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1. Ընդհանրական կարողություններ 
 

Դասավանդման/մանկավարժական 
Դասավանդողը պետք է ունակ լինի. 

 ներկայացնելու դասընթացի նպատակները և խնդիրները, մեկնաբանելու և 
պարզաբանելու դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները և դրանց կապն ու 
համադրումը համապատասխան կրթական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ,  

 կիրառելու դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման ժամանակակից 
մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ, 

 կիրառելու ուսանողներին մոտիվացնող և նրանց ակտիվությունը խրախուսող 
մեխանիզմներ և մեթոդներ, 

 սահմանելու կրթական ընդհանուր նպատակ և ջանքեր ներդնելու դրա 
իրականացման ուղղությամբ,  

 զարգացնելու ոսանողների վերլուծական, փաստերն ու իրողությունները 
ընդհանրացնելու, երևույթները համակողմանիորեն գնահատելու, 
եզրակացություններ կատարելու և տեսական գիտելիքները գործնականում 
կիրառելու կարողությունները,  

 կազմելու դասընթացի փաթեթ։ 
Հետազոտական 

Դասավանդողը պետք է ունակ լինի. 
 իրականացնելու գիտահետազոտական աշխատանքներ, 
 վերլուծելու մանկավարժական սեփական գործունեության 

արդյունավետությունը, 
 կիրառելու միջառարկայական և համալիր հետազոտությունների 

մեթոդաբանություններ,   



 ճիշտ ընտրելու և համադրելու հետազոտությունների իրականացման և 
կիրառվող ուսուցման մեթոդները։ 

Հաղորդակցման 
Դասավանդողը պետք է ունակ լինի. 

 ուսանողի հետ հաստատելու միջանձնային և կառուցողական 
հարաբերություններ, 

 արդյունավետ պլանավորելու դասընթացը և դասապրոցեսը,  կառավարելու 
լսարանը, բոլոր ուսանողներին դարձնելու ուսումնական գործընթացի ակտիվ 
մասնակիցներ, 

 հաղորդակցվելու գրական հայերենով և որևէ օտար լեզվով,   
 պահպանելու մանկավարժական և մասնագիտական էթիկայի կանոնները, 
  պահպանելու բարձրագույն կրթության ոլորտի իրավական նորմերի 

պահանջները ։ 
ՏՀՏ  կիրառության 

Դասավանդողը պետք է ունակ լինի. 
 ուսումնական գործընթացում ազատ կիրառելու  համակարգչային  հիմնական  

ծրագրերը (MS Office  փաթեթ՝ Word, Excel, Power-Point, Internet, e-mail ),  
 պատրաստելու և ներկայացնելու լուսացուցադրություններ, 
 օգտագործելու առցանց ուսուցման տեխնոլոգիաներ, 
 կիրառելու Moodle հարթակը դասապրոցեսը իրականացնելու համար։   
 

2. Մասնագիտական կարողություններ 
Դասավանդողը պետք է ունակ լինի. 

 ներկայացնելու և մեկնաբանելու դասավանդման ոլորտի հիմնախնդիրները և 
ուսումնասիրության ժամանակակից մեթոդաբանական հիմքերը, 

 սահմանելու դասավանդվող դասընթաց(ներ)ի հիմնական հասկացությունները, 
ուսումնասիրության հայեցակարգային մոտեցումները,  

 ուսուցման գործընթացում ստեղծելու միջառարկայական կապեր, 
 ձևակերպելու դասավանդվող առարկայի ոլորտում խնդիրներ, ընտրելու 

անհրաժեշտ ուսումնական նյութեր և ուսուցման միջոցներ, 
 կիրառելու ոլորտի խնդիրների ուսումնասիրման մեթոդական առաջավոր փորձը 

և դրսևորելու ստեղծագործական  մոտեցումներ։ 
 

3. Ընդհանուր պահանջներ 
Գիտական  գործունեություն 

 Որակավորման կամ գիտական աստիճանի առկայություն դասավանդվող 
դասընթացի/մոդուլի ոլորտում: 



 Գիտական աստիճանի և կոչման առկայություն/ցանկալի է բակալավրատում, 
պարտադիր՝ մագիստատուրայի համար / : 

 Հետազոտական աշխատանքների առկայություն մանկավարժության կամ 
դասավանդվող դասընթացի /մոդուլի ոլորտում: 

 Մասնակցություն  հանրապետական և միջազգային գիտաժողովների: 
 

Գիտամանկավարժական կամ պրակտիկ աշխատանքի փորձ 
 Գիտական կամ մանկավարժական  աշխատանքի  փորձառություն՝ բացի 

«դասախոս» տարակարգի համար (նվազագույնը 3 տարի)։ 
 Մասնակցություն որակավորման բարձրացման դասընթացներին վերջին 5 

տարիների ընթացքում։ 
 Մասնագիտական պրակտիկ գործունեության փորձառություն /ցանկալի  


