր, գրականություն
բազա
Հիմնական և լրացուցիչ գրականություն
1. Агеев В., Межгрыуп. Взаимодействие, Москва, 1990
2. Андреева Г. М., Социальная психология, Москва, 2003
3. Головлева Е. Л., Основы МКК, 2008
4. Майерс Д., Социальная психология, 1998
5. Саходин А. П., МКК, Москва, 2008
1. Леонтьев А. А., Психология общения, Москва, 1974
2. Петровская Л. А., Компетентность в общении, 1989
3. Кричевский Р. Л., Социальная психология малой группы
19. Bennet M., Basic Concept of Intercultural Communication, 1998
ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ԿՈԴ
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ԱՌԱՐԿԱՅԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄ
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ
ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ
ՈԱՇ
ԱՄԲԻՈՆ
• լսարան
• հեռախոս
Web - կայք
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ և ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ
Մ 6 Հ/մ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍ 7-ՐԴ մակարդակ
Հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
205
0322-4 18 55 (126)
www.vsu.am
II
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ՍԵՄԵՍՏՐ

III
56

Լսարանային
ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

ECTS ԿՐԵԴԻՏ
ՀԵՂԻՆԱԿ /
պատասխանատու
ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄ /
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ
հեռախոս
Էլ.
Էլ.փոստ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ԺԱՄԵՐԸ
ՄՈԴՈՒԼԻ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ

դասախոսություն
Սեմինար, գործնական

Միջանկյալ,
4
հանրագումարային
քնն.
Անհատական
120
6
ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ
Դոցենտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու
(0374) 77 499 077
shahverdyanm@gmail.com
I - V ժամը 8.45-12.45
ԲԱԲԱՅ
ԲԱԲԱՅԱՆ ՍՈՖԱ

Մոդուլի անվանումը
Դասընթացի կոդը
Ֆակուլտետ
Մասնագիտություն
Դասընթացի անվանումը
Կուրսի կարգավիճակը
Ամբիոն
• սենյակ
• հեռ
• կայք
Ուսումնական տարի /
սեմեստր
Ժամերի բաշխումը

Կառավարում և առաջնորդություն
Փ/մ 1238
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
Համագործակցային մշակույթ և էթիկա
Կամընտրական
Փիլիսոփայություն
104
0322-4 18 55 (124)
www. vsu.am
2-րդ տարի,1-ին կիսամյակ
Լսարանային

56
4
120

Դասախոսություն
Սեմինար, գործնական

Կրեդիտ

Ստուգում, քնն.
Ինքնուրույն
6

Դասախոսի անուն,
անուն, ազգանուն

Ղազարյան Նաիրա, Աննա Սարդարյան

Հեռախոս
Էլ.
Էլ.հասցե

+374 .95-09-23-45
Annasa.87@mail.ru

Աշխատանքային ժամերը

Երկուշաբթի –ուրբաթ՝ 900 - 1400

Նախադրյալները

24
32

24
32

Ընդամենը՝ 180

Մշակույթի պատմություն, տեսություն և մեթոդաբանություն,
էթիկայի` իբրև գիտության պատմության իմացություն`
համաշխարհային փիլիսոփայական մտքի պատմության
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Դասընթացի
նշանակությունը

Նպատակը

Խնդիրները

Դասընթացի
վերջնարդյունքները

համատեքստում, հռետորական արվեստի` իբրև
համաշխարհային մշակույթի մասի հիմնական սկզբունքների
իմացության և ելակետային գիտելիքների հաղորդակցման (և
համագործակցության) էթիկայի վերաբերյալ:
Համագործակցային մշակույթը և էթնիկան իբրև միասնական
(սինթետիկ) գիտակարգ խիստ կարևոր դեր է խաղում
ժամանակակից բազմամաշկութային հասարակության
զարգացման մեջ:
Այն կարող է դառնալ հզոր գործոն` էթնիկական տարբեր
միավորների միջև փոխըմբռնման ընդհանուր նյութական և
հոգևոր արժեքների ձևավորման, մշակութային երկխոսության և
տարբեր մակարդակներում վերջինիս դրսևորման հարցում:
Առարկայի դասավանդումը կարևոր է ոչ միայնՀՀ-ում, այլև նրա
սահմաններից դուրս` առանց տերիտորիալ և ժամանակային
սահմանափակումների` առաջ քաշվող խնդիրների և դրանց
լուծման ուղիների համամարդկային հնչեղության շնորհիվ:
Ուսանողներին զինել հռետորական խոսքի արդի միջոցներով,
մշակույթը իբրև հաղորդակցման հզոր գործոն դարձնելու
հմտություններով:
Ուսանողին դարձնել բազմամշակույթ միջավայրին ինտեգրվող
անհատ:
Մագիստրոսներին հաղորդակից դարձնել
• համագործակցության և մասնավորապես մշակութային
համագործակցության մեթոդներին
• առարկայի շրջաններում համադրել նախկինում
ուսումնասիրված դասընթացների գիտելիքները
(փիլիսոփայություն, մշակութաբանություն, էթիկա և յալն)
• հիմնավորել մշակութային երկխոսության և
համագործակցության կարևորությունը ժամանակակից
մարտահրավերների պայմաններում
• ձեռքբերել հաղորդակցական նոր հմտություններ,
կարողություններ` մշակությաին արժեքների միջոցով
ընդհանուր աշխարհայացք ձևավորելու նպատակով:

Գիտելիք
իք
Գիտել
•
•

Մշակույթ և մասնավորապես, համագործակցության
մշակույթի և հռետորական էթիկայի վերաբերյալ
Կծանոթանա մշակութային երկխոսության` իբրև
հաղորդակցման մշակույթի ձևավորման գլխավոր գործիքի
ձևին և բովանդակությանը

Կարողություն
•

•
•

Դասավանդել տարբեր խմբերի` պրակտիկայում կիրառելով
ձեռքբերված տեսական գիտելիքները` վերընշված
բնագավառների գծով
Ուսուցանելու ընթացքում վերհանել մշակութային
հաղորդակցման թույլ կողմերն ու թերությունները
Մշակել թույլ կողմերն ուժեղացնելու և թերությունները
հաղթահարելու սեփական ուղիներ
Կազմակերպել համատեղ ելույթներ` արտահայտված
պրոբլեմների և դրանց լուծման հնարավոր միջոցների
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վերաբերյալ (պատրաստել հռետորներ):

Հմտություններ
ձևավորել “մշակութային գնահատականի” չափանիշները
ձևավորել“համագործակցության ինտենսիվության
գնահատման” չափանիշներ
Դասավանդման
Դասախոսություններ, քննարկումներ, սլայդ-շուո
մեթոդներ
պարապմունքներ, իլյուստարցված ռեֆերատներ, սեմիանրներ
(թեմատիկ, առանձին խմբերի համար
նախատեսված)մասնագիտական գրականության վերլուծություն
Ուսումնառության
Նյութերի որոնում և հավաքագրում (ծրագրավորված ուսուցում),
մեթոդներ
գրականության ընթերցանություն և ուսումնասիրում,
ինքնուրույն աշխատանք, հետազոտությունների անցկացում,
գործնական պարապմունքներ, ստեղծագործական սեմինարներ
(workshops), գրականության վերլուծություն (բանավեճերի
աեցկացում), գրականության համառոտագրում և ռեֆերատների
կազմում, նախագծի նախապատրաստում, կարծիքների
նախապատրաստում, բանավոր հաղորդումների պատրաստում
(շնորհանդես), Էսեների, ավարտական որակավորման
աշխատանքների նախապատրաստում:
Դասընթացի
1-3-րդ շաբաթ- Համագործակցային մշակույթ և էթիկա
բովանդակությունը
գիտակարգի օբյեկտը և ուսումնասիրության շրջանակները:
Մշակույթի և էթիկայի կատեգորիալ համակարգը:
4-5-րդ շաբաթ- Միջմշակութային հանդուրժողականության
ձևավորման արդի խնդիրները: Ստերեոտիպերի դերը
միջմշակութային երկխոսության համատեքստում:
6-7-րդ շաբաթ- Միաչափ հասարակություն և արդիականացում:
8-9-րդ շաբաթ- Հաղորդակցման պրոբլեմը: Հաղորդկացումն իբրև
համագործակցության պայման: Մշակութային
հաղորդակցում:
10-11-րդ շաբաթ- Համագործակցություն, նրա տեսակներ:
Մշակութային համագործակցություն (մշ. Դիալոգ և
բազմամշակութայնություն)
12-17-րդ շաբաթ- Հռետորական արվեստն իբրև
համագործակցային մշակույթի տարր: Համագործակցային
մշակույթ և էթիկա:
Գնահատման մեթոդները Ընթացիկ և եզրափակիչ քննություն, PP-ով ներկայացվող նյութ,
դեպքի ուսումնասիրություն , խմբային/ թիմային աշխատանքի
կատարում և արդյունքների քննարկում, ինքնուրույն
աշխատանքի ներկայացում , թեստավորում , ինքնագնահատում,
մասնակցություն դասընթացին :
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
Լսարան` կահավորված հայ և համաշխարհային արվեստի և
Անհրաժեշտ
մշակույթի ռեպրոդոիկցիաներով, գեղանկարչական գործերի
նյութատեխնիկական
վերատպություններ, քանդակներ և ճարտարպետական նմուշների
բազա
մակերեսներ և այլն:
Գրականություն
1. Альберт Швейцер. Культура и этика.
2. Сергеева А. В.: Стереотипы поведения, традиции, ментальность. М., 2004
3. Персикова Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. – М.: Логос,
•
•
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2008
4. Гудюв Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации: учеб. для студентов
вузов – М.: Гнозис, 2003
www.tempus.am
www. Koob.ru

Մոդուլի անվանումը
Դասընթացի կոդը
Ֆակուլտետ
Մասնագիտություն
Դասընթացի անվանումը
Կուրսի կարգավիճակը
Ամբիոն
•
սենյակ
•
հեռ.
հեռ.
•
կայք
Ուսումնական տարի /
սեմեստր
Ժամերի բաշխումը

Կառավարում և առաջնորդություն
Տ/մ 1270
Մանկավարժություն
Կրթության կառավարում
Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը կրթության մեջ
Կամընտրական
Տնտեսագիտություն
125
0322-4 18 55 (124)
www. vsu.am
2-րդ տարի,1-ին կիսամյակ
Լսարանային
Ստուգում, քնն.
Ինքնուրույն

56 Դասախոսություն
Սեմինար, գործնական
4
120 Ընդամենը՝ 180

Կրեդիտ
Դասախոսի անուն,
անուն,
ազգանուն

Անուշ Գևորգյան

Գիտական կոչում,
կոչում,
գիտական աստիճան

Կ.գ.թ.
Դոցենտ

Հեռախոս
Էլ.
Էլ.հասցե

+374 -94-20-09-55
anrulega@mail.ru

Աշխատանքային ժամերը

Երկուշաբթի –ուրբաթ՝ 900 - 1400

Նախադրյալները
Դասընթացի
նշանակությունը

24
32

6

Կրթության փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, կոնֆլիկտների
կառավարում:
Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը ռազմավարական և
հետևողական մոտեցում է կազմակերպության առավել արժեքավոր
ակտիվների կառավարման նկարմամբ: Կրթական համակարգը
համապատասխան մարդկային ռեսուրսների առկայությամբ,
իննովացիոն գործունեության պայմաններում` կարող է մրցունակ
լինել ժամանակակից գիտելիքի շուկայում: “Մարդկային
ռեսուրսների կառավարում կրթության մեջ” դասընթացը
շեշտադրում է նորարարական կրթական ծառայություններ
մատուցող հաստատություններում մարդկային ռեսուրսների
արդյունավետ կառավարման կարևորությունը և առաջարկում
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Նպատակը

Խնդիրները

Դասընթացի
վերջնարդյունքները

դասապրոցեսի ընթացքում մատուցվող նյութի լիարժեք յուրացման,
ինչպես նաև յուրացրած նյութը գործնականում արդյունավետ
կիրառելու կոնկրետ ռազմավարություններ և մեթոդներ:
Դասընթացից ստացած գիտելիքը կարող է կիրառվել
ուսումնառության ողջ ընթացքում, ընդ որում ոչ միայն նշյալ
դասընթացի շրջանակներում, կարևորագույն դեր կատարել
հետագա աշխատանքային գործունեության ընթացքում (թե՛
վարչական, թե՛ գիտական):
• Բացահայտել մարդկային ռեսուրսների կառավարման դերը
կազմակերպության գործունեության զարգացման մեջ:
• Տալ համապատասխան գիտելիքներ, հմտություներ և
կարողություններ կրթական համակարգում մարդկային
ռեսուրսների կառավարման վերաբերյալ, որը և կնպաստի
բարձրագույն մասնագիտական կրթության և հանրակրթական
դպրոցների արդյունավետ կառավարմանը:
• Ձևավորել գիտելիքներ իննովացիոն կառավարման ժամանակ
աշխատողների հավաքագրման և ադապտացիայի
առաանձնահատկությունների վերաբերյալ:
• Ծանոթացնել կազմակերպական կառուցվածքի ձևավորման
ռանձնահատկություններին:
• Նպաստել ուսանողների տեսական գիտելիքների վերածմանը
կիրառական ունակությունների:
• Ձևավորել աշխատանքի ընդունվելու հարցազրույց
անցկացնելու հմտություններ:
• Ծանոթացնել մագիստրոսներին կրթական համակարգում
մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեսական և
մեթոդական հիմքերին:
• Ծանոթացնել կրթական համակարգում մարդկային
ռեսուրսների ստեղծման եւ զարգացման, ինտեգրման
գործառույթներին:
• ընտրել կրթական կոնկրետ մեթոդներ, ռազմավարություններ և
դրանք համակցելով` ապահովել ուսանողի կրթական
առավելագույն առաջընթաց.
• կարևորել իննովացիոն կառավարման
առանձնահատկությունները կրթական համակարգում:

Գիտելիք
ք
Գիտելի
•

•
•
•

ուսումնառության այն մեթոդները, որոնք շեշտադրում և
ապահովում են ուսանողի առավելագույն
ներգրավվածությունը կրթական գործընթացում.
ուսումնառության տարբեր մեթոդների առավելությունները և
թերությունները.
ինչպես զարգացնել կրթական հմտություններ.
ժամանակակից հասարակության մեջ կրթական նոր և
գերակշռող միտումներ:

Կարողություններ
•

կիրառել տվյալների հավաքագրման, մեկնաբանության և
ներկայացման հիմական մեթոդներն ու գործիքները
/քանակական և որակական/.

Հմտություններ
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կառավարել կազմակերպության զարգազման ծրագերը,
Ունակ լինել առաջնորդել թիմը, աշխատակազմը,
կատարել կրթական համակարգում մարդկային ռեսուրսների
պլանավորում
• վերլուծել կրթական համակարգում մարդկային ռեսուրսների
հավաքագրման, ադապտացիայի, խրախուսման համակարգերի
մոդելները,
• կատարել թիմային արդյունավետ աշխատանք.
• Կիրառել ստացված գիտելիքները կրթական համակարգում
մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործընթացում:
Թիմային աշխատանք, քննարկումներ, դեպքի ուսումնասիրություն,
ներկայացում, սեմինարներ (ուսուցում փոքր խմբերով),
խորհրդատվություններ, գործնական պարապմունքներ,
ստեղծագործական սեմինարներ (workshops), ցուցադրական
պարապմունքներ (հեռավար խորհրդատվություններ),
էլեկտրոնային ուսուցում, ինտերակտիվ պարապմունքներ
(տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների
կիրառմամբ), գրականության վերլուծություն (բանավեճերի
անցկացում), նախագծի նախապատրաստում, ավարտական
որակավորման աշխատանքների նախապատրաստում, caseպրակտիկում
Նյութերի որոնում և հավաքագրում (ծրագրավորված ուսուցում),
գրականության ընթերցանություն և ուսումնասիրում, ինքնուրույն
աշխատանք, հետազոտությունների կազմակերպում և
իրականացում, գործնական պարապմունքներ, ստեղծագործական
սեմինարներ, գրականության վերլուծություն, գրականության
համառոտագրում և ռեֆերատների կազմում, նախագծի
նախապատրաստում, կարծիքների նախապատրաստում, բանավոր
հաղորդումների պատրաստում (շնորհանդես), էսեների,
ավարտական որակավորման աշխատանքների
նախապատրաստում, case-պրակտիկում:
Շաբաթ 1. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի
բնութագիրը: Մարդկային ռեսուրսների կառավարման
ռազմավարական պլանավորում: Անձնակազմի կառավարման
մեթոդոլոգիական հիմքերը:
Շաբաթ 2. Մարդկային ռեսուրսների ֆունկցիոնալությունը
(պոտենցիալի հայտնաբերում, մոնիտորինգի համակարգ,
մոնիտորինգային հանդիպումներ):
Մարդկային ռեսուրսների զարգացում (երկարաժամկետ
զարգացում, զարգացման համակարգ, ֆունկցիոնալ
թրեյնինգներ): Մարդկային ռեսուրսների
արտադրողականություն (չափորոշիչների որոշում, գնահատման
համակարգ, գնահատման համապատասխանություն):
Շաբաթ 3. Կազմակերպության կառուցվածավորման եղանակները:
Կազմակերպական կառուցվածքի տեսակները:
Շաբաթ 4. Դասավանդող և ուսումնաօժանդակ անձնակազմի
կառավարում:
Մարդկային ռեսուրսների պլանավորում: Աշխատողների
հավաքագրում, փուլերը: Աշխատողների ադապտացիա:

•
•
•

Դասավանդման մեթոդներ

Ուսումնառության
մեթոդներ

Դասընթացի
բովանդակությունը
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Անհրաժեշտ
նյութատեխնիկական
բազա

Աշխատողների խրախուսում (մարդակենտրոն մոտեցումներ,
անհատական խրախուսման համակարգ, աշխատավարձերի
վարչարարություն): Աշխատողների վերապատրաստում:
Մարդկային ռեսուրսների հեռացում (փոխարինման որոշում,
հեռացման համակար):
Շաբաթ 5. Մոտիվացիայի կառավարում: Աշխատողների
վերապատրաստման համակարգի կիրառություն:
Աշխատողների շարժունություն և փոխատեղում: Աշխատանքի
նպաստավոր պայմանների ստեղծում: Ինքնաճանաչում և
ինքնակառավարում: Ստեղծագործականություն և կառավարում:
Շաբաթ 6. Կազմակերպական կառավարում:Կազմակերպական
կառավարման էությունը, անհրաժեշտությունը, մեթոդներն ու
սկզբունքները: Կառավարման տեսության ու պրակտիկայի
զարգացման փուլերը: Կազմակերպությունների ձևերը,
կառավարման մակարդակները:
Շաբաթ 7. Կոնֆլիկտների կառավարում (սահմանում, արմատներ,
պատճառներ, մեթոդներ, լուծման գործիքներ): Սթրեսի
կառավարում: Թիմի կառուցում (նպատակները, դերը
գործընթացները): Որոշումների ընդունում:
Շաբաթ 8. Կրթական համակարգի իննովացիոն կառավարում և
մարդկային ռեսուրսներ: Նորամուծական գործընթացների
կազմակերպման առանձնահատկությունները:
Նորամուծությունների արժեքային տեսակետը և մրցակցության
զարգացումը: Մրցակցության առկայությունը և խորացումը`
որպես շուկայական հարաբերությունների բնական վիճակ:
Մրցակցային միջավայրի ձևավորումը, վերափոխումը:
Շաբաթ 9. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման
արդյունավետության գնահատում: Անձնակազմի կառավարման
արդյունավետության բարձրացումը կազմակերպություններում::
Ղեկավար կադրերի պատրաստում և կրթական համակարգում
առաջխաղացման կառավարում:
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
Համակարգիչ, ինտերակտիվ գրատախտակ, ինտերնետ, թեմատիկ
ֆիլմեր, գրականություն

Հիմնական և լրացուցիչ գրականություն


Кибанов. Основы управления персоналом: Учебник /. М.ИНФРА-М, 2006



“Основы управления персоналом в современных организациях: экспресс-курс: учеб.

Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности “Антикризисное управление
“ и другим междисциплинарным специальностям/ С.А. Шапиро, О.В. Шатаева.- М.:
ГроссМедиа, 2008
 “Управление персоналом”: Учебник для вузов/Под ред/ Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина.- 2е изд., перераб. и доп. –М.: ЮНИТИ, 2007


Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice
Human Resources for the Non-HR Manager by Carol T. Kulik. 278 pgs.



Denhardt R.B., Denhardt J. V., and Aristigueta M. P. -«Managing Human Behavior in Public

and Nonprofit Organizations», Thousand Oaks: Sage, 2002.
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El Mostafa Hdiggui-“Human resource management In the education sector”, Unesco, Paris



Marshall S.-“ Human Resource Management in Education” , Sydney



Սուվարյան Յու.Մ., Մենեջմենթ. - Եր.: Տնտեսագետ, 2009



Виханский О. С., Наумов А. И. -Менеджмент, М., 2003




Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. -«Основы менеджмента». М., «ДЕЛО», 1997 г.
Оголева Л.,Н.-«Инновационный менеджмент», М., ИНФА-М, 2007

 Introducing Human Resource Management by Caroline Hook, Margaret Foot Strategic HRM,
by Charles Greer
 Дюбоск Ф., Кело М., -“Управление человеческими ресурсами в государственном
высшем образовании в странах-партнерах Tempus”, Брюссель 2012
 Жуков Ю.М., А.В.Журавлев, Е.Н.Повлова, Технологии командообразования, РОССИЯ
 К. Скрипник, Т. Кутасова «Навыки руководителя: результаты анализа управленческой
структуры»- журнал Ростовский филиал Российской таможенной академии
 Мастенбрук У. -«Управление конфликтными ситуациями и развитие организации»,
ИНФРА-М, 1996 г.
 Менеджмент организации/ Под ред. З.П.Румянцевок и Н.А. Саламатина-М.:ИНФРАМ.,1995
 Уизерс Б. -«Управление конфликтом», СПб. Питер, 2004 г.
 Фомичев А. Н.- «Административный менеджмент», М., 2006 г.

 Salawu i. O.-“ Human resource management in education”- Lagos.
Մոդուլի անվանումը

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

ԿԾ անվանումը

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Կրթական աստիճանը

Մագիստրոս

Ամբիոն

Գրականության

Կիսամյակ

III

Դասավանդման լեզուն

Անգլերեն / հայերեն
լսարանային

Կրեդիտ

48

5

Դասախոսություն

32

Սեմինար/գործնական/լաբորատոր

16

ինքնուրույն

102

Դասախոսի անուն,
անուն,
ազգանուն
Գիտական կոչում
Գիտական աստիճան
Բջջային

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
դոցենտ
055 81 64 36

Էլ.
Էլ.հասցե
Աշխատանքային ժամեր

ninajaghinyan@mail.ru
Երկուշաբթի-չորեքշաբթի՝ 900 - 1400

Մուտքային գիտելիքներ և
կարողություններ

Առարկայի

Տարոն Դանիելյան

Կրթության և հանրային հարաբերությունների
քաղաքականություն ու ռազմավարություն, քանակական
հետազոտություն, մարդկային ռեսուրսների կառավարում
կրթության մեջ, կրթական ծրագրեր, դասավանդման տեսություն
և մեթոդաբանություն:
Որակի ապահովման քաղաքականության ներդրումը
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նշանակությունը

Նպատակը

Խնդիրները

Առարկայի
ուսումնասիրման
արդյունքում ուսանողը
ձեռք կբերի

հնարավորություն է ընձեռում կազմակերպել կրթության մեջ
հանրային հարաբերությունների կառավարման գործընթացը
ժամանակակից մարտահրավերներին համապատասխան:
Դասընթացը հնարավորություն կընձեռի մագիստրոսներին ձեռք
բերելու այնպիսի գիտելիք, հմտություններ և կարողություններ,
որոնք հիմք կհանդիսանան մասնագիտական ոլորտում
աշխատելու համար:
Տալ համապատասխան գիտելիք, հմտություներ և
կարողություններ կրթության մեջ հանրային
հարաբերությունների ապահովման վերաբերյալ, որը և
կնպաստի կրթական համակարգի, այն է՝ բարձրագույն
մասնագիտական կրթության և հանրակրթական դպրոցների
արդյունավետ կառավարմանը:
• Ծանոթացնել մագիստրոսներին հանրային
հարաբերությունների տեսական և մեթոդական հիմքերին:
• Ծանոթացնել ՀՀ-ում և տարբեր երկրների կողմից
որդեգրված հանրային հարաբերությունները
քաղաքականությանը:
• Ձևավորել պատկերացում կրթական համակարգում
հանրային հարաբերությունների հիմնախնդիրների
վերաբերյալ:
• Ձևավորել հմտություններ և կարողություններ հանրային
հարաբերությունների քաղաքականության իրականացման
ուղղությամբ:

Գիտելիք
• դրսևորեն խոր գիտելիքներ մասնագիտական ոլորտում
հանրային հարաբերությունների կառավարման վերաբերյալ:
• Այն արժեքների, սկզբունքների և փորձի վերաբերյալ, որոնք
նպաստում են հանրային հարաբերությունների
կառավարմանը եվրոպական կրթական տարածքում:
• Հանրային հարաբերություններին առնչվող տարբեր
մոտեցումների վերաբերյալ:
• Հանրային հարաբերությունների ներդրման տարբեր
մեթոդաբանությունների վերաբերյալ:

Կարողություն
• Կիրառելու հանրային հարաբերությունների չափանիշերը և
չափորոշիչները:
• Կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները կարիքների
բացահայտման նպատակով:
• Իրականացնելու գիտելիքի յուրացման ինքնավերլուծություն:
• Իրականացնելու գիտելիքի յուրացման գնահատում:

Հմտություն
• Կիրառել ոլորտի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման,
դրանց մեկնաբանության և ներկայացման հիմնական
գործիքակազմը:
• Վերլուծելու հանրային հարաբերությունների մոդելները:
• Կիրառելու ստացված գիտելիքները հանրային
հարաբերությունները կատարելագործման գործընթացում:
• տեղեկատվությունը կառավարելու ունակություն:
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Կոմպետենցիաներ

Դասավանդման
մեթոդներ՝
մեթոդներ

Ուսումնառության
մեթոդներ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Քննադատական մտածողության վերլուծության և
համադրության կարողություն, ծրագրի ձևավորման,
զարգացման և իրականացման կարողություն,
հետազոտությունների իրականացնելու հմտություններ,
խնդիրների լուծման հմտություններ, գիտելիքը պրակտիկայում
կիրառելու ունակություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կիրառելության հմտություն, հետազոտության որակի
ձևավորման և պահպանման կարողություն, տեղեկատվության և
հաղորդակցության կառավարման կարողություն, միջանձնային
հարաբերությունների համակարգման կարողություն:
Դասախոսություններ, թիմային աշխատանք, քննարկումներ,
սեմինարներ, դեպքի ուսումնասիրություն, ներկայացում,
խորհրդատվություններ, գործնական պարապմունքներ,
ինտերակտիվ պարապմունքներ, գրականության վերլուծություն
(բանավեճերի անցկացում), նախագծի նախապատրաստում,
ավարտական որակավորման աշխատանքների
նախապատրաստում:
մասնագիտական նյութերի հավաքագրում, մասնագիտական
գրականության ուսումնասիրություն և վերլուծություն,
համառոտագրում և ռեֆերատների կազմում, ինքնուրույն
աշխատանք, հետազոտությունների անցկացում, գործնական
պարապմունքներ, ստեղծագործական սեմինարներ, նախագծի
նախապատրաստում, բանավոր հաղորդումների պատրաստում
(շնորհանդես), ակնարկների, ավարտական որակավորման
աշխատանքների նախապատրաստում:
1 շաբաթ. Հանրային հարաբերությունները կրթության մեջ՝
մեջ՝
հիմնական հասկացություններ
Ներածություն: «Հանրային հարաբերությունները կրթության
մեջ» դասընթացը Բոլոնյան գործընթացի
մարտահրավերների ներքո: Հասկացություն հանրային
հարաբերությունների վերաբերյալ: Հանրային
հարաբերությունների կառավարման սկզբունքները,
հնարավորությունները, նպատակը և խնդիրները: Հանրային
հարաբերությունների տեսակները և ձևերը:
2 շաբաթ. Հաստատությունը
աստատությունը որպես համակարգ
Հաստատությունը որպես համակարգ և նրա
առանձնահատկությունները: Կրթական հաստատությունը
որպես համակարգ: Հանրային հարաբերությունների
կառուցվածքը՝ օպերատիվ, կոնցեպտուալ, կառավարման:
PR-ը որպես հանրային հարաբերությունների ոլորտի
վերահսկման արդյունավետ միջոց: Հանրային
հարաբերությունների իրականացման գործառույթները:
3-4 շաբաթ. Հանրային հարաբերությունների
քաղաքականության ներդրում
ներդրում և հանրային
հարաբերությունների մշակույթի
մշակույթի ձևավորում
Հանրային հարաբերությունները որպես բուհական
կառավարման գործիք: Հանրային հարաբերությունների
համակարգի ներդրումը կրթական հաստատությունում /ԿՀ/,
դրանց կազմակերպման մոտեցումները և սկզբունքները:

108

Հանրային հարաբերությունների հիմնական
ուղղությունները և նրանց
առանձնահատկությունները`ներքին և արտաքին:
5-6 շաբաթ. Իրավական և էթիկական ասպեկտները հանրային
հարաբերությունների գործունեության մեջ
Հանրային հարաբերությունների վերաբերությունը պետական
տարվող քաղաքականության հանդեպ: Կրթության մեջ
հանրային հարաբերությունների կապը պետական և
տեղական կառավարման մարմինների /ՏԻՄ/ հետ:
Համագործակցային կապ հանրային հարաբերությունների և
պետական և ՏԻՄ-երի միջև: Մասնագիտական վարքի
էթիկական նորմերի ձևավորումը կրթության մեջ: Հանրային,
համագործակցային և մասնագիտական
պատասխանատվություն:
7-8 շաբաթ. Հանրային հարաբերությունների
հարաբերությունների կազմակերպման
մեխանիզմները
Հաստատության մեջ տեղեկատվության հավաքագրում և
մշակում: Հաստատության վերաբերյալ տեղեկատվության
տարածման քաղաքականություն: Տեղեկատվության
տարածման միջոցները և հնարավորությունները:
9- 10 շաբաթ. Հանրային հարաբերությունները ԶԼՄԶԼՄ-ների
միջոցով
Հաստատության վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման
տեսակները և ձևերը ԶԼՄ-ների միջոցով:
Հայտարարություններ, մեկնաբանություններ,
պաշտոնական տեղեկատվություն:
9- 10 Շաբաթ. Հանրային հարաբերություններ և
հաղորդակցություն
Հանրային հարաբերություններ և ինտեգրված մարկետինգային
հաղորդակցություն:
Հանրային հաղորդակցության մոդելներ: Հանրային
հարաբերություններ, շուկայագիտություն և գովազդ
հարաբերակցություն:
11-12 շաբաթ. Հանրային հարաբերություններ կրթական
հաստատության մեջ
Հանրային հարաբերությունների կարգավիճակը. Հանրային
հարաբերությունների և հաստատության անձնակազմի դերը
ռազմավարական և ընթացիկ որոշումների ընդունման մեջ.
Հանրային հարաբերությունների ստորաբաժանման
անհրաժեշտությունը կրթության կազմակերպման մեջ:
13 շաբաթ. Ներքին հանրային հարաբերություններ
Ներքին PR-ի նպատակն ու խնդիրները: Ներքին PR-ի
բաղադրիչները: Համագործակցային կուլտուրայի
առկայություն: Ստորաբաժանումների արդյունավետ
համագործակցություն: Մոտիվացիայի առկայություն
/ներքին և արտաքին/:
14 շաբաթ. Արտաքին հանրային հարաբերություններ
Կազմակերպության արտաքին կապերը: Շահակից կողմեր:
Մրցակից կողմեր: Կրթական հաստատության
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շրջանավարտները որպես արտաքին կապերի
ապահովողներ:
15-16 շաբաթ. Հանրային հարաբերությունները ճգնաժամային
իրավիճակներում
Հասկացություն ճգնաժամային իրավիճակների վերաբերյալ:
Ճգնաժամերի տիպաբանություն: Հաղորդակցությունը
ճգնաժամային իրավիճակներում: Հակաճգնաժամային
ծրագրեր հանրային հարաբերությունների համատեքստում:
Ճգնաժամերի կառավարում և լուծման ուղիները:
Տեղեկատվական ներքին և արտաքին հոսք: Չճշտված
տեղեկատվության չեզոքացում: Վարչական աշխատակազմի
վարքի դրսևորումները չգնաժամային իրավիճակներում:
Անհրաժեշտ
Համակարգիչ, ինտերակտիվ գրատախտակ, ինտերնետ,
նյութատեխնիկական
թեմատիկ ֆիլմեր, գրականություն, լսարան, որը
բազա
հնարավորություն է տալիս կազմակերպելու
համագործակցային ուսուցում:
Պարտադիր գրականության ցանկ
8. Буари Ф.А. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия. М.: Инфра-М, 2001
9. Моисеев В.А. Паблик рилейшнз. Теория и практика. К.: Вира-Р, 1999
10. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. М.-К.: Рефл-бук-Ваклер, 2001
11. Чумиков А.Н. Связи с общественностью. 3-е изд. М.: Дело, 2001.
12. Grunig J.E., Hunt T. Managing Public Relations. NY.: Winston, 1984
13. Sallot, Lynn. M. (ed.) Learning to Teach: What You Need to Know to Develop a Successful
Career as a Public Relations Educator. NY: Educators Academy, Public Relations Society of
America (1998).
14. Teaching Public Relations Editor: Linda Morton, University of Oklahoma. Kirk Hallahan, 2000.
Լրացուցիչ գրականության ցանկ
5. Абанкина Т.В. PR некоммерческой организации: теоретические основы современных PRтехнологий и моделей коммуникации // Музей будущего: информационный менеджмент /
Сост. А.В.Лебедев. М.: Прогресс-Традиция, 2001.
6. Лебедева Е.А. Технология работы учреждений культуры по связям с общественностью //
Музей будущего: информационный менеджмент / Сост. А.В.Лебедев. М.: ПрогрессТрадиция, 2001.
7. PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика. М.: Инфра-М, 2002
8. Witmer, Diane F. (2000). Spinning the web. A handbook for public relations on the internet.
New York: Longman.

ՄՈԴՈՒԼ 7. Մագիստրոսական թեզ
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՊՐԱԿՏԻԿԱ
ԿՈՒՐՍԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ
ԱՄԲԻՈՆ
• սենյակ
• հեռ.
հեռ.
• կայք
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ /

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ
7
Մանկավարժություն
205
0322-4 18 55 (127)
www.vsu.am
2-րդ տարի, IV կիսամյակ
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կիսամյակ
ԺԱՄԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

ECTS ԿՐԵԴԻՏ
ՀԵՂԻՆԱԿ
Գիտական կոչում,
կոչում,
գիտական աստիճան
ՀԵՌԱԽՈՍ
Էլ.
Էլ.հասցե
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ԺԱՄԵՐԸ
ՄՈԴՈՒԼԻ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂԸ

ՊՐԱԿՏԻԿԱ
135 ԺԱՄ

Գիտահետազոտական
պրակտիկա

Գնահատման ձևը

Ստուգում

4.5
Սաթիկ Խաչատրյան,
Խաչատրյան, Անահիտ Հովհաննիսըան
Դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկն., Դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկն.
093 93 90 75;
055 17 37 57
arevik_h@mail.ru
Երկուշաբթի – ուրբաթ` 900 - 1400
ՊԱՐԳԵՎ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Գիտահետազոտական պրակտիկա
ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐ

ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՆՊԱՏԱԿԸ

Կրթության քաղաքականություն և ռազմավարություն,
կրթության փիլիսոփայություն, կրթական համակարգի
հետազոտություն, կրթական համակարգի իրավական դաշտի
իմացություն:
Կրթական համակարգի բարեփոխումների ներքո
գիտահետազոտական /մասնագիտսական/ պրակտիկայի
ներդրումը հնարավորություն է ընձեռում կազմակերպելու
կրթության կառավարման գործընթացը ժամանակակից
մարտահրավերներին համապատասխան:
Գիտահետազոտական պրակտիկան հնարավորություն
կընձեռնի մագիստրոսներին ձեռք բերել այնպիսի
համակարգված գիտելիքներ, հմտություններ և
կարողություններ, որոնք հիմք կհանդիսանան
մասնագիտական ոլորտում աշխատելու:
Գիտահետազոտական պրակտիկայի նպատակն է ընդլայնել
մագիստրանտների ուսումնական գործընթացում ձեռք բերած
մասնագիտական գիտելիքները և իրականացնել ինքնուրույն
գիտական աշխատանք, ձևավորելով գործնական
կարողություններ և հմտություններ: Գիտամանկավարժական
պրակտիկան նախատեսում է նաև.
 ամրապնդել, խորացնել և լրացնել հատուկ
դասընթացներին ուսումնասիրած տեսական
գիտելիքները,
 ձեռքբերել կոլեկտիվում աշխատելու կառավարչական,
կազմակերպչական և դաստիարակչական աշխատանքի
փորձ,
 հավաքել ուսանողի գիտամանկավարժական
աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ նյութ,
 մագիստրանտի ավարտական աշխատանքի նյութերի
հավաքում:
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ՈՒսանողներին ծանոթացնել ՀՀ-ում իրականացվող բուհական
ծրագրերին՝ ուղղված միջազգայնորեն ընդունված
չափանիշների համապատասխանեցմանը, օգնելով
գործնականում կիրառելու ստացած մասնագիտական
գործնական ու տեսական գիտելիքները, կարողությունները և
հմտությունները
Ձեռք բերել փորձ արդիական գիտական խնդրի
հետազոտությունում նաև ավարտական մագիստրական թեզի
կատարման համար ընտրել անհրաժեշտ նյութեր.
Գիտահետազոտական պրակտիկայի խնդիր են նաև.
նաև.

կազմակերպչականկազմակերպչական-կառավարչականը.
կառավարչականը

կառավարել կազմակերպություններ, ենթաբաժիններ,
աշխատողների խմբեր, նաշագծեր և ցանցեր,

կազմակերպությունների կամ առանձին
ենթաբաժինների ռազմավարության մշակում:

վերլուծական .

լրատվության փնտրում, վերլուծում և գնահատում
կառավարչական որոշումները նախապատրաստելու և
ընդունելու համար,

կառավարումն կազմակերպելու գործող ձևերի
վերլուծություն, դրանք կատարելագործելու
առաջարկությունների հիմնավորում և մշակում

կառավարման գործընթացների մերլուծություն և
մոդելավորում:

գիտահետազոտական.
գիտահետազոտական.

ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ
ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ


արդիական գիտական խնդիրների բացահայտում և
ձևակերպում,

գիտական հետազոտությունների մշակումների,
ծրագրերի մշակում և դրանց կատարման կազմակերպում,

հետազոտության կատարման գործիքների և մեթոդների
մշակում և արդյունքների վերլուծություն,

կազմակերպչական և կառավարչական գործընթացների
մոդելների, երևույթների և օբյեկտների մշակում,
արդյունքների գնահատում և մեկնաբանում,

հետազոտության թեմային վերաբերող լրատվության
հավաքում, մշակում, վերլուծում և համակարգում:
Մագիստրանտը պետք է տիրապետի.
տիրապետի.
 հետազոտական մեթոդներին և փորձարարական
աշխատանքներ վարելուն, հետազոտական
գործիքավարության օգտագործման կանոններին,
 փորձարարական և էմպիրիկ տվյալների վերլուծման և
մշակման մեթոդներին,
 այն արժեքներին, սկզբունքներին և փորձին, որոնք
նպաստում են արդյունավետ առաջնորդությանն ու
կառավարմանը Եվրոպական բարձրագույն կրթության
տարածքում,
 փորձարարական միջոցներին և ձևերին:
Գիտենա.
իտենա.
 գիտական աշխատանքների կազմակերպման,
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Գիտահետազոտական
պրակտիկայի ընթացքում
կիրառվող մեթոդներ
Գիտահետազոտական
պրակտիկայի
բովանդակությունը

պլանավորման և իրականացման ձևերը,
 հետազոտական գործիքներն օգտագործելու
կանոնները,
 ուսումնասիվող խնդրին վերաբերող հայրենական և
արտասահմանյան գիտնականների գիտատեսական
մոտեցումները,
 գիտաճյուղում կուտակված հետազոտության թեմային
վերաբերող տվյալների վերլուծման մեթոդները:
Կարողանա.
Կարողանա.
 վերլուծել և մշակել էմպիրիկ և փորձարարական
տվյալները,
 ստացված գիտելիքները կիրառել օրենքների և
օրինաչափությունների, հայտնագործությունների և
բացահայտումների տեսքով,
 ձևակերպել գիտահետազոտական աշխատանքի
արդյունքների,
 կատարել պրակտիկայի ծրագրով նախատեսված
անհատական հանձնարարությունները,
 նպաստել համալսարաններում առկա ուսանողների և
անձնակազմի զարգացմանը, հիմնական
մարտահրավերների, տեղական /ազգային և
շահառուների կարիքների վերհանմանը:
Հարցում, անկետավորում, մաթեմատիկական
վերլուծություն,մոդելավորում, պրեզենտացիաներ,
սեմինարներ, մոնիտորինգներ, զրույցներ, հարցումներև,
թեստեր,
Գիտահետազոտական պրակտիկայի ընթացքում
մագիստրանտին անհրաժեշտ է ձեռք բերել.
• մեթոդական գիտելիքներ գիտահետազոտական և
փորձարարական աշխատանքներ իրականացնելու մասին,
• գիտելիքներ փորձարարական տվյալների մշակման և
վերլուծման մեթոդների մասին,
• գետելիքներ հետազոտվող խնդրի վերաբերյալ
հայրենական և արտասահմանյան գիտնականների
գիտատեսական մոտեցումները,
Մոդուլի կառուցվածքը.
կառուցվածքը.
1-2 շաբաթ.
աբաթ.

Ուսումնամեթոդական
վարչություն..
Ուսումնամեթո
դական վարչություն
• մագիստրոսական թեզի հիմնախնդրի լուծման հետ
կապված նորմատիվային փաստաթղթերի
ուսումնասիրություն,
• կրթության ոլորտումպրոֆեսիոնալ գործունեությունը
իրականացնելու համար ծանոթանալ ուսումնական
գործընթացի պլանավորման, կազմակերպման և
վերահսկման աշխատանքների հետ,
• մասնակցել բակալավրիատի և մագիստրատուրայի
ուսումնական և աշխատանքային պլանների մշակման
գործընթացի կազմակերպմանն ու վերահսկմանը,
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• ներառվել վճարովի կրթական ծառայությունների
կազմակերպման աշխատանքներին,
• ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի կազմում,
• ներառվել ուսանողների շարժի հետ կապված
(ընդունելություն, հեռացում, ուսանողական իրավունքների
վերականգնում, տեղափոխություն, տարկետում և այլն)
կարգերի և հրամանների հետ տարվող աշխատանքներին,
• առկա և հեռակա բաժինների ուսանողների անձնական
գործերի ուսումնասիրություն:

3-րդ շաբաթ
Դեկանատ
• գիտահետազոտական գործունեությունը լիարժեք
իրականացնելու և հետազոտական արդյունքների
նշանակությունը կանոնակարգելու նպատակով ընդգրկվել
նորմատիվային փաստաթղթերի ուսումնասիրության
գործընթացում,
• ֆակուլտետի նիստերի արձանագրությունների
ուսունմասիրությունների արդյունքում կարողանալ մշակել
վերլուծել և հիմնավորել ուսումնական գործընթացի
կարավարման արդյունքները,
• ձևակերպել ֆակուլտետի խորհրդի նիստերի
արձանագրություններ,
• ֆակուլտետի խորհրդի նիստի որևէ արձանագրությունից
քաղվածքի կազմում,
• գիտահետազոտական գործունեության ուղղվածության,
բովանդակության ուսումնասիրություն, վերլուծություն,
բացահայտում, հայտնագործում:

Ամբիոն
• մագիստրոսական թեզի հիմնախնդրի լուծման հետ
կապված նորմատիվային փաստաթղթերի
ուսումնասիրություն,
• ամբիոնի նիստերի արձանագրությունների
ուսումնասիրություն, շերտային և ձևաբանական
վերլուծություն,դասակարգում,
• դասախոսների ժամաբաշխման աշխատանքների,
օրացույցային պլանների, հաշվետվությունների
ուսումնասիրություն և կազմում, նոր գաղափարների
առաջարկում,
• առարկայական ծրագրերի, ուսումնամեթոդական
փաթեթների ուսումնասիրություն,
• ամբիոնի նիստի որևէ արձանագրությունից քաղվածքի
կազմում:
Գրականություն`
Գրականություն` ՎՊՀ-ի կանոնակարգը,
Ա.Ղուկասյան,Լ.Ներսիսյան Մանկավարժական
գիտությունների գծով ատենախոսություններին ներկայացվող
պահանջները¦, Երևան- 2007,
Մեթոդները՝ հետազոտության,
Ուսսումնառության, դասավանդման
Արդյունք
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
Group(team) work and discussion of the results, individual work,
ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
testing, self-assessment, current and final exam.
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ
Համակարգիչ, ինտերակտիվ գրատախտակ, համացանց, տեմատիկ
ֆիլմեր
Հիմնական և լրացուցիչ գրականություն
1. ՀՀ կառավարության որոշումներ,
որոշումներ,
2. ՎՊՀ –ի կանոնակարգերի ուսումնասիրություն
3. Academing Writing

ՄՈԴՈՒԼ 7.Մագիստրոսական թեզ
Մոդուլ 7. Վերջնարդյունքներ
Այն արժեքների*, սկզբունքների և փորձի վերաբերյալ, որոնք նպաստում են
արդյունավետ առաջնորդությանն ու կառավարմանը Եվրոպական բարձրագույն
կրթության տարածքում.
Համալսարաններում առկա ուսանողների և անձնակազմի զարգացմանը նպաստելու
հիմնական մարտահրավերների, տեղական/ազգային և շահառուների կարիքների
վերհանման.
Ինչպես կարող է ուսանողների ուսումնառության և բարձրագույն կրթության մեջ
նրանց փորձառության ձևերի իմացությունը /ծրագրի շրջանակներում և դրանից
դուրս/ կիրառվել ուսուցումը և մասնագիտական փորձը բարելավելու ուղղությամբ.
Ինչպես կարող են կառավարման գործընթացները սահմանել չափանիշներ և
կիրառվել համալսրանների ֆակուլտետների և ծառայությունների ռազմավարական
նպատակներն իրականացնելու ուղղությամբ.
Կիրառել տվյալների հավաքագրման, մեկնաբանության և ներկայացման հիմական
մեթոդներն ու գործիքները /քանակական և որակական/.
Գրել, հաղորդակցել և ներկայացնել զեկուցումներ և այլ փաստաթղթեր պարզ և
գիտական ոճով.
Ձևավորել, նախաձեռնել և ներկայացնել /ավարտաճառի կամ նախագծային
աշխատանքի միջոցով/ հիմնավորված հետազոտություն բարձրագույն կրթության
ոլորտում առկա ժամանակակից որևէ մարտահրավերի վերաբերյալ.
Քննադատորեն մոտենալ սեփական մասնագիտական գործունեությանը և
տարբերակել ինքնազարգացման հնարավորությունները.
Նպաստել մասնագիտական համայնքի զարգացմանը գաղափարներ,
տեղեկատվություն և գործունեություն կիսելու միջոցով:
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ՊՐԱԿՏԻԿԱ

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ

ԿՈՒՐՍԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ

7

ԱՄԲԻՈՆ
• սենյակ

Մանկավարժություն

•

հեռ.
հեռ.
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7

•

կայք

www.vsu.am

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ /
կիսամյակ

2-րդ տարի, IV սեմեստր

ԺԱՄԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

ՊՐԱԿՏԻԿԱ

Գիտահետազոտական

135 ԺԱՄ

պրակտիկա

Գնահատման ձևը

Ստուգում

ECTS ԿՐԵԴԻՏ

4.5

ՀԵՂԻՆԱԿ

Սաթիկ Խաչատրյան,
Խաչատրյան, Անահիտ Հովհաննիսըան

Գիտական կոչում,
կոչում,
գիտական աստիճան

Դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկն., Դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկն.

ՀԵՌԱԽՈՍ

093 93 90 75;
055 17 37 57

Էլ.
Էլ.հասցե

arevik_h@mail.ru

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ԺԱՄԵՐԸ

Երկուշաբթի – ուրբաթ` 900 - 1400

ՄՈԴՈՒԼԻ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂԸ

Պարգև Գևորգյան

Գիտահետազոտական պրակտիկա
ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐ

ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՆՊԱՏԱԿԸ

Կրթության քաղաքականություն և ռազմավարություն,
կրթության փիլիսոփայություն, կրթական համակարգի
հետազոտություն, կրթական համակարգի իրավական դաշտի
իմացություն:
Կրթական համակարգի բարեփոխումների ներքո
գիտահետազոտական /մասնագիտսական/ պրակտիկայի
ներդրումը հնարավորություն է ընձեռում կազմակերպելու
կրթության կառավարման գործընթացը ժամանակակից
մարտահրավերներին համապատասխան:
Գիտահետազոտական պրակտիկան հնարավորություն
կընձեռնի մագիստրոսներին ձեռք բերել այնպիսի
համակարգված գիտելիքներ, հմտություններ և
կարողություններ, որոնք հիմք կհանդիսանան
մասնագիտական ոլորտում աշխատելու:
Գիտահետազոտական պրակտիկայի նպատակն է ընդլայնել
մագիստրանտների ուսումնական գործընթացում ձեռք բերած
մասնագիտական գիտելիքները և իրականացնել ինքնուրույն
գիտական աշխատանք, ձևավորելով գործնական
կարողություններ և հմտություններ: Գիտամանկավարժական
պրակտիկան նախատեսում է նաև.
 ամրապնդել, խորացնել և լրացնել հատուկ
դասընթացներին ուսումնասիրած տեսական
գիտելիքները,
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ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 ձեռքբերել կոլեկտիվում աշխատելու կառավարչական,
կազմակերպչական և դաստիարակչական
աշխատանքի փորձ,
 հավաքել ուսանողի գիտամանկավարժական
աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ նյութ,
 մագիստրանտի ավարտական աշխատանքի նյութերի
հավաքում:
Ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ-ում իրականացվող
բուհական ծրագրերին՝ ուղղված միջազգայնորեն ընդունված
չափանիշների համապատասխանեցմանը, օգնելով
գործնականում կիրառելու ստացած մասնագիտական
գործնական ու տեսական գիտելիքները, կարողությունները և
հմտությունները
Ձեռք բերել փորձ արդիական գիտական խնդրի
հետազոտությունում նաև ավարտական մագիստրական
թեզի կատարման համար ընտրել անհրաժեշտ նյութեր.
Գիտահետազոտական պրակտիկայի խնդիր են նաև.
նաև.

կազմակերպչականկազմակերպչական-կառավարչականը.
կառավարչականը

կառավարել կազմակերպություններ, ենթաբաժիններ,
աշխատողների խմբեր, նաշագծեր և ցանցեր,

կազմակերպությունների կամ առանձին
ենթաբաժինների ռազմավարության մշակում:

վերլուծական

լրատվության փնտրում, վերլուծում և գնահատում
կառավարչական որոշումները նախապատրաստելու և
ընդունելու համար,

կառավարումն կազմակերպելու գործող ձևերի
վերլուծություն, դրանք կատարելագործելու
առաջարկությունների հիմնավորում և մշակում

կառավարման գործընթացների մերլուծություն և
մոդելավորում:

գիտահետազոտական.
գիտահետազոտական.

արդիական գիտական խնդիրների բացահայտում և
ձևակերպում,

գիտական հետազոտությունների մշակումների,
ծրագրերի մշակում և դրանց կատարման կազմակերպում,

հետազոտության կատարման գործիքների և
մեթոդների մշակում և արդյունքների վերլուծություն,

կազմակերպչական և կառավարչական
գործընթացների մոդելների, երևույթների և օբյեկտների
մշակում, արդյունքների գնահատում և մեկնաբանում,

հետազոտության թեմային վերաբերող լրատվության
հավաքում, մշակում, վերլուծում և համակարգում:
ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ
ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Մագիստրանտը պետք է տիրապետի.
տիրապետի.
 հետազոտական մեթոդներին և փորձարարական
աշխատանքներ վարելուն, հետազոտական
գործիքավարության օգտագործման կանոններին,
 փորձարարական և էմպիրիկ տվյալների վերլուծման
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Գիտահետազոտական
պրակտիկայի ընթացքում
կիրառվող մեթոդներ
Գիտահետազոտական
պրակտիկայի
բովանդակությունը

և մշակման մեթոդներին,
 այն արժեքներին, սկզբունքներին և փորձին, որոնք
նպաստում են արդյունավետ առաջնորդությանն ու
կառավարմանը Եվրոպական բարձրագույն կրթության
տարածքում.
 փորձարարական միջոցներին և ձևերին:
գիտենա.
գիտենա.
 գիտական աշխատանքների կազմակերպման,
պլանավորման և իրականացման ձևերը,
 հետազոտական գործիքներն օգտագործելու
կանոնները,
 ուսումնասիվող խնդրին վերաբերող հայրենական և
արտասահմանյան գիտնականների գիտատեսական
մոտեցումները,
 գիտաճյուղում կուտակված հետազոտության
թեմային վերաբերող տվյալների վերլուծման մեթոդները:
Կարողանա.
Կարողանա.
 վերլուծել և մշակել էմպիրիկ և փորձարարական
տվյալները,
 ստացված գիտելիքները կիրառել օրենքների և
օրինաչափությունների, հայտնագործությունների և
բացահայտումների տեսքով,
 ձևակերպել գիտահետազոտական աշխատանքի
արդյունքների
 կատարել պրակտիկայի ծրագրով նախատեսված
անհատական հանձնարարությունները
 նպաստել համալսարաններում առկա ուսանողների և
անձնակազմի զարգացմանը, հիմնական
մարտահրավերների, տեղական /ազգային և
շահառուների կարիքների վերհանմանը:
Հարցում, անկետավորում, մաթեմատիկական
վերլուծություն,մոդելավորում, պրեզենտացիաներ,
սեմինարներ, մոնիտորինգներ, զրույցներ, հարցումներև,
թեստեր,
Գիտահետազոտական պրակտիկայի ընթացքում
մագիստրանտին անհրաժեշտ է ձեռք բերել.
• մեթոդական գիտելիքներ գիտահետազոտական և
փորձարարական աշխատանքներ իրականացնելու
մասին,
• գիտելիքներ փորձարարական տվյալների մշակման և
վերլուծման մեթոդների մասին,
• գետելիքներ հետազոտվող խնդրի վերաբերյալ
հայրենական և արտասահմանյան գիտնականների
գիտատեսական մոտեցումները,
Մոդուլի կառուցվածքը.
կառուցվածքը.
1-2 շաբաթ.
աբաթ.

վարչություն..
Ուսումնամեթոդական վարչություն
• մագիստրոսական թեզի հիմնախնդրի լուծման հետ
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•

•

•
•
•

•

կապված նորմատիվային փաստաթղթերի
ուսումնասիրություն,
կրթության ոլորտում պրոֆեսիոնալ գործունեությունը
իրականացնելու համար ծանոթանալ ուսումնական
գործընթացի պլանավորման, կազմակերպման և
վերահսկման աշխատանքների հետ,
մասնակցել բակալավրիատի և մագիստրատուրայի
ուսումնական և աշխատանքային պլանների մշակման
գործընթացի կազմակերպմանն ու վերահսկմանը,
ներառվել վճարովի կրթական ծառայությունների
կազմակերպման աշխատանքներին,
ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի կազմում,
ներառվել ուսանողների շարժի հետ կապված
(ընդունելություն, հեռացում, ուսանողական
իրավունքների վերականգնում, տեղափոխություն,
տարկետում և այլն) կարգերի և հրամանների հետ
տարվող աշխատանքներին,
առկա և հեռակա բաժինների ուսանողների անձնական
գործերի ուսումնասիրություն:

3-րդ շաբաթ
Դեկանատ
• գիտահետազոտական գործունեությունը լիարժեք
իրականացնելու և հետազոտական արդյունքների
նշանակությունը կանոնակարգելու նպատակով
ընդգրկվել նորմատիվային փաստաթղթերի
ուսումնասիրության գործընթացում,
• ֆակուլտետի նիստերի արձանագրությունների
ուսունմասիրությունների արդյունքում կարողանալ
մշակել վերլուծել և հիմնավորել ուսումնական
գործընթացի կարավարման արդյունքները,
• ձևակերպել ֆակուլտետի խորհրդի նիստերի
արձանագրություններ,
• ֆակուլտետի խորհրդի նիստի որևէ արձանագրությունից
քաղվածքի կազմում,
• գիտահետազոտական գործունեության ուղղվածության,
բովանդակության ուսումնասիրություն, վերլուծություն,
բացահայտում, հայտնագործում:

Ամբիոն
• մագիստրոսական թեզի հիմնախնդրի լուծման հետ
կապված նորմատիվային փաստաթղթերի
ուսումնասիրություն,
• ամբիոնի նիստերի արձանագրությունների
ուսումնասիրություն, շերտային և ձևաբանական
վերլուծություն,դասակարգում,
• դասախոսների ժամաբաշխման աշխատանքների,
օրացույցային պլանների, հաշվետվությունների
ուսումնասիրություն և կազմում, նոր գաղափարների
առաջարկում,
• առարկայական ծրագրերի, ուսումնամեթոդական
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փաթեթների ուսումնասիրություն,
• ամբիոնի նիստի որևէ արձանագրությունից քաղվածքի
կազմում:
Գրականություն`
Գրականություն` ՎՊՀ-ի կանոնակարգը,
Ա.Ղուկասյան,Լ.Ներսիսյան §Մանկավարժական
գիտությունների գծով ատենախոսություններին
ներկայացվող պահանջները¦, Երևան- 2007,
Մեթոդները՝ հետազոտության,
Ուսսումնառության, դասավանդման
Արդյունք
Group(team) work and discussion of the results, individual work,
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
testing, self-assessment, current and final exam.
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
Գնահատման բաղադրիչները
Հատկացվող միավորը
Գնահատում
Հաճախելիություն
0-10
Գիտատեսական
0-25
պատրաստվածություն
Մեթոդական
0-25
պատրաստվածություն
Հոգեբանամանակավարժական 0-20
պատրաստվածություն
Պաշտպանություն
0-20
Համակարգիչ, ինտերակտիվ գրատախտակ, համացանց, տեմատիկ
ֆիլմեր
Հիմնական և լրացուցիչ գրականություն
4. ՀՀ կառավարության որոշումներ,
որոշումներ,
5. ՎՊՀ –ի կանոնակարգերի ուսումնասիրություն
6. Academing Writing
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՈԴԸ

Մ/մ

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ՊՐԱԿՏԻԿԱ

ԳԻՏԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ

ԿՈՒՐՍԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ
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ԱՄԲԻՈՆ
• սենյակ

Մանկավարժություն

•
•

հեռ.
հեռ.
կայք
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ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ /
սեմեստր

2-րդ տարի, IV սեմեստր

ԺԱՄԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

ՊՐԱԿՏԻԿԱ

Գիտամանկավարժական

135 ԺԱՄ

պրակտիկա

120

Ստուգում,
Անհատական
Կրեդիտ

4.5

ՀԵՂԻՆԱԿ

Սաթիկ Խաչատրյան,
Խաչատրյան, Անահիտ Հովհաննիսըան

Գիտական կոչում,
կոչում,
գիտական աստիճան

Դոցենտ, մանկ. գիտ. թեկն.

ՀԵՌԱԽՈՍ

093 93 90 75; 055 17 37 57

Էլ.
Էլ.հասցե

arevik_h@mail.ru

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ԺԱՄԵՐԸ

Երկուշաբթի – ուրբաթ՝ 900 - 1400

ՄՈԴՈՒԼԻ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂԸ

Պարգև Գևորգյան

ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐ

ԴԱՍԸՆԹԱՎԻ
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՆՊԱՏԱԿԸ

ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Կրթության քաղաքականություն և ռազմավարություն, կրթության
փիլիսոփայություն, կրթական համակարգի հետազոտական,
իրավական դաշտը
Կրթական համակարգի բարեփոխումների ներքո
գիտամանկավարժական /մասնագիտսական/ պրակտիկայի
ներդրումը հնարավորություն է ընձեռում կազմակերպելու
կրթության կառավարման գործընթացը ժամանակակից
մարտահրավերներին համապատասխան:
Գիտամանկավարժական պրակտիկան հնարավորություն
կընձեռնի մագիստրոսներին ձեռք բերել այնպիսի գիտելիքներ,
հմտություններ և կարողություններ, որոնք հիմք կհանդիսանան
մասնագիտական ոլորտում աշխատելու համար:
Ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ-ում իրականացվող բուհական
ծրագրերին՝ ուղղված միջազգայնորեն ընդունված չափանիշների
համապատասխանեցմանը, օգնելով գործնականում կիրառելու
ստացած մասնագիտական գործնական ու տեսական գիտելիքները,
կարողությունները և հմտությունները
1. ուսումնասիրել բուհական կրթական հաստատության
գործունեությանը վերաբերող փաստաթղթերը (ուսումնական
պլաններ, առարկայական ծրագրեր, մատյաններ,
ուսումնադաստիարակչական գործունեության
կազմակերպմանը վերաբերվող պլաններ),
2. ուսումնասիրել ԲՈՒՀ-ի կառավարման համակարգը,
կառուցվածքը, աշխատանքային գործընթացը,
առանձնահատկությունները, կիրառվող աշխատաձևերը,
կառավարման մեթոդները, ոճերը,
2. ուսումնասիրել ուսումնական գործընթացի պլանավորման,
կազմակերպման և վերահսկման աշխատանքները`
պետական չափանիշներին և նորմատիվային
փաստաթղթերին համապատասխան,
4. ներգրավվել կառավարման համակարգի սուբյեկտների
գործառույթներին, իրավունքներին ու
պարտականություններին,
5. ձևավորել կազմակերպչական ընդունակություններ և
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կառավարչական որակներ` ապագայում նման
գործունեություն ծավալելու նպատակով,
6. մասնակից դարձնել ԲՈՒՀ-ի ենթակառույցներում իրականացվող
աշխատանքներին:
ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ
ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Գիտենա
ԲՈՒՀ-ի հաշվետու փաստաթղթերը,
• ԲՈՒՀ-ի կառավարման մեթոդները, ոճերը
• կառավարման համակարգի սուբյեկտների
գործառույթները, իրավունքներն ու
պարտականությունները:

Կարողանա
•
•

ձևավորված մասնագիկական կարողությունները,
հմտությունները կիրառել աշխատանքում
կատարել քննադատական վերլուծություն և
ինքնաքննադատման ունակություն,

Տիրապետի.
Տիրապետի.
ԲՈՒՀ-ի կառավարմանը վերաբերող գիտելիքներին,
ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին և
հետազոտության արդյունքները մեկնաբանելու
կարաղություններին:
• գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողությանը,
• տեղեկատվությանը կառավարելու ունակությանը
Թիմային աշխատանք, բանավեճ, մտագրոհ, պրեզենտացիաներ,
սեմինարներ, մոնիտորինգներ, զրույցներ, հարցումներև այլն:
•
•

Գիտամանկավարժական
պրակտիկայի ընթացքում
կիրառվող մեթոդներ
Գիտամանկավարժական
պրակտիկայի
բովանդակությունը

Մոդուլի կառուցվածքը
Պրակտիկանտը ակտիվորեն մասնակցում է կրթական
հաստատության ուսումնական վարչության, դեկանատի, ամբիոնի
բոլոր աշխատանքներին` մեթոդական, գիտամեթոդական նյութերի
ստեղծման հետ կապված, կատարում առանձին
հանձնարարություններ` պրակտիկայի ծրագրի շրջանակներում:
Պրակտիկայի ընթացքում նա ուսումնասիրություններ է կատարում
հաստատության երեք ստորաբաժանումներում.
ուսումնամեթոդական վարչությունում, դեկանատում և ամբիոնում:
Ստորև ներկայացված են պրակտիկանտի անելիքները
յուրաքանչյուր ենթակառուցվածքում:
1-2 շաբաթ.
աբաթ.

Ուսումնամեթոդական
Ուսումնամեթոդական վարչություն.
վարչություն.
• նորմատիվային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն,
• ծանոթացում ուսումնական գործընթացի պլանավորման,
կազմակերպման և վերահսկման աշխատանքների հետ,
• ծանոթացում բակալավրիատի և մագիստրատուրայի
ուսումնական և աշխատանքային պլանների մշակման
գործընթացի կազմակերպմանն ու վերահսկմանը,
• ծանոթացում վճարովի կրթական ծառայությունների
կազմակերպման կարգի հետ
• ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցի կազմում,
• ծանոթացում ուսանողների շարժի հետ կապված
(ընդունելություն, հեռացում, ուսանողական իրավունքների
վերականգնում, տեղափոխություն, տարկետում և այլն) կարգերի
և հրամանների հետ,
• առկա և հեռակա բաժինների ուսանողների անձնական գործերի
ուսումնասիրություն:

3-րդ շաբաթ
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Դեկանատ
• նորմատիվային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն,
• ֆակուլտետի նիստերի արձանագրությունների
ուսունմասիրություն,
• ֆակուլտետի խորհրդի նիստի որևէ արձանագրությունից
քաղվածքի կազմում,
• գործունեության ուղղվածության, բովանդակության
ուսումնասիրություն:

Ամբիոն
• նորմատիվային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն,
• ամբիոնի նիստերի արձանագրությունների ուսումնասիրություն,
• դասախոսների ժամաբաշխման աշխատանքների, օրացույցային
պլանների, հաշվետվությունների ուսումնասիրություն և
կազմում,
• առարկայական ծրագրերի, ուսումնամեթոդական փաթեթների
ուսումնասիրություն,
• ամբիոնի նիստի որևէ արձանագրությունից քաղվածքի կազմում:
Գրականություն` ՎՊՀ-ի կանոնակարգը
Մեթոդները՝ հետազոտության,
Ուսսումնառության, դասավանդման
Արդյունք
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
Հատկացվող միավորը
Գնահատում
0-10
0-25

Գնահատման բաղադրիչներ
Հաճախելիություն
Գիտատեսական
պատրաստվածություն
Մեթոդական
0-25
պատրաստվածություն
Հոգեբանամանակավարժական
0-20
պատրաստվածություն
Պաշտպանություն
0-20
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ
Համակարգիչ,ինտերակտիվ գրատախտակ, համացանց, թեմատիկ ֆիլմեր
Հիմնական և լրացուցիչ գրականություն
7. ՀՀ կառավարության որոշումներ,
որոշումներ,
8. ՎՊՀ –ի կանոնակարգերի ուսումնասիրություն
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1. ՀՀ հանրակրթության կառավարման մարմինների իրավասությունները
2. PR-ը կրթության ոլորտում / ՀՀ կրթական հաստատությունների օրինակով/
3. ՀՀ բարձրագույն կրթական հաստատությունների ֆինանսավորման քաղաքականությունը և դրա կառավարումը:
4. ՎՊՀ-ի կառավարման համակարգի պլանավորման, իրականացման, վերահսկման և
բարելավման որակի ապահովման գործիքները:
5. Աշխատաշուկայի պահանջարկի վերլուծությունը՝ կրթական ծրագրի
վերջնարդյուների հիման վրա:
6. ՄԿԾ-ի մշակման և ներդրման գործընթացի կառավարումը
7. Բարձրագույն կրթական հաստատությունների մարքեթինգային ռազմավարության
ժամանակակից հայեցակարգերը

8. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության գնահատման քանակական և
որակական միջոցները /ՎՊՀ-ի օրինակի վրա/
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